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Datum staženı́: 22.05.2023
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Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, 

jménem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů 
vám předkládám výroční zprávu za rok 2012, kterou 
Rada – s výhradami – schválila. 

Jak víte, složení Rady se koncem minulého a začát
kem letošního roku obměnilo a Rada v novém složení 
má na rozdíl od své předchůdkyně poněkud odlišnou 
představu o tom, jak by měla vypadat výroční zpráva. 
Nechtěli jsme však nutit vedení instituce, dohledem 
nad kterou jsme pověřeni, aby se narychlo přizpůsobo
valo představám Rady. Proto jsme se dohodli, že během 
roku připravíme novou strukturu, v níž by měly napříš
tě být předkládány výroční zprávy. 

Zprávu letos postupujeme Senátu dříve než v minu
lých letech. Pokládáme za důležité předkládat zprávu 
v časnějším termínu, tj. do konce prvního čtvrtletí, aby 
její projednávání nebylo časově tolik vzdáleno činnosti, 
kterou zpráva popisuje. Toto přání už senátoři v rozpra
vě nejednou vyjádřili a členové Rady jsou rádi, že jim 
mohli vyhovět. 

Rada také dospěla k rozhodnutí otevřít svá zasedá
ní veřejnosti: soudíme, že veřejnost, z jejíchž daní jsou 
Ústav pro studium totalitních režimů i Archiv bezpeč
nostních složek financovány, má právo se bezprostředně 
dozvídat, jak se s jejími penězi zachází. Pokládáme to za 
krok k otevřenějšímu a demokratičtějšímu jednání.

Závěrem bych ráda uvedla, že Rada pokládá činnost 
ÚSTR i ABS za důležitou a nezastupitelnou a hodlá usi
lovat o to, aby tato práce přinášela výsledky, které české 
společnosti pomohou lépe se orientovat v minulosti.

Petruška Šustrová
předsedkyně Rady Ústavu 
pro studium totalitních režimů

prostřednictvím Rady Ústavu pro studium totalitních 
režimů vám předkládám k projednání výroční zprá
vu naší instituce. Dovolte mi opětovně konstatovat, 
že i přes řadu různých problémů, majících svůj původ 
zejména v aktuálních vnějších společenských a hospo
dářských podmínkách, se nám kvalitně a kvalifikovaně 
dařilo plnit naše zákonné povinnosti. 

Vzhledem k tomu, jak se oběma úsekům Ústavu 
i pracovním výkonům námi řízeného Archivu bezpeč
nostních složek v uplynulém období dařilo plnit sta
novené priority, nebude přehnané označit rok 2012 za 
dosavadní vrchol činnosti obou partnerských institucí. 
Konsolidace kvalitního manažerského týmu, vzrůstající 
kvalita odborných výstupů, jejich šíře v periodických 
i neperiodických publikacích, prohlubování vzděláva
cích projektů, konference, výstavy a rozšiřující se ko
munikace s veřejností jednoznačně nesou své plody. 

Minulý rok přinesl navíc Ústavu i Archivu nové po
vinnosti vyplývající ze zákona č. 262/2011 Sb., o účast
nících odboje a odporu proti komunismu. Pouze díky 
maximálně kvalitnímu výkonu úseku digitalizace se 
podařilo tuto situaci zvládnout řádně a v potřebných 
termínech. Na stranu druhou jsme přikročili k perso
nálnímu a odbornému posílení úseku zkoumání doby 
nesvobody (1938–1945). 

Participace na zahraničních akcích nám přinesla také 
jednoznačné uznání na mezinárodním fóru. I nadále 
jsme pro řadu postkomunistických zemí vzorem otevře
nosti a transparentnosti v přístupu k dokumentům o to
talitní minulosti. Dařilo se nám tak spolu s Archivem šířit 
dobré jméno České republiky ve světě. 

Musím vás opět ujistit, že není důvodu měnit cokoli 
na konstatování, že Ústav i Archiv jsou nadále připrave
ny řešit nelehké úkoly související s mnohovrstevnatým 
a tolik potřebným procesem vyrovnávání se s naší tota
litní minulostí. 

V úctě 
Mgr. Daniel Herman
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
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Rada Ústavu pro studium totalitních režimů 

Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada Ústavu pro studi
um totalitních režimů (dále jen Rada), která se skládá ze 
sedmi členů volených a odvolávaných Senátem Parla
mentu České republiky. Funkční období člena Rady je 
pět let. Do působnosti Rady, stanovené zákonem, mimo 
jiné náleží schvalovat roční plán činnosti Ústavu pro 
studium totalitních režimů (dále jen Ústav), podklady 
pro návrh rozpočtu a závěrečného účtu a schvalovat vý
roční zprávu o činnosti Ústavu.

V průběhu roku 2012 se Rada Ústavu na svých jed
náních sešla celkem desetkrát. Přehled jednání Rady je 
uveden v příloze č. 1 k této výroční zprávě. 

Členové Rady Ústavu
MUDr. Naděžda Kavalírová 
– předsedkyně (do 5. prosince 2012)
Mgr. Patrik Benda 
– místopředseda (do 5. prosince 2012)
Čestmír Čejka 
– člen (do 5. prosince 2012)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. 
– člen (do 2. května 2012)
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 
– člen (do 5. prosince 2012)
Petruška Šustrová 
– člen 
Jan Zahradníček 
– člen 

Dne 5. prosince 2012 byli Senátem Parlamentu Čes
ké republiky zvoleni čtyři členové Rady Ústavu pro stu
dium totalitních režimů: 

MUDr. Naděžda Kavalírová 
PhDr. Emilie Benešová 
Mgr. Lukáš Jelínek 
Mgr. Michal Uhl. 
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Vedení Ústavu

Vedení Ústavu se v uplynulém roce s ohledem na finan
ční restrikce nařízené vládou České republiky opětně 
soustředilo na konsolidaci situace v rámci kapitoly č. 355 
– Ústav pro studium totalitních režimů, a s tím spojené 
zvýšení efektivity plnění úkolů v badatelské, ediční i dal

ších oblastech, za spolupráce s Archivem bezpečnostních 
složek nastavení úzké spolupráce s Ministerstvem obra
ny ČR a Etickou komisí České republiky při naplňování 
zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu pro
ti komunismu.

Činnost Vědecké rady Ústavu

Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů je 
odborným poradním orgánem ředitele pro badatelskou 
činnost Ústavu a byla zřízena 7. července 2008 Radou 
Ústavu (podle ustanovení § 9 odst. 1, písm. e) zákona 
č. 181/2007 Sb.). 

Vědecká rada Ústavu na svém 10. zasedání konaném 
7. listopadu 2012 projednala návrh plánu činnosti Ústa
vu na rok 2012 a doporučila ho Radě Ústavu ke schvále
ní. Členové Vědecké rady byli rovněž podrobně sezná
meni s naplňováním zákona č. 262/2011 Sb., ze strany 
Ústavu i Archivu bezpečnostních složek a informováni 
o spolupráci s Etickou komisí vlády České republiky 
a Ministerstvem obrany v této oblasti.

Členové Vědecké rady Ústavu pozitivně vyhodno-
tili úroveň i množství konferencí, seminářů a před-
náškové činnosti. Během jednání vyzdvihli vhodnou 
proporcionalitu jednotlivých projektů (2. světová 
válka, padesátá léta 20. století, mezinárodní rozměr). 
Zdůraznili zároveň důležitost popularizace a propa-
gace badatelské činnosti Ústavu. Při plánování ediční 
činnosti doporučili stanovovat reálné cíle a případně 
počet neperiodických publikací o dvě až tři ročně 
omezit, aby bylo více času na zpracování zbývajících 
titulů. Vědecká rada zároveň do budoucna doporuči-
la rozčlenit dlouhodobé projekty Odboru zkoumání 
totalitních režimů na kratší časové úseky, mimo jiné 
i proto, aby bylo možné lépe kontrolovat jejich prů-
běžné plnění.

Na 10. zasedání Vědecké rady 7. listopadu 2012 do
šlo k obměně jejího vedení. V souvislosti se svým 
jmenováním I. náměstkem ředitele Ústavu na svou 
funkci rezignoval dosavadní předseda Vědecké rady 
plk. PhDr. Eduard Stehlík. Jeho nástupcem Vědecká 

rada zvolila dosavadního místopředsedu prof. Michala 
Krause. Novým místopředsedou se stal RNDr. Daniel 
Vaněk. Novým členem Vědecké rady byl Radou Ústavu 
jmenován prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.

Bližší informace o jednotlivých členech Vědecké 
rady a zápisy z jejího jednání jsou přístupné na webo
vých stránkách Ústavu.

http://www.ustrcr.cz/cs/vedecka-rada-ustavu

Členové Vědecké rady Ústavu 

Prof. Michael Kraus 
– předseda (od 7. listopadu 2012)
plk. PhDr. Eduard Stehlík 
– předseda (do 7. listopadu 2012)
RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. 
– místopředseda (od 7. listopadu 2012)

Členové:
Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
PhDr. Ladislav Bukovszky
Dr. Łukasz Kamiński
Prof. Mark Kramer
Prof. JUDr. Jan Kuklík ml., DrSc.
Prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D.
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
PhDr. Slavomír Michálek, CSc.
PhDr. Jan Stříbrný
PhDr. Alena Šimánková
Prof. Jan Kmenta, Ph.D.
Kardinál Miloslav Vlk
Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Dr. h. c. mult. 
(od 17. 10. 2012)
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Činnost Poradního kolegia ředitele Ústavu

Poradní kolegium ředitele Ústavu pro studium tota
litních režimů bylo zřízeno pokynem ředitele Ústavu 
Mgr. Daniela Hermana dne 22. listopadu 2010. Poslá
ním kolegia je vedle poradní činnosti i pomoc při se
znamování veřejnosti s výsledky činnosti Ústavu. Bližší 
informace o jednotlivých členech Poradního kolegia 
a zápisy z jeho jednání jsou přístupné na webových 
stránkách Ústavu.

http://www.ustrcr.cz/cs/poradni-kolegium

Členové Poradního kolegia ředitele Ústavu 

Jiří Gruša 
– čestný předseda († 2011)
Miroslav Lehký 
– předseda

plk. JUDr. Pavel Bret
Petr Brod
Mgr. Jan Černý
Oldřich Černý († 2012)
Jiří Gruntorád
Milan Horáček
Ester Janečková
Mgr. Václav Jehlička
Miroslav Kasáček
Jan Kratochvil
Richard Kraus
MVDr. Jiří Liška
PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová
PhDr. Jiří Málek
Mgr. Stanislav Novotný
Petr Pospíchal
Ing. Petr Přibík
JUDr. Mgr. Miroslav Richter 
Čeněk Růžička 
Jiří Stránský
Oldřich Stránský
Jana Šilerová
Ing. Jaromír Talíř
Ondřej Vetchý
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Kancelář Ústavu

V roce 2012 Kancelář Ústavu zabezpečovala prostřednic
tvím oddělení agendy Rady Ústavu a ředitele Ústavu funk
ci sekretariátu Rady Ústavu a sekretariátu ředitele Ústavu. 
Ve spolupráci s úseky zkoumání totalitních režimů a edič
ních činností a ekonomiky, provozu a informatiky připra
vovala podklady k jednotlivým jednáním Rady Ústavu, 
realizovala její usnesení, vedla spisovou službu Ústavu 

a Rady Ústavu. Plnila rozhodnutí ředitele Ústavu a koordi
novala činnost ostatních útvarů. Kancelář Ústavu dále od
povídala za výkon spisové služby a vedení spisovny Ústavu 
a vykonávala kontrolu plnění úkolů v této oblasti.

Kancelář Ústavu se dále podílela na zajišťování činnos
ti Vědecké rady Ústavu, poradního kolegia ředitele Ústavu, 
Ediční rady Ústavu a redakčních rad revue Paměť a dějiny 
i odborného periodika Securitas Imperii. Kromě zpracová
vání odborných stanovisek připravovala rovněž podklady 
pro korespondenci například se Senátem Parlamentu ČR, 
s dalšími institucemi veřejné zprávy i jednotlivými občany. 
Kancelář Ústavu organizačně zabezpečovala mezinárod
ní spolupráci Ústavu, projednávala plnění jednotlivých 
společných projektů a ve druhé polovině roku intenzivně 
připravovala jednání Evropského archivního networku  
(European Network of Official Authorities in Charge of 
the SecretPolice Files), mezinárodní konference Role 
a postavení institucí národní paměti. 

V průběhu roku Kancelář Ústavu ve spolupráci se 
skupinou pro přípravu odborných stanovisek, podkladů 
a informací plnila úkoly vyplývající ze zákona č. 262/2011 
Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, 
zejména pak poskytování nezbytných podkladů a infor
mací Etické komisi České republiky pro ocenění účast
níků odboje a odporu proti komunismu.

Kancelář koordinovala účast a prezentaci Ústavu na 
jednotlivých akcích, včetně výstav a konferencí, propa
govala činnost a projekty Ústavu, zabezpečovala oblast 
personální práce, platů a vzdělávání, zpracovávala návrhy 
právních předpisů a zajišťovala legislativní proces, ob
sahově se podílela na rozvoji webových stránek Ústavu, 
prováděla monitorování informací médií týkající se pů
sobnosti Ústavu, průběžně komunikovala s odborovými 
organizacemi a realizovala povinnosti vyplývající ze záko
na č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. V souladu s uzavřenými reali
začními smlouvami mezi Ústavem a Archivem připravova
la v součinnosti s úsekem ekonomiky, provozu a informa
tiky zápisy ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., kterými byly 
předávány digitalizované dokumenty a archiválie. 

V neposlední řadě se Kancelář Ústavu v omezené míře 
podílela i na vědeckovýzkumné činnosti úseku zkoumání 
totalitních režimů a publikování jejich výsledků. 

Senátoři Parlamentu ČR na návštěvě Ústavu a Archivu
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1. Spolupráce s institucemi v České republice

V roce 2012 Ústav uzavřel několik významných smluv s do
mácími partnery. Jde o sdružení Jagello 2000, Knihovnu 
Václava Havla, o.p.s., Národní filmový archiv a Etickou ko
misi vlády České republiky. V uplynulém období se Ústav 
rovněž významně zapojil do několika výstavních projektů. 
Ústav a Archiv bezpečnostních složek byly partnery vý
stavy Jan Palach´69, zahájené 16. ledna 2012, jejímiž orga
nizátory byly Filozofická fakulta UK a Národní muzeum. 

Dne 24. května 2012 byla ve Valdštejnské zahradě Senátu 
Parlamentu ČR zahájena výstava Atentát na Reinharda 
Heydricha, pořádaná Ústavem a Vojenským historickým 
ústavem ve spolupráci se Senátem PČR a Ministerstvem 
obrany ČR. Dne 18. června 2012 byla slavnostně zahájena 
výstava Pod křídly Sokola, společné dílo Ústavu a Vojenské
ho historického ústavu, a o pouhý den později byla zaháje
na výstava Králové Šumavy, připravená Ústavem ve spolu
práci s Prachatickým muzeem.

Důležitý byl i podíl Ústavu na přípravě dalších akcí. 
Ústav se v únoru 2012 jako již každoročně aktivně spo
lupodílel na zajištění mezinárodního festivalu Mene Te-
kel. Ve dnech 23.–24. srpna 2012 uspořádal na Technické 
univerzitě v Liberci (ve spolupráci se Vzdělávací nadací 
Jana Husa) seminář Komunističtí intelektuálové a proměna 
jejich vztahu ke KSČ (1945–1989). Ústav se rovněž podílel 

na přípravě konference Tváří v tvář zlu, věnované Raou
lu Wallenbergovi, která proběhla 5. listopadu 2012 v Po
slanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Dne 13. ledna 2012 navštívili Ústav pro studium to
talitních režimů předseda a místopředsedkyně Senátu 
Parlamentu ČR Milan Štěch a Alena Palečková. Vý
znamný byl pro Ústav i 10. říjen 2012, kdy I. náměstek ře
ditele plk. PhDr. Eduard Stehlík doprovázel prezidenta 

Spolkové republiky Německo Joachima Gaucka a prezi
denta Václava Klause během jejich historické návštěvy 
v Lidicích.

Dne 25. října 2012 vzalo na vědomí výroční zprá
vu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2011 
plénum Senátu Parlamentu České republiky, a to na své 
26. schůzi konané 25. října 2012.

Dne 15. listopadu 2012 se uskutečnilo v Rezidenci 
primátora hlavního města Prahy již 4. slavnostní předá
ní Cen Václava Bendy a pamětních medailí „Za svobo
du a demokracii“ dvaceti oceněným osobnostem nebo 
jejich příbuzným. http://www.ustrcr.cz/cs/slavnostni-pre-
dani-ceny-vaclava-bendy-2012

Detailní, chronologicky řazený přehled domácí spo
lupráce je uveden v příloze č. 2 k této výroční zprávě. 

Cenu Václava Bendy za rok 2012 obdržela mimo jiné Drahoslava Janderová



9

2. Mezinárodní spolupráce

V roce 2012 Ústav podepsal memoranda a smlouvy 
o spolupráci s několika významnými partnery. Šlo pře
devším o Centrum pro mezinárodní vztahy Boston Uni
versity, Hooverův archiv a knihovnu Stanford Universi
ty a Platformu evropské paměti a svědomí. Kromě toho 
probíhala i intenzivní opakovaná jednání se zástupci 
Muzea holocaustu (U. S. Memorial Holocaust Muse
um) a předsedou Nadace obětí komunismu (Victims 
of Communism Memorial Foundation). V březnu 2012 
proběhlo v Kyjevě jednání zástupců Ústavu v archivu 
Bezpečnostní služby Ukrajiny. 

V září 2012 převzal Ústav v Bratislavě předsednictví 
Evropského archivního networku (European Network 
of Official Authorities in Charge of the SecretPolice  
Files), které bude trvat až do konce roku 2013.

Ústav se zapojil do přípravy několika vědeckých 
konferencí a výstav, z nichž je možné uvést například 
výstavu Voices of Freedom – Radio Free Europe in the Cold 
War Era, jež se konala ve slovinském Kranji a Ústav ji 
připravil společně s Českým centrem v Mnichově, Vo
jenským historickým ústavem, LudwigMaxmilians 
Universität a Study Centre for National Reconciliation 
v Lublani. Výstava se poté přesunula do Bukurešti, kde 
byla doplněna panelovou diskusí Rádio Svobodná Evro-
pa: jeho odkaz a vliv na dnešek. V březnu 2012 proběhlo 
v Kyjevě zahájení výstavy Praha objektivem tajné policie, 
spolupořádané s Českým centrem v Kyjevě, a 17. září 
2012 proběhlo v Bratislavě zahájení mezinárodní putov
ní výstavy Totalita v Evropě, vzniklé v rámci grantového 
projektu Ústavu, http://www.ustrcr.cz/cs/mezinarodni-pu-
tovni-vystava-totalita-v-evrope#bratislava. 

V lednu 2012 se zástupci Ústavu aktivně účastnili 
mezinárodní konference Dealing with the Past in Serbia: 
What next, v březnu 2012 proběhla v rámci spoluprá
ce s Institutem Ludwiga Boltzmanna v Raabs and der 

Thaya mezinárodní vědecká konference Činnost čes-
koslovenských zpravodajských služeb v Rakousku v letech 
1945–1989. V červenci 2012 se ředitel Kanceláře zúčastnil 
zasedání Estonského ústavu historické paměti, které 
proběhlo pod patronací prezidenta o výzkumných úko
lech a možnosti přístupu do archivů, a v srpnu 2012 se 
ředitel Ústavu zúčastnil Evropského dne připomínky 
obětí totalitních režimů v Budapešti.

Ve dnech 25. srpna – 16. září 2012 proběhl pracov
ní pobyt zástupců Ústavu a Archivu ve Washingtonu, 
D. C., a Bostonu, organizovaný U. S. Memorial Ho
locaust Museum. Kromě jednání o spolupráci na za
stupitelském úřadu ČR proběhlo také obdobné jednání 
s M. Albrightovou. 

Dne 24. října 2012 se na půdě Ústavu konala před
náška O archivu KGB USSR. Představení Pobočky státního 
archivu SBU, kterou přednesl zástupce ředitelky archivu 
Sergii Kokin. Ve spolupráci s Nadací KonradAdenau
erStiftung zorganizoval Ústav ve dnech 24.–26. října 
2012 studijní a přednáškovou cestu ředitele Památníku 
BerlinHohenschönhausen Hubertuse Knabeho, který 
navštívil Památník Terezín, setkal se se zástupci sdruže
ní bývalých politických vězňů a přednášel v Ústavu na 
téma Vyrovnávání se s komunistickou diktaturou v Ně-
mecku, http://www.ustrcr.cz/cs/navstivili-nas.

Z významných návštěv, které v roce 2012 Ústav na
vštívily, je možné uvést především senátora Miroslava 
Krejču z Výboru pro záležitosti Evropské unie, který při
jel společně se zástupci Fraunhofer Institutu IPK Ber-
lín. Významná byla i návštěva švýcarského velvyslance 
André Regliho v čele pětičlenné delegace. 

Detailní, chronologicky řazený přehled meziná
rodní spolupráce je uveden v příloze č. 3 k této Výroční 
zprávě. 
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3. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím 

Ústav, který je povinným subjektem podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
(dále jen „InfZ“), obdržel v roce 2012 celkem 10 žádos

tí o poskytnutí informace. Všechny byly doručeny pí
semně, elektronickou poštou či prostřednictvím dato
vé schránky.

§ 18 odst.1 písm. a) Počet podaných žádostí o poskytnutí informací 10
§ 18 odst.1 písm. a) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 3
§ 18 odst.1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí  0
§ 18 odst.1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
§ 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí  0
§ 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona 0
§ 18 odst. 1 písm. f ) Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

Ústavu, jako věcně a místně příslušnému odvolací
mu orgánu (nadřízený orgán) podle § 12 odst. 2 zákona 
č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů 
a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých 

zákonů, ve spojení s § 89 odst. 1 správního řádu, na zákla
dě § 16 a s odkazem na ust. § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebyla doru
čena odvolání týkající se rozhodnutí orgánu I. stupně. 



11

4. Personální zabezpečení Ústavu 

Ke dni 31. prosince 2012 měl Ústav 140 zaměstnanců, 
z toho 30 z nich pracovalo na zkrácený úvazek. 

V průběhu roku se v Ústavu uskutečnila jedna or
ganizační změna. Důvodem byly strukturální změny 
v souvislosti se snížením finančních prostředků kapi
toly č. 355 pro rok 2013 a zvýšení efektivnosti práce. 

Během roku 2012 nastoupilo 19 nových zaměstnan
ců a 18 zaměstnanců odešlo. Z toho 6 zaměstnanců do
stalo výpověď z organizačních důvodů, 2 zaměstnanci 
odešli na rodičovskou dovolenou, 7 zaměstnanců ukon
čilo pracovní poměr na vlastní žádost a 3 zaměstnan
cům skončil pracovní poměr na dobu určitou. 

Věková struktura zaměstnanců (viz tabulka) neza
znamenala oproti předchozímu roku výrazné změny. 
Nárůst zaznamenala skupina, kterou tvoří zaměstnanci 
ve věku od 21 do 30 let (15,71 %), v předchozím roce to 
bylo 13,1 %. Při porovnání s rokem 2011 můžeme kon
statovat, že v Ústavu dochází k vyrovnávání dispropor
cí mezi muži a ženami. Pokud v roce 2011 tvořily ženy 

42,3 % z celkového počtu zaměstnanců, v roce 2012 to 
bylo již 45 %.

Struktura vzdělání (viz tabulka) zaznamenala v po
rovnání s rokem předešlým mírné změny. Nejvyšší po
čet zaměstnanců Ústavu má vysokoškolské vzdělání 
(41,4 %), v předešlém roce to bylo 36,2 %. 

Zaměstnancům Ústavu bylo i při všeobecném snižo
vání finančních prostředků v průběhu roku umožňová
no prohlubování profesní odbornosti formou vzděláva
cích kurzů zaměřených na aktuální změny v legislativní 
oblasti a jazykové vybavenosti výukou anglického, rus
kého a německého jazyka. 

V rámci zvyšování a prohlubování kvalifikace v roce 
2012 bylo třem zaměstnancům Odboru zkoumání to
talitních režimů umožněno na jejich žádost studovat 
a čerpat také výhody dle § 232 zákona č. 232/2006 Sb., 
zákoník práce. Ostatní studující zaměstnanci nepožá
dali personální úsek o žádné další kvalifikační dohody 
či požadavky. 

Členění zaměstnanců ÚSTR podle věku a pohlaví (k 31. 12. 2012)

Věk Muži Ženy Celkem  %
21–30 let 6 16 22 15,71
31–40 let 43 16 59 42,14
41–50 let 15 13 28 20
51–60 let 6 14 20 14,29
61 let a více 7 4 11 7,86
Celkem 77 63 140
% 55 % 45 % 100 % 100 %

Členění zaměstnanců ÚSTR podle vzdělání a pohlaví (k 31. 12. 2012)

Vzdělání Muži Ženy Celkem %
Základní 0 4 4 2,9
Vyučen 6 0 6 4,3
Úplné střední všeobecné 5 12 17 12,1
Úplné střední odborné 9 19 28 20
Vyšší odborné 0 4 4 2,9
Bakalářské 4 7 11 7,9
Vysokoškolské 43 15 58 41,4
VŠ+vyšší kvalifikace 10 2 12 8,6
Celkem 100,0 %
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Úsek zkoumání totalitních režimů a ediční činnosti 

Radou Ústavu schválené tematické okruhy 

Ústav pro studium totalitních režimů ve své vědecké 
a ediční činnosti plnil úkoly stanovené pro rok 2012, 
přičemž vycházel ze střednědobých úkolů, stanovených 

plánem činnosti na rok 2010 a naplňovaných v průběhu 
roku 2011. 

Prioritní badatelské a dokumentační projekty 

Jako prioritní badatelské a dokumentační projekty byly 
Radou Ústavu schváleny následující projekty: 

1.  Protikomunistický (třetí) odboj 

2.  Organizační vývoj a personální obsazení  
represivních složek komunistického režimu 

•	 Vývoj státně bezpečnostních složek 
•	 Třídní justice a vězeňství 

3.  Aparát Komunistické strany Československa 
•	 Vývoj organizační struktury a představitelé Komu

nistické strany Československa 1921–1989 

4.  Dokumentace politické perzekuce a represe  
1938–1989 

•	 Dokumentace popravených z politických důvodů 
1948–1989 

•	 Dokumentace usmrcení osob na státní hranici  
1948–1989 

•	 Kolektivizace zemědělství, perzekuce sedláků  
a jejich rodin 

•	 Šlechta českých zemí v konfrontaci s totalitními 
režimy 20. století (1938–1989)

•	 Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a ko
munismu (1939–1989) 

5.  Společenské procesy uvnitř komunistického režimu 
•	 Underground v regionech 
•	 Film a dějiny totalitních režimů 
•	 Opozice, odpor a politická moc v regionech (Brno 

1948–1989) 
•	 Sociální politika mezi represí a inkorporací 

6.  Odboj, perzekuce a společnost v období Protekto-
rátu Čechy a Morava 

•	 Představitelé nacistického represivního aparátu  
Protektorátu Čechy a Morava

•	 Protižidovská opatření na území Protektorátu Čechy 
a Morava a jejich realizace (1939–1945)

•	 Děti, mládež a rodina v Protektorátu Čechy a Mo
rava 

7. Paměť a dějiny totalitních režimů 

Vzdělávací projekty 

1.  Vzdělávací projekty zaměřené na odbornou školní 
veřejnost 

•	 Školní edice DVD „Normalizace“ 
•	 Letní škola moderních dějin pro učitele 
•	 Kurzy pro učitele a studenty středních a vysokých 

škol: metodika a vybrané problémy moderních 
dějin 

•	 Příprava metodických pomůcek pro školy 
•	 Elearning „Jak učit o komunismu?“ 

2. Školní vzdělávací projekty 
•	 Malé a velké příběhy moderních dějin

3. Digitální pamětnický archiv Paměť národa
•	 Portál Paměť národa
•	 Workshopy Společenství evropské paměti

4. Interpretace materiálů represivních složek
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Výzkumná, badatelská a dokumentační činnost 

Ústav pro studium totalitních režimů věnoval ze zákona 
pozornost třem základním oblastem činnosti: 
•	 výzkumné, badatelské a dokumentační
•	 publikační, výstavní a vzdělávací
•	 převodu dokumentů do elektronické podoby (digi

talizace) 

Oddělení zkoumání doby nesvobody (1938–1945) se 
v roce 2012 zaměřilo na studium represivního bezpeč
nostního aparátu okupační moci na území Protektorátu 
Čechy a Morava a jeho podílu na likvidaci domácího 
odboje, uplatňování protižidovských opatření na území 
Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939–1945 a soci
álním postavení dětí a mládeže v protektorátní společ
nosti. 

Důležitými mezioborovými výzkumnými záměry zůstaly 
v roce 2012 projekty: 
•	 Šlechta českých zemí v konfrontaci s totalitními 

režimy 20. století 
•	 Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu  

a komunismu 

Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci se 
zabývalo antidemokratickou a zločinnou činností stát
ních orgánů a Komunistické strany Československa 
v období od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, včet
ně období po skončení druhé světové války v Evropě, 
tzn. období příprav na uchopení moci KSČ. K důleži
tým úkolům v roce 2012 patřil výzkum činnosti, orga
nizace a personálního obsazení represivních bezpeč
nostních složek, analýza vztahu Komunistické strany 
Československa vůči ostatním nekomunistickým stra
nám v období let 1945–1956 a dokumentace postavení, 
role a činnosti ministerstva spravedlnosti a jemu podří
zených justičních složek. 

Skupina orální historie natočila v rámci svých projektů výpovědi již několika stovek pamětníků
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1. Badatelské projekty 

1.1 Vývoj organizační struktury a představitelé Komunistické strany Československa 
Doba realizace projektu: 2008–2015

Prioritou výzkumu Komunistické strany Českosloven
ska zůstalo definování role a postavení českosloven
ského komunismu ve struktuře mezinárodního komu
nistického hnutí a přehledné zpracování osudů členů 
vedoucích orgánů KSČ. Badatelské úsilí se koncentro
valo na dvě dlouhodobé linie: Československý komu
nismus jako fenomén v mezinárodních souvislostech 
a Vývoj organizační struktury a vedoucí představitelé 
aparátu Komunistické strany Československa (výstu
pem bude Biografický slovník vedoucích představitelů KSČ 
1921–1989). 

V roce 2012 pokračovala příprava biografického 
slovníku. Ke konci roku 2012 bylo dokončeno 155 hesel 
z proponovaných 340 hesel (v roce 2012 bylo vytvořeno 
celkem 32 hesel). Důležitým výstupem projektu se sta
la kolektivní monografie Český a slovenský komunismus 
(1921–2011), vydaná ve spolupráci s Ústavem pro soudo
bé dějiny Akademie věd České republiky. Připravovala 
se úprava webových stránek projektu. V listopadu 2012 
se ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akade
mií uskutečnilo kolokvium Vztah KSČ k nekomunistic-
kým politickým stranám v letech 1945–1956. 

1.2 Vývoj státně bezpečnostních složek 
Doba realizace projektu: 2008–2014

Výzkum dějin a personálního složení bezpečnostního 
aparátu Ministerstva vnitra (národní bezpečnosti) před
stavuje jednu z hlavních priorit dlouhodobého badatel
ského zájmu Ústavu.

Důležitou součástí projektu je rovněž systematický ar
chivní výzkum dosud neznámých či donedávna nepřístup
ných archivních fondů z provenience bezpečnostních složek, 
uložených především v Archivu bezpečnostních složek. 

V průběhu roku 2012 pokračoval badatelský výzkum 
personální a organizační struktury jednotlivých správ, od
borů a oddělení organizačních složek Státní bezpečnosti. 
V roce 2012 probíhaly práce na biografickém slovníku před-
stavitelů Státní bezpečnosti v letech 1953–1989, který bude 
mapovat kariéry vedoucích funkcionářů operativních správ 
Státní bezpečnosti (rozvědka, kontrarozvědka, vojenská 
kontrarozvědka, správa sledování, správa operativní techni
ky, správa ochrany stranických a státních činitelů). V roce 
2012 bylo dokončeno 35 hesel z proponovaných 60 (infor
mace o slovníku byla zveřejněna na http://www.ustrcr.cz/cs/

bezpecnostni-aparat-mv). V revue Paměť a dějiny a v Securitas 
Imperii bylo publikováno několik studií (rubrika Struktury 
moci). Problematice bezpečnostního aparátu se věnovaly 
příspěvky a vystoupení na konferencích a seminářích. 

V rámci projektu byla publikována monografie De-
monstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení, 
která reflektuje přípravu politického a bezpečnostního 
aparátu komunistického Československa a samotné po
tlačení protestních akcí v souvislosti s prvním výročím 
okupace ČSSR v srpnu 1969. 

Další důležitou rovinu představuje spolupráce 
s Ludwig Boltzmann Institutem při analýze aktivit 
československých zpravodajských složek na území Ra
kouska v období 1945–1989. V roce 2012 se ve spolupráci 
s Ludwig Boltzmann Institutem a Archivem bezpeč
nostních složek uskutečnila konference Činnost čes
koslovenských zpravodajských služeb v Rakousku v le
tech 1945–1989 v Raabs an der Thaya, která reflektovala 
dosavadní stav výzkumu.
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1.3 Třídní justice a vězeňství 
Doba realizace projektu: 2008–2014

Projekt Třídní justice a vězeňství je věnován roli Ministerstva 
spravedlnosti a jemu podřízených justičních složek v ob
dobí budování komunistického režimu a jeho upevňování 
a fungování v průběhu dalších desetiletí 20. století. Výzkum 
se zaměřuje také na některé specifické aspekty čs. vězeňství 
jako součásti represivního aparátu totalitních režimů. 

V roce 2012 probíhal základní archivní výzkum 
a připravovala se nová webová prezentace projektu. Ně

kolik studií bylo zveřejněno v revue Paměť a dějiny (č. 4) 
a dvě studie v kolektivní monografii Solitér. Pocta histori-
kovi Václavu Veberovi. V rámci projektu proběhl seminář 
pro veřejnost. 

Na webových stránkách Ústavu (http://www.ustrcr.cz/cs/
vezenstvi-v-ceskych-zemich-1938-1989) byl zveřejněn seznam 
popravených z věznice gestapa na Pankráci z let 1943–1945, 
(http://www.ustrcr.cz/cs/pankracka-sekyrarna). 

1.4. Protikomunistický (třetí) odboj 
Doba realizace projektu: 2008–2014

Cílem projektu je představit základní formy a projevy 
odporu skupin i jednotlivců proti komunistickému reži
mu, jejich motivaci a výsledky. 

Výsledky výzkumu byly průběžně publikovány 
v rubrice Třetí odboj v revue Paměť a dějiny. V rámci 
projektu byly realizovány dvě publikace: sborník Vyso-
koškoláci o totalitě II. (Sborník oceněných studentských pra-
cí) a kolektivní monografie Solitér. Pocta historiku Václavu 
Veberovi, vydaná u příležitosti 80. narozenin význam
ného českého historika a bývalého vedoucího skupiny 
zkoumání protikomunistického odboje a odporu. 

Řešitelé projektu se podíleli na programu pravi
delných seminářů Ústavu pro veřejnost. Své výsledky 
prezentovali rovněž na několika konferencích a semi
nářích. V dubnu byla v rámci konference Kolektivizace 
v Československu zahájena výstava přibližující kolek
tivizaci v širších souvislostech na Jindřichohradecku. 
V červnu 2012 byla ve spolupráci s Prachatickým mu

zeem prezentována výstava Králové Šumavy. V listopa
du 2012 na ni navázala konference Kurýři a převaděči na 
Šumavě v padesátých letech 20. století, pořádaná ve spo
lupráci s Muzeem Policie ČR (při této příležitosti zde 
proběhlo i zahájení stejně zaměřené výstavy, rozšířené 
o nové panely).

V roce 2012 se aktualizovaly internetové stránky pro
jektu, na kterých jsou průběžně umisťovány informace 
o jeho výsledcích. Podařilo se dokončit dalších 120 hesel 
Encyklopedie třetího odboje, které nyní procházejí redakč
ními úpravami a lektorským řízením. Průběžně se ino
vovala bibliografie třetího odboje. 

Pokračovala spolupráce s masovými médii na 
představování tématu protikomunistického odboje. 
Mezi její hlavní formy patřily dokumentární a hrané 
filmy (zde např. odborné konzultace hraného filmu 
Hořící keř) nebo dokumentární pořady Českého roz
hlasu.

1.5 Pražské jaro a okupace Československa v letech 1968–1969
Doba realizace projektu: 2008–2012

Cílem projektu je mapování a analýza událostí srpna 
1968, včetně komparace s událostmi v roce 1969. Projekt 
je zaměřen na činnost vrcholných komunistických or
gánů a bezpečnostních složek v této době. V jeho rámci 

byla vydána monografie BÁRTA, Milan – BŘEČKA, Jan 
– KALOUS, Jan: Demonstrace v Československu v srpnu 
1969 a jejich potlačení. Ústav pro studium totalitních reži-
mů, Praha 2012.
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2. Dokumentační projekty 

Mezi hlavní úkoly Oddělení dokumentace pat
ří dokumentace zločinů nacistického režimu v letech  
1938–1945 a komunistického totalitního režimu v Česko
slovensku v letech 1948–1989. 

Úkolem Skupiny orální historie je sbírat vzpomínky 
pamětníků z řad obětí, ale i aktivních exponentů totalit
ní moci. Vybrané rozhovory byly po zpracování publi
kovány na internetových stránkách a využity při přípra
vě článků a studií do revue Paměť a dějiny.

2.1 Dokumentační projekty věnované obětem totalitních režimů 
2.1.1 Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989 
Doba realizace projektu: 2008–2013

Cílem projektu je zpracování biogramů všech cca 245 
popravených z politických důvodů, včetně shromáž
dění reprezentativních dokumentů a vybraných foto
grafií. 

Zpracované životopisy byly průběžně umisťovány 
na webovou stránku Ústavu (http://www.ustrcr.cz/cs/do-
kumentace-popravenych-politicke-duvody-48-89). 

Ke konci roku 2012 bylo zpracováno 197 hesel. Sou
časně byla již stávající hesla redakčně připravována ke 
knižní edici. Další aktivity v rámci projektu: autorský 
podíl na přípravě výstavy Králové Šumavy, účast na 
konferencích a seminářích, publikovaná studie v re
vue Paměť a dějiny (č. 3) a tři kapitoly v odborných mo
nografiích. 

2.1.2 Dokumentace osob usmrcených na státní hranici 1948–1989 
Doba realizace projektu: 2008–2013

Cílem je zpracovat biogramy osob usmrcených na čes
koslovenské státní hranici (výběr probíhá na základě 
ukazatelů, jakými jsou období, způsob usmrcení, stát
ní příslušnost, směr přechodu a místo přechodu). Bio
gramy obsahují podstatná fakta o události na hranici, 
včetně místa, času, příčiny úmrtí, fotografie, osobní 
informace o oběti, údaje o pachateli a rešerši prame
nů. 

Databáze zachycující přehled případů je průběž
ně doplňována a zveřejňována na webu Ústavu (http://
www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-usmrcenych-statni-hrani-
ce). Pokračovala spolupráce s Úřadem dokumentace 
a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální 
policie a vyšetřování. Celkový počet portrétů obětí „že
lezné opony“ na webových stránkách projektu dosáhl 
51 hesel (v roce 2012 bylo vytvořeno celkem 27 hesel). 

2.1.3 Kolektivizace zemědělství, perzekuce sedláků a jejich rodin 
Doba realizace projektu: 2008–2012

Bylo realizováno tematické číslo revue Paměť a dějiny (č. 1), 
zaměřené na problematiku kolektivizace, a vzdělávací 
DVD Obrazy (z) kolektivizace. Aktuální informace k pro
jektu byly průběžně doplňovány na příslušné webové 
stránce Ústavu (http://www.ustrcr.cz/cs/kolektivizace-ven-
kova-v-ceskoslovensku). V průběhu roku 2012 byly k vydá

ní připravovány: monografie Obraz venkova v českém filmu 
1945–1969 a edice dokumentů Kronika kolektivizace malé 
vesnice. Zápisky mladočovského rolníka Jana Boštíka o životě 
v letech 1945–1959. Ve spolupráci s Muzeem Jindřichohra
decka proběhla mezinárodní vědecká konference Kolekti-
vizace v Československu. 
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2.1.4 Opozice, odpor a politická moc v regionech (Brno 1948–1989) 
Doba realizace projektu: 2010–2015

Cílem projektu je zmapovat vývoj a definovat promě
nu vztahu komunistické totalitní moci k představite
lům opozice na příkladu Brna v letech 1948–1989, včet
ně reflexe významných celospolečenských událostí 
v regionu. 

V roce 2012 se v rámci projektu připravovala kolek
tivní monografie Člověk v soukolí StB. Vzhledem k tomu, 
že stanovené úkoly nebyly plněny, nebylo navrženo po
kračování projektu. U monografie Člověk v soukolí StB 
bude určen nový garant. 

2.1.5 Děti, mládež a rodina v Protektorátu Čechy a Morava 
Doba realizace projektu: 2011–2013

Cílem projektu je na základě historickosociologických 
metod dospět k analýze postavení dětí a mládeže v Pro
tektorátu Čechy a Morava a dopadu nacistické okupace 
na jejich sociální podmínky. 

V roce 2012 řešitelka projektu na základě archivního 
výzkumu publikovala odbornou studii v revue Paměť 
a dějiny (č. 2), přednesla jeden konferenční příspěvek 
a jednu přednášku. 

2.1.6 Protižidovská opatření na území Protektorátu Čechy a Morava a jejich realizace (1939–1945)
Doba realizace projektu: 2011–2015

Hlavním specifikem projektu byl určen regionální roz
měr studovaného problému. Řešitel se zaměřil na zdoku
mentování úředních diskriminačních opatření, kterým 
bylo v průběhu okupace podrobeno obyvatelstvo židov
ského původu na území Protektorátu Čechy a Morava. 
Soustředil se na aplikaci těchto opatření ve vybraných 
lokalitách s významnou židovskou komunitou. V průbě
hu roku 2012 probíhal intenzivní archivní výzkum v tu
zemských a německých archivech. Hlavním výstupem 
projektu bude edice vybraných dokumentů.

V roce 2012 byla redakčně připravována první část 
edice dokumentů. Byla publikována studie ve sborníku 
Válečný rok 1941 v československém a zahraničním odboji. 
Garant projektu vystoupil na třech konferencích, podí
lel se na vzdělávacím projektu Antisemitismus v 2. polo-
vině 20. století a autorsky též na jedné výstavě. Průběžně 
byla aktualizována webová prezentace projektu (http://
www.ustrcr.cz/cs/protizidovska-opatreni-na-uzemi-protek-
toratu-cechy-a-morava). 

2.1.7 Elektronická mapa bezpráví 
Doba realizace projektu: 2009–2012

V rámci projektu vzniká webová prezentace (mapa) s věc
nými, časovými, personálními a místními údaji o perzeku
ci obětí s následkem smrti. V rámci projektu dosud vznik
ly dvě pilotní elektronické mapy (Oběti 1968 a Zemřelí na 

hranicích). Garant projektu se v roce 2012 podílel na vývoji 
mapových aplikací v rámci společného projektu ÚSTR, 
Post Bellum a ČRo „Paměť národa“ (http://aplikace.pamet-
naroda.cz/), pokračovalo shromažďování podkladů. 
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2.2 Šlechta českých zemí v konfrontaci s totalitními režimy 20. století 
Doba realizace projektu: 2011–2015

Hlavním cílem projektu je sepsání monografie, která by 
na základě zevrubného studia poskytla plastický obraz 
o postavení, roli a osudech šlechty na pozadí dějin české 
společnosti 20. století, s akcentem na nacismus a komu
nismus. 

V roce 2012 probíhal archivní výzkum v domácích 
a zahraničních archivech, na jehož základě bylo v rámci 
projektu soustředěno rozsáhlé množství archivních ma

teriálů. V rámci projektu byly publikovány dvě studie 
(Válečný rok 1941 v československém a zahraničním odboji; 
Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi). Průběžně byla 
aktualizována webová prezentace projektu (http://www.
ustrcr.cz/cs/slechta-ceskych-zemi-v-konfrontaci-s-totalitni-
mi-rezimy-20-stoleti). 

2.3 Křesťané v protinacistickém a protikomunistickém odboji 
Doba realizace projektu: 2009–2012

V roce 2012 pokračoval projekt, který se zabývá mapo
váním odboje a perzekuce československých občanů 
za doby nesvobody a v období komunistické totalitní 
moci. Hlavní pozornost řešitelů se koncentrovala na ob
čany, kteří se hlásili ke křesťanským církvím, především 
pak na duchovní římskokatolické církve, Českobratrské 
církve evangelické, Jednoty bratrské, Jednoty českobra
trské, Československé církve, pravoslavné církve a čle
nů Akademické YMCA. Řešitelé projektu spolupracují 
s Českou křesťanskou akademií, pražským arcibiskup
stvím a dalšími institucemi.

Základní archivní výzkum se zaměřil na období 
druhé světové války, reflektoval však i události z obdo
bí komunistické totalitní moci. V rámci projektu byla 
publikována jedna studie v revue Paměť a dějiny (č. 4). 
Byly napsány a redakčně připravovány biogramy perze

kvovaných kněží a řeholníků (celkem šlo o 105 hesel). 
V rámci projektu se uskutečnila řada přednášek týkají
cích se represe vůči církvím za komunistického režimu; 
byla rovněž realizována výstava Diktatura versus naděje, 
která se věnovala perzekuci katolické církve v Českoslo
vensku v letech 1948–1989 (zahájena v listopadu 2012 ve 
Vatikánu). Výsledky projektu byly prezentovány v roz
hlase a televizi. Pokračovalo natáčení rozhovorů s pa
mětníky. Na konci roku 2012 byl připraven k vydání 
rukopis pamětí vězně nacistického a komunistického 
režimu patera Františka Štveráka I zvíře mělo více útrp-
nosti než člověk. Paměti patera Františka Štveráka, vězně 
nacistického a komunistického režimu. Průběžně byla ak
tualizována webová prezentace projektu (http://www.
ustrcr.cz/cs/odboj-a-perzekuce-krestanu-v-dobe-nacismu-a
-komunismu). 
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2.4 Struktury moci 
2.4.1 Dokumentace personálního obsazení struktur Státní bezpečnosti 
Doba realizace projektu: 2008–2015

Cílem projektu je zpracování personálního obsazení 
organizačních struktur politické policie, Státní bezpeč
nosti, které umožní stanovit podíl kádrových příslušní
ků na jednotlivých případech a akcích. 

Výstupy z projektu byly prezentovány ve formě stu
dií v revue Paměť a dějiny, Securitas Imperii, dílčích mo
nografií a příspěvků na konferencích a seminářích. 

Na webových stránkách ústavu byly rozšířeny údaje 
vztahující se ke Správě ochrany stranických a ústavních 
činitelů SNB (V. správa SNB – http://www.ustrcr.cz/cs/v-
-sprava-snb) v roce 1989, http://www.ustrcr.cz/cs/minister-
stvo-vnitra-personalie). 

2.4.2 Aparát Komunistické strany Československa 
Doba realizace projektu: 2008–2015

V rámci projektu se zpracovává personální obsazení 
organizačních struktur Komunistické strany Česko
slovenska od ústředních orgánů přes krajský a okresní 
aparát až po místní úroveň. Dlouhodobým cílem je zve
řejnění organizačních struktur a personálního obsazení 
ústředního výboru a nižšího aparátu KSČ ve všech jeho 
podobách v letech 1948–1989. 

Ve spolupráci s externími autory byly zpracovávány 
biografické studie do připravovaného Slovníku předsta-
vitelů KSČ. Ke konci roku 2012 bylo dokončeno 155 hesel 
z proponovaných 340 hesel (v roce 2012 bylo vytvořeno 
celkem 32 hesel). Připravovala se úprava webových strá
nek projektu.

2.4.3 Představitelé nacistického represivního aparátu Protektorátu Čechy a Morava
Doba realizace projektu: 2011–2015

Cílem projektu je zpracovat přehled a charakteristiky ve
doucích představitelů nacistického okupačního aparátu 
v tzv. Protektorátu Čechy a Morava (SD, gestapo, abwehr) 
a zařadit jejich působení do dobového kontextu zejména 
v souvislosti s potíráním domácí rezistence. Součástí pro
jektu je reflexe jejich osudů po druhé světové válce a pří
padné využití komunistickými bezpečnostními složkami. 

V rámci projektu byly publikovány dvě studie v re
vue Paměť a dějiny (č. 2) a kritická edice dokumentů 

v Securitas Imperii (č. 21, 2/2012). Bylo napsáno celkem 24 
biogramů představitelů nacistického bezpečnostního 
aparátu na území Protektorátu Čechy a Morava. V rám
ci projektu dále pokračoval archivní výzkum a práce na 
připravované edici dokumentů. Průběžně byla aktuali
zována webová prezentace projektu (http://www.ustrcr.
cz/cs/osobnosti-nacistickeho-represivniho-aparatu-protekto-
ratu-cechy-a-morava). 
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2.5 Underground v regionech 
Doba realizace projektu: 2012–2014

Projekt mapuje undergroundovou kulturu od šedesá
tých do osmdesátých let, její kulturněhistorické, socio
logické, politické, popřípadě i psychologické aspekty 
v regionálních perspektivách. Projekt zahrnuje řadu 
výstupů v oblasti edukativní a mediální. 

V roce 2012 se projekt soustředil na sběr materiálu 
(fotodokumentace, filmové záznamy, zvukové nahrávky 
a písemnosti). V jeho rámci vyšly dvě publikace: kritická 

edice Hnědé knihy undergroundu a ve spolupráci s Českým 
rozhlasem Hovory o undergroundu. Významným posunem 
projektu směrem k plošné formě popularizace je doku
mentární projekt Fenomén underground, jehož je Ústav 
partnerem, řešitelé projektu se na něm autorsky podílejí. 
Pokračovaly přednášky pro školy i veřejnost. Průběžně 
byla aktualizována webová prezentace projektu (http://
www.ustrcr.cz/cs/historie-ceskeho-undergroundu). 

2.6 Film a dějiny totalitních režimů 
Doba realizace projektu: 2008–2015

Projekt se zabývá výzkumem filmů jako cenného pra
mene a nástroje nacistické a komunistické ideologické 
manipulace (propagandy). Jeho cílem je analyzovat, jak 
přesně filmová tvorba v rámci totalitního systému fun
govala, jaké byly její úkoly a možnosti a jak byla recipo
vána. 

V roce 2012 se v rámci projektu konalo několik fil
mových seminářů. Výsledky projektu byly využity 
v rámci dalších aktivit Ústavu (např. skupinou vzdělá

vání) a formou přednášek a diskusí byly prezentovány 
i mimo Ústav. V roce 2012 vyšel sborník Film a dějiny 3. 
Politická kamera – film a stalinismus. V prosinci 2012 
proběhlo kolokvium Normalizace v televizní a filmové tvor-
bě. Byly zahájeny práce na kolektivní monografii Film 
a dějiny 4, která bude zaměřena na období normaliza
ce a jeho odraz v čs. kinematografii. Byla dokončena 
aktualizace webové prezentace (http://www.ustrcr.cz/cs/
film-a-dejiny).

2.7 Sociální politika mezi represí a inkorporací 
Doba realizace projektu: 2010–2013

Cílem projektu je vymezení role sociální politiky 
v komunistickém režimu v Československu, zejména 
v období po roce 1968. Analyzuje kombinaci legitimi
začních a represivních prvků sociální politiky v kom
parativním rámci srovnatelných států sovětského 
bloku (především NDR), ale i širším založení sociální 
politiky v rámci liberálnědemokratických politických 
systémů. 

V rámci projektu se v roce 2012 uskutečnilo vystoupení 
na zahraniční mezinárodní konferenci, byla publikována 
kapitola v kolektivní monografii (Český a slovenský komu-
nismus /1921–2011/), recenzní esej (revue Paměť a dějiny č. 3) 
a byla vytvořena kolekce online dokumentů týkajících se 
bytové politiky v Československu z fondů OSA RFE na 
portálu parrallelarchive.com. Pokračoval sběr a analýza 
materiálu pro připravovanou monografii. 
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2.8 Češi a Slováci v Indočíně v průběhu první vietnamské války (1945–1954)
Doba realizace projektu: 2011–2014

V rámci projektu byla vytvářena databáze v rozsahu 
cca 2000 jmen čs. občanů bojujících v rámci francouz
ské cizinecké legie a došlo k vydání monografie KUDR

NA, Ladislav: První vietnamská válka na pozadí osudu 
Ladislava Charváta. Academia – Ústav pro studium to
talitních režimů, Praha 2012.

2.9 Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa
Doba realizace projektu: 2012–2015

Cílem projektu zahájeného v létě 2012 je analýza pro
tinacistické a protikomunistické rezistence realizované 
Organizací ukrajinských nacionalistů (OUN) a s ní spo
jenou ozbrojenou složkou – Ukrajinskou povstaleckou 

armádou (UPA) v letech 1943–1950. V červenci 2012 byl 
zahájen základní archivní výzkum v českých a ukrajin
ských archivech, který nadále probíhá.

2.10 Zánik agrární strany a pád československé demokracie 
Doba realizace projektu: 2012–2013 

Cílem projektu je analyzovat okolnosti zániku agrár
ní strany v roce 1938, a to v širších politických sou
vislostech. Zánik agrární strany je úzce spojen se zá
nikem čs. demokracie, a to jak v době před druhou 

světovou válkou, tak i v době jejího zákazu po roce 
1945. V současné době probíhají práce na přípravě 
monografie o osudech agrárníků za druhé světové 
války a po ní.

2.11 Paměť a dějiny totalitních režimů 
Doba realizace projektu: 2008–2014

Projekt orální historie zaznamenává vzpomínky pamět
níků a zpracovává jejich osobní archivy. Jeho primárním 
cílem je zachytit vzpomínky obětí perzekuce ze strany ko
munistického totalitního režimu a účastníků protikomu
nistického odboje a odporu. Rozhovory jsou zazname
návány moderní audio i vizuální technikou a využívány 
k badatelským, publikačním a vzdělávacím účelům. 

Celkem bylo v průběhu roku 2012 zaznamenáno 
a archivováno 85 rozhovorů s pamětníky. Skupina orál
ní historie pokračovala v zaznamenávání vzpomínek 
pamětníků podle stanovených témat (oběti kolektiviza
ce zemědělství 1948–1989, příslušníci církví perzekvova
ných v letech 1948–1989, účastníci protikomunistického 
odboje a odporu 1948–1989, oběti nucené práce v Po
mocných technických praporech (PTP), Českoslovenští 
občané internovaní v sovětských pracovních táborech 
1930–1960 apod.). Nově se činnost soustředila na vyhle
dávání disidentů – pamětníků, kteří aktivně vystupovali 
proti komunistickému režimu mimo větší města, a dále 
na představitele čs. posrpnové emigrace ve Francii 
(např. Antonín Liehm, Francoise Daix, roz. Londonová 
apod.). Skupina se v roce 2012 stala hlavním partnerem 
Muzea holocaustu ve Washingtonu ve snaze zachytit 
nežidovské svědky holocaustu v České republice. 

Dále byly soustředěny tisíce dokumentů z domácích 
i institucionálních archivů doplňující příběhy pamětní
ků, z nichž byla část uveřejněna na webových stránkách 
ústavu, v odborných publikacích i dalších médiích. Pro
jekt je realizován ve spolupráci s řadou českých i zahra
ničních institucí. V rámci projektu proběhla řada před
nášek a besed nejen v České republice. 

Stěžejním výzkumným tématem skupiny zůstá
vá Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu 
1930–1960. Během čtyř pracovních cest do ukrajinských 
archivů se podařilo vyhledat a naskenovat několik set 
fotografií Čechoslováků vězněných v Gulagu a pořídit 
kopie jejich vyšetřovacích spisů. Mezi nejcennější ná
lezy důležité pro další výzkum patří dokumenty vzta
hující se k lidem, jejichž svědectví byla řešiteli projektu 
zaznamenána. Na základě sebraných materiálů a vý
povědí pamětníků vznikla ve spolupráci s Knihovnou 
Václava Havla výstava Čechoslováci v Gulagu, která se 
stala nejnavštěvovanější výstavou knihovny. Výstava 
nyní putuje po ČR. Údaje o československých Židech 
vězněných v sovětských pracovních táborech v průbě
hu 2. světové války nalezené v užhorodských archivech 
byly prezentovány na konferenci Centra židovských 
studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
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3. Vzdělávací činnost 

Gestorem výstavní a publikační činnosti je Odbor edič
ní, který vytváří a zajišťuje podmínky pro vydávání pu
blikací a metodických materiálů pro školy, připravuje 
výstavy, přičemž spolupracuje s různými partnerskými 
institucemi. Po obsahové stránce připravuje publikace, 
výstavy a semináře pro školy Odbor zkoumání totalit
ních režimů, zejména jeho skupina vzdělávání.

Organizace historického vzdělávání zaměřeného 
na širokou veřejnost, pořádání výstav, seminářů, odbor
ných konferencí a diskusí patří k úkolům oddělení výstav 
a vzdělávání. V jeho gesci je také správa knihovny Ústavu. 
Semináře akreditované Ministerstvem školství, mláde
že a tělovýchovy (MŠMT) ČR v rámci programu dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků připravují a prak
ticky lektorují pracovníci skupiny vzdělávání Odboru 
zkoumání totalitních režimů, věnující se též průběžné me
todické podpoře škol a tvorbě vzdělávacích materiálů. 

Vzdělávací projekty byly zaměřeny především na me
todickou pomoc školským zařízením. Jejich cílem bylo:
•	 obohatit nabídku vzdělávacích materiálů a pomů

cek, které usnadní výuku soudobých dějin,
•	 pomáhat učitelům orientovat se v problematice 

soudobých dějin a jejich prezentace žákům a stu
dentům,

•	 zavádět do školní praxe inovativní metodické postu
py zaměřené na práci s audiovizuálními materiály. 

Ústav pokračoval v partnerství programu Czech Re
public: Arts and Social Change. Každý semestr absolvu
je v Ústavu skupina amerických studentů pobývajících 
v Praze v rámci projektu Study Abroad International celo
denní seminář o odkazu a vyrovnání se s komunismem. 
Odborníci z Ústavu zajišťují část dalších přednáško
vých a seminárních programů týkajících se komunis
tické minulosti Československa. Pravidelně navštěvují 
Ústav i Archiv skupiny studentů z pražské New York 
University. 

Ústav patří mezi instituce, na nichž mohou vysoko
školští studenti konat své stáže. Také v roce 2012 probí
haly převážně v Odboru zkoumání totalitních režimů, 
obsahovaly seznámení s jednotlivými činnostmi a vý
zkumnými projekty a soustředily se na metodiku práce 
na určitém pracovišti. V roce 2012 absolvoval stáž jeden 
student z Fakulty sociálních studií Masarykovy univer
zity v Brně (na základě úspěšně absolvovaného výbě
rového řízení v rámci Masarykova stipendia). Kromě 
stážistů Masarykova stipendia absolvovali stáž v Ústavu 
v roce 2012 jeden student z České republiky a čtyři stu
denti ze zahraničí (USA, SRN). 

3.1 Spolupráce se školními institucemi

Skupina vzdělávání, jako součást Odboru zkoumání 
totalitních režimů, pokračovala v roce 2012 ve svých 
dlouhodobějších aktivitách z předchozích let, které se 
zaměřují na kurzy dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků pro učitele dějepisu, na tvorbu vzdělávacích 
materiálů pro školy, na zavádění moderních didaktic
kých metod do školní praxe a na komunikaci s dalšími 
vzdělávacími institucemi (oborové didaktiky na vyso
kých školách, Ministerstva školství, mládeže a tělový
chovy ČR, občanská sdružení). 

Veškeré aktivity jsou pro účastníky akcí zdarma. 
Ústav tak výrazně přispívá k finančním úsporám škol. 

Skupina uspěla v rámci grantové výzvy Operačního 
programu vzdělání pro konkurenceschopnost s granto
vým návrhem na projekt Dějepis v 21. století. Tříletý grant 
výrazně zefektivní činnost v letech 2012 až 2014, umožní 
například přímo oslovit se vzdělávacími pomůckami 
všechny školy v ČR, pilotovat pravidelně novou metodi
ku na širší skupině škol atp. 

V rámci spolupráce s dalšími vzdělávacími insti
tucemi se zaměstnanci skupiny vzdělávání zúčastnili 
specializovaných seminářů a konferencí. Na většině 
konferencí a seminářů byly prezentovány vzdělávací 
materiály a metodika Ústavu.
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3.2 Příprava metodických materiálů pro školy 
3.2.1 Školní edice DVD „Normalizace“

Na základě již získaných zkušeností bylo v rámci projektu 
„Dějepis v 21. století“ dokončeno multimediální vzděláva
cí DVD s názvem Normalizace. V současné době se projekt 
finalizuje, obsahová část je již hotová, řeší se především 
technické otázky. DVD je koncipováno jako soubor krát
kých audiovizuálních ukázek vybraných z různých zdro
jů a opatřených metodickými komentáři. Jeho součástí je 

94 klipů organizovaných podle dvou principů – tematicky 
(kapitoly Společnost, Politika, Kultura, Služby a zásobová
ní, Životní prostředí a Životní styl) a metodicky (kapitoly 
Ilustrujeme, Klademe si otázky, Srovnáváme, Hodnotíme). 
Kromě jednotlivých ukázek je na DVD připraveno jede
náct vzorových námětů, které vytvářejí výukové kompozi
ce připravené k použití do výuky. 

3.2.2 Letní škola moderních dějin pro učitele
Termín realizace projektu: 2008–2012

Pátý ročník letní školy pro učitele dějepisu a příbuz
ných společenskovědních předmětů se zaměřil na pro
blematiku rodinné paměti a jejího vztahu k dějepisné
mu vzdělávání. Učitelé se zejména při výuce soudobých 
dějin setkávají s tím, že vzpomínky pamětníků se ne

shodují s výkladem, jaký podávají v rámci výuky. Novin
ku oproti předchozím ročníkům představovalo kritické 
čtení odborné literatury vedené lektorem. Účastníci 
obdrželi veškeré prezentované materiály na DVD. Letní 
školy se zúčastnilo 45 učitelů z celé České republiky.

3.2.3 Kurzy pro učitele a studenty středních a vysokých škol: metodika a vybrané problémy 
Termín realizace projektu: 2008–2014

Skupina vzdělávání uskutečnila v rámci roku 2012 cel
kem 13 vzdělávacích seminářů pro učitele dějepisu, 
žáky a studenty (z toho devět v krajských městech ve 
spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání 
a čtyři v budově Ústavu). Pražských seminářů se zú
častnilo 181 pedagogů, mimopražských 132 pedagogů. 
Byly akreditovány tři nové vzdělávací programy, cel
kem je v současné době akreditováno osm vzděláva
cích programů. Uskutečnilo se také několik předná

šek na vysokých školách, ať již v rámci jednotlivých 
vystoupení (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy), 
nebo v rámci vědeckých konferencí („I mlčení je lež“ – 
Paměť a paměti, zapomínání a vzpomínání ve školním 
dějepise. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evange
listy Purkyně, prosinec 2012). Proběhla také přednáška 
pro učitele z Ostravska organizovaná Krajským vzdě
lávacím a informačním centrem Nový Jičín (duben 
2012). 

3.2.4 Příprava metodických pomůcek pro školy
Termín realizace projektu: 2008–2014

V rámci projektu byly v průběhu roku 2012 průběžně 
aktualizovány webové učebnice Antologie ideologických 
textů (http://www.ustrcr.cz/cs/antologie-ideologickych-textu) 
a Čítanka kolektivizace (http://www.ustrcr.cz/cs/citanka

-kolektivizace). Byla publikována řada textů v ústavních 
periodikách i mimo ně, pracovníci skupiny publikovali 
texty zaměřené na didaktiku dějepisu a popularizovali 
výstupy skupiny v médiích. 
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3.2.5 E-learning „Jak učit o komunismu?“
Termín realizace projektu: 2011–2012

V roce 2012 byly realizovány čtyři šestitýdenní kurzy 
elearningu Jak učit o komunismu. Tímto způsobem bylo 
proškoleno 58 učitelů. Jedenáct nejzdařilejších výstupů 
bylo zveřejněno v sekci Fórum Učitelé učitelům (http://
www.ustrcr.cz/cs/forum-ucitele-ucitelum). Všechny kurzy, 
včetně elearningu, jsou akreditovány Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Distanční způsob 
studia umožnil rozšíření klasifikace desítkám pedagogů, 

pro něž by jinak další vzdělávání bylo z organizačních 
nebo finančních důvodů nedostupné. Bylo vytvořeno 
a shromážděno velké množství vzdělávacích materiálů, 
které si frekventanti kurzu mohou vlně stahovat a vy
užívat ve výuce. Nejdůležitějším aspektem elearningu 
je však nebývalá možnost soustředěné a dlouhodobější 
spolupráce s učiteli, překonávající tak logistické omeze
ní prezenčních seminářů. 

3.2.6 Malé a velké příběhy moderních dějin
Termín realizace projektu: 2008–2014

Projekt Velké a malé příběhy moderních dějin byl v roce 2012 
realizován už počtvrté, přičemž počínaje 1. lednem 2012 
byl zahrnut do klíčových aktivit modulu projektové výu
ky v rámci vzdělávacího projektu Dějepis v 21. století: mul
timediální aplikace pro dějepisnou výuku. V této formě 
se ho účastnilo dvanáct škol z celé České republiky – tři 
základní školy a devět středních škol. Tematicky se žáci 
zaměřili na období československých dějin 70. a 80. let, 

pracovní název motivačních a metodických školení zněl 
Normalizační léta – na co vzpomíná moje rodina?. Různou 
měrou se na realizaci projektů na školách podílelo více 
než 300 žáků. Při zpracování projektových výstupů žáci 
vycházeli z rozhovorů s pamětníky, které zpracovali 
buď formou strukturovaných rozhovorů, nebo je využili 
k dalším činnostem – výstavám, vrstevnicky pojatým pre
zentacím nebo projektovým dnům. 

3.2.7 Výzkum stavu výuky
Termín realizace projektu: 2012–2013

Jde o společný projekt oddělení dokumentace a sku
piny vzdělávání. Motivací k projektu byla především 
potřeba ověřit, jaký je stav výuky soudobých dějin 
na jednotlivých typech škol, jaká témata jsou opo
míjena, jaké jsou postoje učitelů vůči tomuto tématu 
a jaké pomůcky jim chybějí. Na základě dotazníku 
vytvořeného pracovníky skupiny tak proběhl v květ
nu 2012 výzkum, který realizovala agentura Factum 

Invenio a jehož se zúčastnilo 1594 učitelů. Výzkum 
zaštítilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR. Výsledky výzkumu jsou používány pro plánování 
činností skupiny a zároveň jsou využívány i Minister
stvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výsledky 
jsou volně přístupné i pro ostatní instituce a badatele 
na webových stránkách ústavu (http://www.ustrcr.cz/
cs/vyzkum-vyuky). 
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3.2.8 Spolupráce se vzdělávacími institucemi

Mimo rámec výzkumu výuky spolupracovali členo
vé skupiny s Ministerstvem školství, mládeže a tělo
výchovy ČR i jinými způsoby. Především se účastnili 
práce v Poradním sboru pro výuku dějepisu a násled
ně v komisích pro revizi rámcového vzdělávacího pro
gramu základního vzdělávání. Rozvíjely se i vztahy 
s vysokými školami, nad rámec běžných přednášek. 

Pokračovala spolupráce s Technickou univerzitou 
v Liberci. Ústav se stal spolupořadatelem tradičního 
československého semináře. Mezi další výstupy patři
la především spolupráce s Filozofickou fakultou Uni
verzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 
Centrem vizuální historie Malach a krajskými vzdělá
vacími centry. 

3.2.9 Antisemitismus v 2. polovině 20. století
Termín realizace projektu: 2012–2013

Jde o společný projekt skupiny vzdělávání a oddělení 
zkoumání doby nesvobody. Cílem projektu je nejen 
reprodukce základních informací k tématu, ale pře
devším navržení funkční didaktické aplikace, která by 
toto téma umožnila efektivně implementovat do školní 

praxe. Prvním výstupem tohoto projektu byl seminář 
Problémová témata výuky soudobých dějin v červnu 2012, 
kterého se zúčastnilo 32 pedagogů a lektorů ICEJ. Semi
nář se rovněž věnoval antisemitismu v období komuni
stické totalitní moci. 

3.2.10 Třetí odboj v didaktické perspektivě
Termín realizace projektu: 2012–2013

Jde o společný projekt skupiny vzdělávání, skupi
ny zkoumání protikomunistického odboje a odporu 
a oddělení dokumentace. Východiskem projektu byla 
celospolečenská debata, zvláště pak v souvislosti se 
zákonem o odboji a odporu proti komunismu. Je zřej
mé, že je třeba školám nabídnout určité modely ucho
pení tématu, které nesmějí být nabízeny normativně 
a s persvazivní ideologickou intencí směřující k de
legitimizaci některých politických skupin, ale záro

veň není možné se tomuto tématu, které bylo, jak se 
ukazuje, reálným historickým faktem, vyhýbat. Cílem 
projektu je nabídnout učitelům široké spektrum ma
teriálů vážících se k tomuto tématu: teoretická výcho
diska vědeckého bádání o problematice rezistence, 
metodologické úvahy reflektující zasazení tématu do 
školní praxe a konkrétní případové studie doplněné 
metodickými cvičeními. Projekt bude dále rozvíjen 
v roce 2013. 
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3.3 Interpretace materiálů represivních složek
Termín realizace projektu: 2011–2014

Cílem projektu je zaměřit se v úzké spolupráci s Archi
vem bezpečnostních složek i dalšími odbornými praco
višti na vytváření metodických pomůcek pro badatele 
postihující specifický charakter archiválií vzniklých čin
ností bezpečnostních složek.

V roce 2012 probíhaly přípravné práce na jednot
livých manuálech. Byla publikována jedna studie ve 
Sborníku Archivu bezpečnostních složek (č. 10/2012). Na me
zinárodní konferenci Činnost československých zpravo
dajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989 byl před

nesen příspěvek o metodologickém zpracovávání spisů 
zpravodajských služeb. V rámci seminářů pro veřejnost 
se diskutovalo nad knihou Jolany Šopovové o Jiřím Mu
chovi, z níž vyplynula určitá rizika v interpretaci materi
álů represivních složek komunistického režimu. Během 
workshopu o československorakouské hranici v době 
studené války, který se konal ve spolupráci s Technickou 
univerzitou v Liberci v listopadu 2012, se uskutečnil semi
nář se studenty o typologii materiálu represivních složek 
a z nich čerpajících interpretací. 

3.4 Historické vzdělávání pro veřejnost 

Jednou z forem zveřejňování informací o době nesvo
body a období komunistické totalitní moci se stalo po
řádání odborných i popularizačních přednášek, semi
nářů, veřejných diskusí a odborných konferencí. Jejich 
cílem nebylo jen informovat, ale také podporovat disku
si o aktuálních tématech souvisejících s historickým vý
zkumem. Pravidelné semináře v budově Ústavu, určené 
veřejnosti, moderovali jeho zaměstnanci, ale i zástupci 

partnerských institucí. Semináře navštěvovali političtí 
vězni, studenti, odborníci na domácí i zahraniční zpra
vodajské služby, filmoví tvůrci apod., kteří prezentova
li své osobní zkušenosti s totalitním režimem anebo 
uměleckou či dokumentární produkci o komunismu, 
případně nacismu. Po skončení semináře následovala 
diskuse. Přehled uskutečněných seminářů v roce 2012 je 
uveden v následující podkapitole.
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4. Komunikační platformy (přehled konferencí, sympozií a seminářů)

4.1 Mezinárodní konference Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989

Ve dnech 8. a 9. března 2012 se v rakouském měs
tě Raabs an der Thaya konala mezinárodní vědecká 
konference s názvem Činnost zpravodajských služeb 
v Rakousku v letech 1945–1989 (Die Tätigkeit der tsche-
choslowakischen Geheimdienste in Österreich in der Ja-
hren 1945-1989). Konference se konala v rámci projektu 
Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice 
– 60 let EU a byla uspořádána Ústavem pro studium 
totalitních režimů, Archivem bezpečnostních složek 
a Institutem Ludwiga Boltzmanna pro výzkum násled
ků válek. Záštitu nad ní převzal ministr zahraničních 

věcí České republiky a I. místopředseda vlády Karel 
Schwarzenberg.

Na konferenci zaznělo celkem jedenáct příspěvků 
historiků z České republiky, Rakouska a Slovenské re
publiky. Konference byla doplněna analýzou filmu Třetí 
muž (Der dritte Mann) a výstavním projektem Železná 
opona (sdružení Paměť). 

Webová stránka konference: http://www.ustrcr.cz/cs/
cinnost-ceskoslovenskych-zpravodajskych-sluzeb-v-rakous-
ku-v-letech-1945-1989 

4.2 Mezinárodní konference Kolektivizace v Československu 

V prostorách jindřichohradeckého muzea se ve dnech 
25.–26. dubna 2012 uskutečnila mezinárodní konferen
ce Kolektivizace v Československu, kterou Ústav pořádal ve 
spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka a s podporou 
partnerské Společnosti Antonína Švehly. Záštitu nad ní 
převzal ministr zemědělství České republiky Petr Bendl 
a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

V rámci jednotlivých panelů situovaných do dvou 
sálů byla probírána především tato témata: Situace v čes-
koslovenském zemědělství v letech 1945–1948 (konfiskace 

zemědělského majetku, změny vlastnických vztahů 
k zemědělské půdě s důrazem na území bývalých Su
det, revize pozemkové reformy, Hradecký program, pří
dělový systém a další), Kolektivizace zemědělství v letech  
1949–1960 (vznik JZD a státních statků, vývoj hospodaření 
zemědělských podniků, odpor proti kolektivizaci), Per-
zekuce selského stavu v letech 1949–1960 (akce „K“, proce
sy s tzv. vesnickými boháči a další formy represe).

Webová stránka konference: http://www.ustrcr.cz/cs/
konference-kolektivizace-v-byvalem-ceskoslovensku 



28

4.3 Mezinárodní konference Kurýři a převaděči na Šumavě v padesátých letech 20. století

Dne 1. listopadu 2012 proběhla v prostorách Muzea Poli
cie České republiky konference Kurýři a převaděči na Šu-
mavě v padesátých letech 20. století, která byla pořádána 
Ústavem pro studium totalitních režimů ve spolupráci 
s Muzeem policie České republiky a vyvrcholila pod
večerní vernisáží výstavy Králové Šumavy. Záštitu nad 
akcí převzal primátor hlavního města Prahy Bohuslav 
Svoboda.

Jednotlivé příspěvky tvořily velmi komplexní ob
sah – od vojenských struktur, kroků bezpečnostních 
složek proti převaděčům přes výcvik kurýrů až po 
osobní příběhy vybraných kurýrů a převaděčů (dobo
vým označením agentůchodců). Závěrečný příspěvek 

týkající se archiválií k tématu „Králů Šumavy“ pak 
uzavřel problematiku představením možností dalšího 
výzkumu.

Ve třech přednáškových panelech vystoupili se svý
mi příspěvky vědečtí pracovníci z Ústavu, Archivu bez
pečnostních složek, z Vojenského historického ústavu 
a Historického ústavu Slovenské akadémie vied.

Živé diskuse během konference a při vernisáži vý
stavy byly umocněny přítomností dvou pamětníků – 
převaděčů: Františka Zahrádky a Františka Wiendla.

Webová stránka konference: http://www.ustrcr.cz/cs/
kuryri-a-prevadeci-na-sumave-v-padesatych-letech-20-sto-
leti 

4.4 Sympozium Válečný rok 1942 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava

Dne 4. října 2012 se v prostorách Ústavu uskutečnilo sym
pozium Válečný rok 1942 v okupované Evropě a v Protektorá-
tu Čechy a Morava. Program sympozia byl rozdělen do tří 
tematických bloků: 1) Válečný rok 1942 v Evropě a v Pro
tektorátu, 2) Protektorát v roce 1942, 3) Atentát na zastupu
jícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Sympozium pojednalo o událostech roku 1942 v šir
ším kontextu jeho celkového vývoje, a zvláště s při
hlédnutím k situaci v protektorátu. Vedle politického 
či správního vývoje, postavení domácího odboje a po

dob nacistické represivní politiky v protektorátu za
měřilo svoji pozornost i na nejvýznamnější odbojový 
čin československého protinacistického odboje – aten
tát na zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA  
Reinharda Heydricha. Sympozia se zúčastnili odborní
ci z předních českých univerzit, Historického ústavu AV 
ČR a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Jednotlivé pří
spěvky budou publikovány ve zvláštním sborníku.

Webová stránka sympozia: http://www.ustrcr.cz/cs/
valecny-rok-1942-ceskoslovensky-odboj 

Historik Prokop Tomek přednáší na konferenci Kurýři a převaděči
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4.5 Mezinárodní kolokvium Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1945–1956

Dne 22. listopadu 2012 se v prostorách Ústavu pro 
studium totalitních režimů uskutečnilo kolokvium 
Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v le-
tech 1945–1956. Kolokvium bylo zaměřeno jak na ana
lýzu období 1945–1948 a komunistickou taktiku vůči 
demokratickým stranám v rámci Národní fronty, tak 
i na mocenský postup Komunistické strany Česko
slovenska proti politickým subjektům po únoru 1948, 

včetně represivních zásahů, likvidace a kontroly po
litických protivníků v období komunistické totalitní 
moci. V rámci příspěvků byly prezentovány osudy 
jednotlivých osobností, které významným způsobem 
ovlivňovaly dění uvnitř nekomunistických politic
kých stran.

Webová stránka kolokvia: http://www.ustrcr.cz/cs/
vztah-ksc 

4.6 Sympozium Normalizace v televizní a filmové tvorbě

V prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů 
se dne 3. prosince 2012 uskutečnilo jednodenní sym
pozium Normalizace v televizní a filmové tvorbě, které se 
zabývalo audiovizuálními reprezentacemi normaliza
ce a vztahu politiky a filmu/televize po roce 1970. Pro
gram nabídl tři tematické bloky: 1. Normalizační tvorba, 
2. Dnešní obrazy normalizace a 3. Normalizace z didak
tického hlediska. V rámci 2. bloku se uskutečnila mimo 

jiné i diskuse o zobrazení a recepci normalizace v dneš
ní populární kultuře. Didaktický blok přinesl kromě 
avizovaných příspěvků prezentaci čerstvě připraveného 
vzdělávacího DVD o normalizaci. Referáty přednesené 
na semináři se stanou základem kolektivní monogra
fie Film a dějiny 4: Normalizace.

Webová stránka sympozia: http://www.ustrcr.cz/cs/
normalizace-v-televizni-a-filmove-tvorbe 

4.7 Kolokvium Diktatura vs. naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989

Dne 26. listopadu 2012 se v prostorách Papežské 
univerzity Sv. Kříže v Římě konalo jako součást za
hájení výstavy Diktatura vs. naděje kolokvium, které 
připomnělo jeden ze základních fenoménů kultur
ních, morálních a politických dějin Československa 
– pronásledování římskokatolické církve v letech 

1948–1989; přispělo ke zmapování šíře a rozsahu per
zekuce církve totalitním režimem v Československu 
a postihlo mocenské nástroje, konkrétní metody uží
vané k likvidaci církevního (respektive duchovního) 
života společnosti i způsoby, jak církev těmto tlakům 
čelila.
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5. Cyklus veřejných historických seminářů 

Cyklus seminářů pro veřejnost byl věnován různým 
tématům a souvislostem existence totalitních reži
mů, nacismu a komunismu, zásadně ovlivňujícím 
historii Československa v minulém století. Dvakrát 
měsíčně probíhaly odborné semináře, filmové se
mináře s pozvanými hosty nebo diskusní semináře 
s pamětníky. 

Semináře byly volně přístupné, určené všem zájem
cům z řad laické i odborné veřejnosti. Věcným garantem 
byl Odbor zkoumání totalitních režimů a organizáto
rem Odbor ediční. Audio – a v některých případech i vi
deozáznamy z vybraných seminářů a fotografie z nich 
jsou dostupné na internetové stránce http://www.ustrcr.
cz/cs/cyklus-verejnych-historickych-seminaru-2012. 

5. ledna 2012 – Král Šumavy
Hosté: Josef Albrecht, Luděk Navara, Marcel Petrov, 
Mgr. Daniel Herman
V prostorách Ústavu proběhla ve spolupráci s Českou 
televizí předpremiéra filmového dokumentu Král Šuma-
vy. Dokument České televize, který vznikl v rámci cyklu 
Po stopách třetího odboje, se opírá o unikátní, dosud ne
publikovaná svědectví a skutečnosti.

12. ledna 2012 – Vzpomínky na Gulag. Sovětské 
pracovní tábory ve vzpomínkách československých 
občanů 

Moderátor: Bc. Adam Hradilek
Hosté: Mgr. Jan Dvořák 

Seminář shrnul dosavadní výsledky orálněhistorického 
výzkumu skupiny orální historie zaměřeného na svě
dectví čs. občanů vězněných a internovaných v Sovět
ském svazu. Na základě dochovaných vzpomínek, které 
se podařilo nashromáždit v písemné či audiovizuální 
formě, byla přiblížena perzekuční opatření sovětských 
bezpečnostních orgánů vůči československým obča
nům v období 20.–60. let 20. století.

18. ledna 2012 – Prezentace knih Adama Hradilka Za 
vaši a naši svobodu a Josefa Pazderky Invaze 1968. 
Ruský pohled 

V prostorách knihkupectví Barvič a Novotný v Brně se 
konala prezentace publikací Za vaši a naši svobodu a In-
vaze 1968. Ruský pohled spojená s moderovanou diskusí 
s autory.

26. ledna 2012 – Prezentace knihy Z milosti trpět pro 
Krista

Moderátor: Mgr. Martin Jindra
Hosté: Tomáš Butta, Josef Špak, Radoslav Hobza, Jiří 
Bauer 
Seminář představil životní příběh faráře Církve česko
slovenské (husitské) Václava Mikuleckého a jeho zápas 
s mašinerií ateistického režimu v poválečném Českoslo
vensku. Zaměřil se především na osudové životní zlomy 
tohoto kněze, jež se do jisté míry překrývaly s děním 
v církvi. Farář Václav Mikulecký patřil během příprav 
V. sněmu k nejvýraznějším zastáncům kandidatury pro
fesora Otto Rutrleho na příštího patriarchu, jež byla ze 
strany státní moci vnímána jako nepřátelská a nepřija
telná. Státní dozor nad církvemi v součinnosti se Státní 
bezpečností se tedy rozhodl zasáhnout a zbavil Václava 
Mikuleckého státního souhlasu pro výkon duchoven
ské služby. 

2. února 2012 – Prezentace knihy Pavla Kreisinge-
ra Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský 
důstojník a účastník prvního i druhého českoslo-
venského odboje

Moderátorka: Mgr. Dita Jelínková
Hosté: ThLic. Dominik Duka OP, ThDr. Jaroslav Šuvarský, 
Ph.D., PhDr. Jiří Plachý, PhDr. Jan Kalous, Ph.D.

Seminář byl spojen s prezentací knihy historika Ústavu 
Pavla Kreisingera Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodaj-
ský důstojník a účastník prvního a druhého československé-
ho odboje. Konal se v prostorách Národního památníku 
hrdinů heydrichiády – Místě smíření při českém pravo
slavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. 
Během moderované diskuse k tématu vystoupili vedle 
autora publikace PhDr. Jan Kalous, Ph.D., a PhDr. Jiří 
Plachý.
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16. února 2012 – Jaroslav Seifert jako objekt zájmu 
Státní bezpečnosti 

Moderátor: PhDr. Rudolf Vévoda
Hosté: Michal Přibáň, PhDr. Petr Blažek, Ph.D. 

Loňské dvojí výročí básníka, nositele Nobelovy ceny 
za literaturu a signatáře Charty 77 Jaroslava Seiferta 
(23. září 1901 – 10. ledna 1986) bylo příležitostí znovu 
připomenout literátův vztah ke komunistickému reži
mu a vice versa. Seminář představil Seifertovy potíže se 
státním aparátem, a to i na základě svazku, který na něj 
vedla Státní bezpečnost, a dále pak okolnosti vydávání 
jeho díla v exilu i básníkův pohřeb.

14. března 2012 – Prezentace publikace Martina Ti-
chého Říkali mu dědek. Příběh protikomunistické 
skupiny Bayer a spol.

Moderátor: PhDr. Jan Kalous, Ph.D.
Hosté: Mgr. Martin Tichý, Stanislav Kosík 

V prostorách knihkupectví Academia se za účasti au
tora uskutečnila prezentace publikace Říkali mu dědek. 
Příběh protikomunistické skupiny Bayer a spol.

15. března 2012 – Protektorát a Protektor
Moderátor: Mgr. Petr Kopal
Hosté: Marek Najbrt, Miloslav Kučera, Mgr. Vilém Čermák, 
Milan Pech

Seminář přiblížil dobu protektorátu prostřednictvím 
ukázek z různých filmů (Atentát, Ostře sledované vla-
ky, Musíme si pomáhat, Želary atd.), zvláště pak z nedáv
no natočeného oceňovaného snímku Protektor (2009, 
r. Marek Najbrt). Po komentovaných ukázkách násle
dovala diskuse na téma filmových obrazů protektorátu, 
tedy vlivných (nejvlivnějších) obrazů jeho každoden
nosti, paměti a mytizace. 

29. března 2012 – Jiří Mucha 
Moderátor: PhDr. Jan Kalous, Ph.D.
Hosté: Jolana Šopovová, Jarmila Mucha Plocková

Beseda nad knihou Jolany Šopovové o člověku s výji
mečným rozhledem, znalostmi, kontakty a osobním 
kouzlem, jehož život prostupují dějiny totalitních reži
mů v bývalém Československu.

12. dubna 2012 – Vesmír jako bojiště studené války
Moderátor: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.
Hosté: Karel Pacner, Jiří Kroulík

Seminář pojednával o vývoji kosmonautiky a politic
kých souvislostech. Jako hosté vystoupili dva novináři, 
kteří se dlouhodobě zabývají kosmonautikou – bývalý 
redaktor Mladé fronty Karel Pacner a bývalý šéfredaktor 
časopisu Letectví a kosmonautika Jiří Kroulík. Oba hosté 
zavzpomínali mimo jiné na problémy s cenzurou, které 
s sebou psaní o letech do vesmíru přinášelo. Během se
mináře byl promítán film o Apollu 11. 

19. dubna 2012 – Velké útěky
Moderátor: Mgr. Petr Kopal
Hosté: Michal Holý, Petr Jančárek, Mgr. Martin Tichý, 
PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

Seminář s vězeňskou tematikou Velké útěky s historiky 
a dokumentaristy Michalem Holým, Petrem Jančár
kem, Martinem Tichým a Jaroslavem Rokoským.

10. května 2012 – Prezentace projektu Rozeznění – 
Lidice 2012

Moderátor: Michal Šmíd
Hosté: Tereza Semotamová, Thomas Zielinski, Vilém Faltý-
nek, Lenka Faltýnková

Vyprávění pamětníků z Lidic inspirovalo vznik projek
tu Rozeznění – Lidice 2012. Spisovatelka Tereza Semota
mová napsala v loňském roce s využitím nahrávek pa
mětníků audiodrama, které už brzy nabídne nevšední 
zážitek návštěvníkům pietního území v Lidicích – na 
místě zničené obce obživne letos v červnu její kaž
dodenní život tak, jak mohl vypadat pár dní před vy
hlazením – jako individuální nahrávka do sluchátek 
návštěvníka. O přenosu dokumentárního materiálu 
do umělecké podoby diskutovali tvůrci audiodramatu 
Tereza Semotamová, režisér Thomas Zielinski a drama
turg Vilém Faltýnek. Návštěvníci slyšeli první ukázky 
ze vznikajícího díla.
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29. května 2012 – Sovětský blok proti Solidaritě 
Moderátor: Mgr. Jan Cholínkský
Hosté: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D., Dr. Slawomir Cenc-
kiewicz, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., PhDr. Tomáš Vilímek, 
Ph.D.

V Polském institutu proběhla beseda Sovětský blok proti 
Solidaritě spojená s prezentací monotematického čísla 
odborného časopisu Securitas Imperii, které bylo zamě
řeno na legendární polské nezávislé odborové hnutí So
lidarita a jehož součástí jsou rovněž sondy do polských 
soudobých dějin. Beseda byla připravena ve spolupráci 
Ústavu a Polského institutu. 

31. května 2012 – Totalitní ambice a institucionální 
překážky: Je teorie totalitarismu ještě „použitelná“?

Moderátor: Mgr. Vojtěch Ripka
Host: prof. Fred Eidlin

Vládní či akademičtí odborníci selhali nejen při před
vídání pádu režimů sovětského typu, ale již dříve při 
předvídání či vysvětlování liberalizačních tendencí 
těchto režimů. Profesor Fred Eidlin (FSV UK; Universi
ty of Tartu) se ve své přednášce zamyslel nad tím, v čem 
spočívají hlavní úskalí totalitaristického pojetí. V do
savadním pojímání totalitární teorie dochází k míšení 
různých významů. Totalitarismus bývá zároveň norma
tivní teorií, ideologií v praxi a popisným nástrojem rea
lity. Reálné podmínky režimů sovětského typu se navíc 
často ukazují jako vzdálené teorii totalitarismu. Pokud 
by se rozličné a nekombinovatelné významy teorie tota
litarismu od sebe oddělily a v potaz by se vzaly institu
cionální překážky, mohla by teorie totalitarismu zůstat 
užitečným nástrojem výzkumu.

Na podzim navštívila Prahu na pozvání Ústavu známá ruská disidentka Natalia Gorbaněvská
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4. června 2012 – Lidice – destrukce a nový začátek 
Moderátor: Mgr. Radka Šustrová
Hosté: Gabriela Havlůjová, Květa Hrnčířová,  
plk. PhDr. Eduard Stehlík

Lidice se staly symbolem hrůzného násilí i symbolem 
naděje a nového počátku. Seminář, který se uskutečnil 
4. června 2012 ve velké zasedací místnosti Ústavu, při
blížil tuto proměnu Lidic v trojím náhledu: Lidice coby 
objekt násilí, Lidice jako znak poválečné obnovy a ko
nečně Lidice jakožto místo paměti a vzpomínání.

12. června 2012 – Prezentace knihy Jana Rychlíka 
Češi a Slováci ve 20. století 

Moderátor: PhDr. Jan Kalous, Ph.D.
Hosté: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Filip Outrata

Historik Jan Rychlík představil v prostorách Ústavu 
nové vydání své knihy Češi a Slováci ve 20. století, kte
rá sleduje vývoj československých vztahů především 
v politické oblasti. 

14. června 2012 – Vyhnanci – Akce „Kulak“ z per-
spektivy obětí 

Moderátor: PhDr. Petr Blažek, Ph.D.
Hosté: Miloslav Růžička, Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.

Beseda nad knihami bývalého politického vězně a pub
licisty Miloslava Růžičky o vyhnání selských rodin z je
jich usedlostí v období komunistického režimu.

21. června 2012 – Pouť Václava Talicha údolím poní-
žení. Úvaha o umělci a společnosti 

Moderátor: Mgr. Martin Tichý
Hosté: Petr Kadlec, Jiří Křesťan, Jaroslav Motlík

Václav Talich náležel k nejvýraznějším uměleckým talen
tům české hudby 20. století. Poprvé do jeho života zasáhla 
„velká“ politika v roce 1935, kdy tehdejší předseda vlády 
Jan Malypetr prosadil jeho jmenování správcem opery 
Národního divadla. Do řady nepříjemných situací se Vác
lav Talich dostal v letech okupace, kdy představitelé moci 
od něho žádali veřejné projevy loajality. V květnu 1945 byl 
V. Talich zatčen a po propuštění vystaven ústrkům, jež jsou 
obvykle spojovány s osobou ministra Zdeňka Nejedlého. 
Jaký byl tedy život Václava Talicha a jeho 20. století? Na tyto 
a další otázky se pokusili odpovědět hosté semináře.

13. září 2012 – 70 let od založení Ukrajinské povsta-
lecké armády: omyly, fakta, kontroverze 

Moderátor: David Svoboda, MA, Ph.D.
Host: Bohdan Zilynskyj

Seminář byl věnován genezi ukrajinské antisovětské 
a antinacistické rezistence, jakož i okolnostem vedou
cím k formování legendární UPA. Jeho součástí byl roz
bor jednotlivých proudů ukrajinské podzemní politiky 
a jejich protichůdných programů, z nichž nakonec trva
lý ráz UPA vtiskla platforma radikálního křídla Orga
nizace ukrajinských nacionalistů, tzv. banderovci. Dru
hou část semináře tvořila reflexe UPA v méně známých 
titulech českého tisku z roku 1947, kdy téma „benderov
ců“ načas výrazně oslovovalo čs. společnost.

20. září 2012 – Jak se točí dějiny
Moderátor: Mgr. Petr Kopal
Hosté: Miloslav Kučera, Jan Mervart, Radim Procházka

Filmař jako ideolog. Filmař jako historik sui generis, 
resp. nového druhu. „Stýkání a potýkání“ filmařů s tra
dičními historiky. Specifika psaných a filmových pre
zentací dějin. Podle názoru některých teoretiků a filo
zofů dějin nelze určitá historická témata – traumata 2. 
světové války, zvláště holocaust – uchopit nástroji tra
diční historiografie, ale mnohem spíše audiovizuálními 
prostředky. 

27. září 2012 – Beseda s Olgou Hrubou 
Moderátor: Bc. Adam Hradilek
Host: Olga Hrubá

Bývalá spolupracovnice Milady Horákové a bojovni
ce za lidská práva Olga Hrubá přiblížila v Knihovně 
Václava Havla atmosféru v Československu v letech 
1945–1948. Zavzpomínala na Miladu Horákovou, na zá
pas o její osvobození a na činnost sdružení proti pro
následování náboženských skupin v sovětském bloku, 
které vedla společně s manželem Blahoslavem Hrubým 
v emigraci v New Yorku.
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18. října 2012 – Legendy, mýty a nesmysly heydrichiády 
Moderátor: plk. PhDr. Eduard Stehlík
Hosté: Vojtěch Šustek, Jan B. Uhlíř, Jaroslav Čvančara

Seminář se pokusil zodpovědět „věčné“ otázky, respek
tive mýty spojené s atentátem na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha. Renomovaní odbor
níci přednesli okruh (nejen) následujících témat: Jak to 
bylo ve skutečnosti s masovým českým udavačstvím? 
Měl Heydrich židovské kořeny? Podílel se admirál 
Canaris na likvidaci Heydricha? Obsahoval „granát“ 
klobásový jed (botulotoxin), způsobující těžké, smr
telné ochrnutí svalů? Co se stalo s protokolem o Hey
drichově pitvě? Proč Gabčík nestřílel?

25. října 2012 – Vyrovnávání se s komunistickou 
diktaturou v Německu 

Moderátor: Mgr. Neela Winkelmannová, Ph.D.
Host: Dr. Hubertus Knabe

Dr. Knabe, ředitel Památníku BerlinHohenschönhau
sen, bývalé ústřední vyšetřovací věznice NKVD a Stasi, 
ve své přednášce pohovořil o vyrovnávání se s komu
nismem v Německu. O tom, jak pachatelé vyvázli a jak 
oběti byly zapomenuty. Uplynulo přes 20 let od pádu 
berlínské zdi a NDR je glorifikována a zlehčována. 
Dvě desetiletí stačila, aby se zapomnělo, proč východ
ní Němci v roce 1989 svrhli režim SED (Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands). Zejména mezi mladou 
generací se šíří katastrofální neznalost souvislostí, 
které je možné čelit pouze důsledným vyrovnáním se  
s komunismem.

6. prosince 2012 – „Vypořádali jsme se s Horákovou, 
Peclem a společníky...“ Obraz nepřítele – ideolo-
gického diverzanta

Moderátor: Mgr. Petr Kopal
Hosté: Filip Pospíšil, PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Seminář byl zaměřen (nejen) na komunistickou nega
tivní propagandu. Označení nepřítele (základní postup 
každé negativní propagandy) se odehrávalo také pro
střednictvím „nejdůležitějšího umění“ – filmu. Jako 
příklad posloužil Čs. filmový týdeník z července 1950 
(vedoucí paralelu mezi popravenými „třídními nepřá
teli“ a „žravými larvami“ mandelinky bramborové, ji
nak „nejnovějšího prostředku amerického barbarství“). 
Promítnut byl také instruktážní dokument ministerstva 
vnitra z roku 1985, jenž příslušníkům Veřejné bezpeč
nosti s chladnou věcností a názorností ukazoval, jak 
rozpoznat ideologického diverzanta a jak proti němu 
postupovat.

13. prosince 2012 – Malypetrovi. Osud české selské 
rodiny

Moderátor: PhDr. Petr Blažek, Ph.D.
Hosté: Jan Malypetr, Petr Zídek, PhDr. Jaroslav Rokoský, 
Ph.D.
Agrární politik Jan Malypetr patřil mezi nejvýznamněj
ší politické představitele první československé republi
ky (ve třicátých letech byl předsedou vlády). Beseda ho 
představila jak pohledem vnuka, tak na základě součas
ného historického výzkumu. 
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Vzdělávací semináře pro učitele 

Veškeré vzdělávací aktivity Ústavu jsou zdarma a jsou 
akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělový

chovy České republiky. Účastníci obdrží certifikát o je
jich absolvování.

9. března 2012 – Dějepis mezi historií a pamětí
V prostorách Ústavu se uskutečnil seminář pro učitele 
dějepisu, který byl zaměřen na problematiku paměti 
a vzpomínkové kultury. V průběhu semináře se učitelé 
seznámili nejen se současným stavem společenskověd
ní reflexe fenoménu paměti a kolektivního vzpomínání 
(zejména v zahraniční odborné a didaktické literatuře), 
ale též s možnostmi praktické aplikace tohoto poznání 
na oblast dějepisného vzdělávání. 

27. dubna 2012 – E-learningový kurz „Jak učit o ko-
munismu?“

Pětitýdenní intenzivní kurz byl zahájen úvodním se
tkáním účastníků na půdě Ústavu. Elearningová for
ma studia vychází vstříc učitelům, kteří mají problémy 
s dojížděním na prezenční semináře, s uvolňováním 
z výuky a upřednostňují práci z domova. Pět lekcí kurzu 
reflektuje jak chronologicky vymezená období českých 
dějin (po jednotlivých dekádách let 1938 až 1989), tak 
možné metodické přístupy k prezentaci látky. Jednotli
vé lekce se tak vedle období zaměřují na využití filmo
vých ukázek, textového pramene, fotografie a svědectví 
pamětníka ve výuce dějepisu, závěrečná pátá lekce se 
v tomto ohledu pokouší o synergický scelující efekt. 
Kurz je inspirován západoevropskou didaktikou děje
pisu. 

1. června 2012 – Jak učit o normalizaci 
Metodický seminář v prostorách Ústavu nabídl celou 
řadu inspirací, jak učit o normalizaci. Vymezil základní 
didaktické cíle (proč učit o normalizaci?) a zaměřil se na 
pluralitu jednotlivých metodických cest k jejich napl
nění. K ambicím semináře tak vedle důkladné dějepis
né reflexe normalizační problematiky patřila maximál
ní metodická pestrost (práce s ikonickým materiálem, 
s filmem, s textem, metodika oral history, zážitková pe
dagogika aj.). Seminář je programově interdisciplinární 
(v prostoru: dějepis, základy společenských věd, literár
ní a mediální výchova). Jako host se semináře zúčastní 
literární historik a teoretik prof. Petr A. Bílek (FF UK 
v Praze), který se vedle didaktiky literatury zabývá nor
malizační popkulturou.

24. srpna 2012 – Česko-slovenský seminář pro učite-
le dějepisu 

Ve spolupráci s Katedrou historie Technické univerzi
ty v Liberci se Ústav podílel na organizaci XII. ročníku 
československého semináře pro učitele dějepisu, ob
čanské výchovy, historiky a archiváře, který byl zamě
řen na téma Komunističtí intelektuálové a proměny jejich 
vztahu ke KSČ. Účastníci dostali pracovní materiály na 
DVD a obdrželi zdarma vzdělávací DVD Obrazy (z) ko-
lektivizace.

30.–31. srpna 2012 – Letní škola pro učitele „Dějepis 
a rodinná paměť“

Pátý ročník Letní školy pro učitele dějepisu a příbuzných 
společenskovědních předmětů byl zaměřen na proble
matiku rodinné paměti a jejího vztahu k dějepisnému 
vzdělávání. Učitelé se zejména při výuce soudobých dě
jin setkávají s tím, že vzpomínky pamětníků se neshodují 
s výkladem, jaký podávají v rámci výuky. Do tohoto pro
storu budou zacíleny přednášky, semináře a workshopy, 
které nabídne letošní letní škola Ústavu.

Novinkou oproti předchozím ročníkům bylo kritic
ké čtení odborné literatury vedené lektorem. Účastníci 
obdrželi veškeré prezentované materiály na DVD. 

30. listopadu 2012 – Odpor a odboj vůči totalitě 
V budově Ústavu se konal vzdělávací seminář pro uči
tele Odpor a odboj vůči totalitě se zaměřením na pro
blematiku třetího odboje v druhé polovině 20. století. 
Cílem semináře bylo nabídnout několik možností, jak 
ji ve škole tematizovat, nejenom v hodinách dějepisu, 
ale i občanské výchovy. Účastníci dostali pracovní ma
teriály na DVD a obdrželi zdarma též vzdělávací DVD  
Obrazy (z) kolektivizace. Přihlášeno bylo celkem 40 
účastníků.
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Grantový projekt Operační program pro konkurenceschop-
nost „Dějepis v 21. století“
6. ledna 2012 – Dějepis v 21. století
V prostorách ÚSTR proběhlo školení učitelů dějepisu 
zapojených do grantového projektu OPVK Dějepis v 21. 
století.

21. 9. 2012 – Využití médií ve výuce dějepisu 
Média se stala samozřejmou součástí života moderní spo
lečnosti. Svět dnes vnímáme ve své většině právě jejich 
prostřednictvím. Dvojnásobně to platí o školní mládeži, 
která moderních technologií široce využívá. Dokážeme 
této mediální realitě přizpůsobit formy dějepisné výuky? 
Jak učit dějepis v 21. století? Seminář byl zaměřen na vyu
žití filmu, fotografií a různorodých webových aplikací ve 
výuce dějepisu. Účastníci obdrželi pracovní materiály na 
DVD a vzdělávací DVD Obrazy (z) kolektivizace. 

Ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělává
ní (NIDV) byly v rámci grantového projektu v roce 2012 
realizovány následující vzdělávací semináře:
1. listopadu 2012 – Soudobé dějiny a Využití médií 

ve výuce dějepisu (NIDV Karlovy Vary) 
3. prosince 2012 – Využití médií ve výuce dějepisu 

(NIDV, Liberec) 
12. prosince 2012 – Využití médií ve výuce dějepisu 

(NIDV, Hradec Králové)

Výstava Atentát na Reinharda Heydricha ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu České republiky
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6. Výstavní a publikační činnost, výchova k občanské odpovědnosti 

Odbor ediční kromě výstavní a publikační činnosti od
povídá také za organizaci komunikačních platforem 
a výchovu k občanské odpovědnosti, včetně digitálního 

pamětnického archivu Paměť národa a správy Knihov
ny Jána Langoše, přičemž spolupracuje s různými insti
tucemi, občanskými sdruženími a nakladateli.

6.1 Výstavní činnost 

Charakter výstavní činnosti Ústavu v roce 2012: 
•	 spolupráce při přípravě výstavních projektů s part

nery a vyváženost populárněnaučného charakteru 
a historických faktů, 

•	 projekty zaměřené na důležitá výročí (např. 70 let 
od atentátu na R. Heydricha, 150 let Sokola), 

•	 zaměření na regiony České republiky a zahraničí, 
realizace výstavních projektů ve veřejném prostoru 
a ve školách. 

V roce 2012 byly nad rámec plánu činnosti Ústavu při
praveny tyto výstavní projekty: 
•	 Atentát na Heydricha – 70,
•	 Čechoslováci v Gulagu,
•	 Totalita v Evropě,
•	 Protektor smrti.

Ve spolupráci s Českými centry úspěšně pokračovalo 
představování výstavních projektů Ústavu v zahraničí. 

6.2 Přehled výstav realizovaných v roce 2012 

Nové výstavy 

Atentát na Reinharda Heydricha
Výstava byla uspořádána u příležitosti 70. výročí aten
tátu, kromě samotného atentátu je věnována i životu 
v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava. Podrobně 
je popsán nacistický represivní aparát a činnost odbo
jářů.

Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních re
žimů a Vojenský historický ústav ve spolupráci se Se
nátem Parlamentu České republiky a Ministerstvem 
obrany České republiky.

Vernisáž výstavy se uskutečnila 24. května 2012 ve 
Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu České repub
liky. Záštitu nad ní převzali I. místopředseda Senátu 
Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka a ministr 
obrany České republiky Alexandr Vondra.

Výstava Pod křídly Sokola
V únoru 2012 uplynulo přesně 150 let od okamžiku, kdy 
vznikla Tělocvičná jednota pražská. Velkoryse pojatá 
výstava Pod křídly Sokola mapuje podrobně stopadesá
tiletou historii této organizace od jejího založení v roce 
1862 až po současnost. Všímá si důležitých etap a pro
měn organizace a především podílu jejích členů na ak
tivním odboji proti totalitním režimům (protinacistický 
a protikomunistický odboj). Výstava je poctou všem vý
znamným i „bezejmenným“ sokolům a sokolkám, kteří 
v časech dobrých i zlých spojili své životy s osudem naší 
vlasti.

Výstavu, která je společným dílem Vojenského his
torického ústavu a Ústavu pro studium totalitních reži
mů, zahájili v úterý 18. června 2012 ministr obrany Čes
ké republiky Alexandr Vondra a starostka Sokola Hana 
Moučková. 
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Výstava Králové Šumavy  
(Die Könige des Böhmerwaldes)

Kurýři přecházeli hranice ve službách amerických, 
britských a francouzských zpravodajských služeb a čes
koslovenských exilových organizací. Jejich úkolem na 
československém území bylo získávat zpravodajsky 
cenné informace týkající se hospodářských, vojenských 
a bezpečnostních poměrů, nálady obyvatelstva apod. 
Mnoho kurýrů bylo dopadeno Pohraniční stráží nebo 
Státní bezpečností a odsouzeno k mimořádně vysokým 
trestům nebo i smrti. 

Součástí výstavy jsou i panely věnované příslušní
kům Státní bezpečnosti, Pohraniční stráže či zahranič
ních exilových center a dobové filmové a literární pro
pagandě. Pozornost je zaměřena i na provokační akce 
Státní bezpečnosti.

Výstava kromě osudů některých kurýrů a převadě
čů reflektuje také změny šumavské krajiny a osídlení, 
které souvisely jednak s poválečnými událostmi, jednak 
s politickým uspořádáním po únorovém převratu v roce 
1948.

Výstava byla představena od 19. června do 3. září 
2012 v prostorách Prachatického muzea, od 2. do 28. říj
na 2012 v prostorách tachovského Muzea Českého lesa 
a od 1. listopadu do 28. února 2013 v Muzeu Policie Čes
ké republiky. 

Diktatura vs. naděje. Pronásledování římskokatolické 
církve v Československu 1948–1989

Základním záměrem výstavy v českoitalské mutaci, 
kterou uspořádaly Velvyslanectví ČR u Svatého stol
ce, Archiv kanceláře prezidenta republiky a Ústav 
pro studium totalitních režimů, je jednak zmapová
ní šíře perzekuce římskokatolické církve totalitním 
režimem v Československu a postižení mocenských 
nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci 
církevního, respektive duchovního života společnos
ti, a jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila. 
Historické souvislosti jsou prezentovány v nadnárod
ním kontextu, jsou zvýrazněny československova
tikánské aspekty, vč. osudů osobností, působících 
v exilu.

Slavnostní vernisáž výstavy se uskutečnila 26. lis
topadu 2012 na Papežské univerzitě Svatého Kříže 
v Římě.

Výstava Králové Šumavy byal představena již na několika místech České republiky  
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Pohled do expozice Atentát na Heydricha – 70
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Nové výstavy nad rámec plánu činnosti

Atentát na Heydricha – 70
V neděli 27. května 2012 proběhla slavnostní vernisáž vý
stavy Atentát na Heydricha – 70 na Karlově náměstí v ku
lisách koncentračního tábora. Výstava byla připravena ve 
spolupráci se sdružením Post Bellum, Českým rozhlasem, 
Magistrátem hlavního města Prahy, Městskou částí Praha 
2, Vojenským historickým ústavem a Židovským muzeem 
v Praze. Součástí výstavy bylo 20 doprovodních akcí, např. 
besedy s pamětníky, promítání filmů, odborné přednášky 
a v neposlední řadě komentovaná prohlídka pro neslyšící. 
Doprovodné akce zabezpečovali pracovníci Ústavu.

Výstava s více než 45 tisíci návštěvníky byla dopo
sud nejnavštěvovanější výstavou, kterou Ústav pořádal 
nebo spolupořádal. 

Čechoslováci v Gulagu
Výstava je věnovaná osudům československých občanů 
zavlečených do sovětských koncentračních táborů. Autoři 
zaznamenali desítky rozhovorů s bývalými vězni a shro
máždili množství materiálů z archivů NKVD i autentic
kých předmětů lágrového života. Svědectví vězňů, fotogra
fie a artefakty z lágrů tvoří součást unikátní výstavy, kterou 
Ústav pro studium totalitních režimů pořádal ve spoluprá
ci s Knihovnou Václava Havla.

Výstava byla představena od 22. března do 31. květ
na 2012 v prostorách Knihovny Václava Havla (Galerie 
Montmartre), od 30. října do 9. prosince 2012 v prosto
rách Severočeského muzea v Liberci.

Mezinárodní putovní výstava Totalita v Evropě
Výstava vznikla v rámci mezinárodního grantového pro
jektu Ústavu pro studium totalitních režimů a předsta
vuje statistiku obětí nejtěžších zločinů fašismu/nacismu 
a komunismu 20. století z 12 dnešních států Evropské 
unie. Výstava je koncipována jako černé album, ve kte
rém je každému státu věnováno po jedné stránce pro 
totalitní režim, jeho oběti, některé hlavní odpovědné či
nitele a jejich trestněprávní stíhání po pádu režimu. Sou
částí expozice je promítání krátkých dokumentárních 
filmů s tematikou zločinů totalitních režimů z různých 
evropských zemí. Projekt laskavě podpořily Mezinárodní 
visegrádský fond a Evropská komise z programu Evropa 
pro občany.

Slavnostní vernisáž výstavy se uskutečnila v pro
storách Divadla Aréna v Bratislavě dne 17. září 2012, ná
vštěvníci ji mohli zhlédnout do 11. října 2012.

Protektor smrti
Dne 27. května 2012 byla na Václavském náměstí zahá
jena výstava Protektor smrti, obsahující historické foto
grafie a vzácné dokumenty z depozitů Vojenského his
torického ústavu s přímou vazbou na atmosféru života 
občanů za 1.a 2. stanného práva v Protektorátu Čechy 
a Morava. Výstavu připravil Ústav ve spolupráci s Vo
jenským historickým ústavem a Magistrátem hlavního 
města Prahy.

Výstavu Atentát na Heydricha – 70, na které se Ústav podílel, navštívilo přes 45 tisíc lidí
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Výstavy z předchozích let (prezentace na nových místech)

Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období 
studené války

V roce 2012 pokračovala prezentace výstavy věnující se 
historii Rádia Svobodná Evropa. Detailně přibližuje 
nejen vývoj této rozhlasové stanice a jejího vysílání za 
železnou oponu, ale také například pumové útoky na 
rozhlasovou stanici či způsoby rušení jejího signálu na 
území Československa. 
Výstava byla představena:
•	 od 10. ledna 2012 v Gorenjském muzeu ve slovin

ském Kranji,
• od 12. března 2012 na fakultě politických věd buku

rešťské univerzity,
•	 od 5. dubna 2012 v Českém centru v Sofii, 
•	 od 12. června 2012 v prostorách Univerzity v Řezně. 

Vernisáž v Bukurešti byla doplněna panelovou diskusí 
s názvem Rádio Svobodná Evropa: jeho odkaz a vliv na dnešek, 
jíž se zúčastnili Pavel Žáček, Prokop Tomek z Vojenského 
historického ústavu, Sławomir Łukasiewicz z polského 
Ústavu národní paměti a socioložka z Fakulty politických 
věd v Bukurešti OanaValentina Suciu v roli moderátorky. 
Součástí bylo promítání dokumentárního filmu Cold Wa-
ves, věnovaného Rádiu Svobodná Evropa, jehož autorem 
je rumunský režisér Alexandru Solomon. Výstava byla 
v Bukurešti součástí programu filmového festivalu Jeden 
svět (One World) a konala se pod záštitou velvyslanců Čes
ké republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Polska.

Vernisáž v Řezně byla spojena se zakončením pro
jektu studentů místní univerzity, kteří pod vedením 
Dr. R. Eshelmana natočili filmové rozhovory s pamětní
ky, již stáli u zrodu vysílání Rádia Svobodná Evropa.

Praha objektivem tajné policie
V roce 2012 pokračovala prezentace výstavy z roku 2009 
Praha objektivem tajné policie v České republice i v zahraničí. 
Expozice, která za využití vybraných fotografií z provenien
ce Správy sledování SNB přibližuje návštěvníkům zvláštní 
svět Státní bezpečnosti a jejích obětí, byla představena:
•	 od 12. března 2012 v Praze na piazzettě Národního 

divadla v rámci Týdne Charty 77,
•	 od 26. března 2012 v Kyjevě v rámci mezinárodního 

festivalu o lidských právech Docudays,
•	 od 10. dubna 2012 v Simferopolu v prostorách měst

ské knihovny,
•	 od 10. května 2012 v Muzeu – památníku obětí 

totalitních režimů Tjurma na Lonskoho v západo
ukrajinském Lvově, 

• od 15. července 2012 ve Villeneueve les Avignon 
v rámci festivalu Villeneueve en scene.

Mene Tekel (Žatec ve třetím odboji. Odbojová skupi-
na Praha – Žatec)

Výstavní projekt byl slavnostně zahájen v prostorách 
Karolina Univerzity Karlovy dne 20. února 2012 za účas
ti rektora Univerzity Karlovy V. Hampla, předsedkyně 
Konfederace politických vězňů N. Kavalírové, preziden
ta InterASSO J. Knezoviče, ředitele ÚSTR D. Hermana 
a ředitele festivalu Mene Tekel J. Řeřichy. V jeho rámci 
byla uvedena výstava Žatec ve třetím odboji. Odbojová sku-
pina Praha – Žatec. Výstavu připravil Ústav pro studium 
totalitních režimů ve spolupráci s Regionálním muze
em K. A. Polánka v Žatci. 

Jako součást slavnostního zahájení výstavního pro
jektu mezinárodního festivalu Mene Tekel proběhla 
prezentace knihy Martina Tichého Říkali mu dědek. 
Příběh protikomunistické skupiny Bayer a spol., která se 
uskutečnila 20. února 2012 v prostorách Karolina Uni
verzity Karlovy. Kniha Martina Tichého vypráví příběh 
protikomunistické skupiny, jejíž aktivity na jihu Čech 
přivedly její členy do střetu s bezpečnostními složkami 
komunistického Československa. 

Dne 6. března 2012 byla v Památníku Vojna u Příbra
mi představena výstava Žatec ve třetím odboji.

Ještě jsme ve válce
Dne 12. března 2012 byla v Poslanecké sněmovně ČR 
představena výstava Ještě jsme ve válce, kterou připra
vil Ústav ve spolupráci s o. s. Post Bellum. Záštitu nad 
výstavou převzali ministr zahraničních věcí České re
publiky a I. místopředseda vlády České republiky Karel 
Schwarzenberg a předsedkyně Poslanecké sněmovny 
Miroslava Němcová.

Ve čtvrtek 24. května 2012 byla výstava Ještě jsme ve 
válce představena ve Středočeském muzeu v Roztokách 
u Prahy.

Rekonstrukce stálé expozice dějin Pomocných tech-
nických praporů

Oddělení výstav a vzdělávání provedlo podrobnou do
kumentaci současné podoby expozice a ve spolupráci 
s odbornými garanty vybralo materiály vhodné k uži
tí v nově vznikající expozici. Odborní garanti M. Bár
ta a J. Kalous připravili návrh scénáře a návrh obsahu 
panelů nově vznikající expozice. Připravovaná podoba 
expozice byla projednána se smluvními partnery Ústa
vu. Město Brandýs nad Labem pokračovalo v realizaci 
stavebních úprav prostor zámku, nezbytných pro vznik 
nové expozice.
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6.3 Publikační činnost 

Vydávání monografií, sborníků, edic dokumentů, 
studií i periodických publikací realizuje oddělení publi
kací Odboru edičního. Periodickými publikacemi Ústa
vu jsou revue Paměť a dějiny, vydávaná čtyřikrát ročně 
a určená jak odborné, tak laické veřejnosti, a odborný 
časopis Securitas Imperii, který se řídí pravidly nezbyt
nými pro zařazení mezi recenzované časopisy a je vydá
ván dvakrát ročně. 

Z důvodu krácení finančních prostředků státní
ho rozpočtu pokračoval Odbor ediční ve spolupráci 
při vydávání publikací s jinými nakladatelstvími nebo 
partnerskými institucemi. Koediční činnost umožňuje 
zachovat stávající trend vydávání publikací Ústavem 

pro studium totalitních režimů i při plošném snižování 
finančních prostředků. 

Oproti plánovanému počtu a druhu publikací mu
sel Ústav v průběhu roku 2012 přistoupit ke korigování 
předpokládaných titulů především z důvodu zachování 
jejich obsahové kvality. Proto bylo jejich vydání přesu
nuto do následujícího roku a jsou zahrnuty v novém 
plánu činnosti. Ústav je však nahradil hodnotnými 
a ojedinělými memoáry a kolektivními monografie
mi. 

Publikace Ústavu byly k dostání v běžné knižní dis
tribuci i v Knihovně J. Langoše. U periodických publi
kací je možné získat předplatné.

Přehled publikací vydaných v roce 2012

Titul Periodicita Vydaný počet
Paměť a dějiny 4x 4 
Securitas Imperii 2x 2 
Behind the Iron Curtain 1x 1x

Druh Plánovaný počet Vydaný počet
Slovníky 1 0
Edice 5 2 
Monografie 6 6
Katalogy výstav 3 5 
Sborníky a kol. monografie 3 5 
Memoáry 0 0
Učebnice a příručky 1 1

Periodické publikace 
1.–4. Paměť a dějiny 1–4/2012. 
Revue Ústavu pro studium totalitních režimů. 
5.–6. Securitas Imperii 1–2/2012. 
Odborný časopis Ústavu pro studium totalitních režimů. 
7. Behind the Iron Curtain 1/2012. 
Historická revue Ústavu v anglickém jazyce vyšla v prosinci 
2012.
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Pod křídly 
 Sokola

výstava ke 150. výročí založení  
nejvýznamnější spolkové organizace v našich dějinách
v Armádním muzeu Vojenského historického ústavu Praha
U Památníku 2, 130 05 Praha 3 - Žižkov

19. 6. 2012 – 31. 12. 2012

Pod_kridly_inzerat_202x270.def.indd   1 14.6.2012   11:59:35
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Neperiodické publikace

8. KUDRNA, Ladislav: První vietnamská válka. Na 
pozadí osudu Ladislava Charváta

Lektorovali: doc. PhDr. František Hanzlík, CSc.,  
PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.
Publikace Ladislava Kudrny přináší zcela nové informa
ce o působení Čechů a Slováků na bojištích jihovýchod
ní Asie v rozmezí let 1945–1954. Díky tomu, že autor mohl 
studovat relevantní materiály přímo v archivu francouzské 
cizinecké legie, jsou čtenářům vůbec poprvé předloženy 
údaje o počtech československých občanů sloužících v je
jích řadách od samého počátku až do současnosti. Nechy
bí ani zpracování počtu padlých Čechoslováků v Indočíně, 
včetně jejich jmenného seznamu, a zasazení problematiky 
první vietnamské války do kontextu mezinárodních udá
lostí. Jedinečnost publikace podtrhuje množství doposud 
nikdy nezveřejněných fotografií, mapujících nasazení (ne
jen) našich občanů v průběhu indočínské války. Jde o mo
nografii, jejíž nedílnou součástí jsou přepsané autentické 
dopisy mladého Ladislava Charváta, kterého osud zavál až 
na vzdálené vietnamské bojiště. 

Academia – ÚSTR, 1. vydání, váz., 360 str., ISBN 
978-80-200-2198-4 (Academia), ISBN 978-80-87211-67-0 
(ÚSTR)

9. BÁRTA, Milan – BŘEČKA, Jan – KALOUS, Jan: Pro-
tiokupační protesty v Československu v roce 1969 
a jejich potlačení

Lektorovali: PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D., PhDr. Zdeněk Dosko-
čil, Ph.D.
Rok po invazi vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Čes
koslovenska proběhly v ulicích mnoha velkých měst 
rozsáhlé demonstrace, do kterých se zapojili především 
mladí lidé. Vyjadřování nesouhlasu s přítomností sovětské 
armády na našem území se mísilo s projevy nespokoje
nosti s nastoupenou cestou nového vedení komunistické 
strany, které pouliční protesty očekávalo a nejspíše i přiví
talo. Podle něj totiž dokazovaly, že tzv. protisocialistické síly 
existují. Legitimizovaly tak jeho politiku a daly mu do ruky 
pádné argumenty k postupu proti zbytku reformistů v čele 
s Alexandrem Dubčekem. Brutální potlačení nepokojů 
jednotkami tehdejší bezpečnosti, armády a Lidových mi
licí, které si vyžádalo oběti na životech, posloužilo rovněž 
jako varování do budoucna a současně jako důkaz předlo
žený sovětskému vedení, že v osobě Gustáva Husáka byl 
postaven do čela Československa správný člověk. Naopak 
pro veřejnost symbolizoval srpen 1969 definitivní konec 
Pražského jara. Předkládaná publikace se na základě roz
sáhlého archivního výzkumu snaží přiblížit události srpna 
1969 a zasadit je do kontextu tehdejšího dění.

ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, váz., 336 str., ISBN 978-
80-87211-73-1

10. KOL. autorů: „Hnědá kniha“ o procesech s českým 
undergroundem

Lektorovali: doc. PhDr. Martin Pilař, CSc., Veronika Tucke-
rová, Ph.D.
Na konci roku 1976 vydali Jaroslav Kořán a Vendelín Ko
meda samizdatem soubor dokumentů, který zachycuje 
to nejpodstatnější, co se v tomto roce pro společenství 
českého undergroundu událo – soudní řízení s jeho 
představiteli a jejich ohlas ve veřejných sdělovacích 
prostředcích i u tehdejších disidentů. Tomuto samiz
datu, původně bez titulu, se podle barvy obálky začalo 
říkat „hnědá kniha“. Šlo o zcela ojedinělou edici, která 
se brzy začala dále opisovat, takže existuje alespoň ve 
třech postupně rozšiřovaných verzích. Nynější první 
tištěná edice Hnědé knihy, která ve svém jádru vychází 
z nejširšího, třetího samizdatového vydání z roku 1980, 
jehož pořadatelem byl Jaroslav Suk, je obohacena o teh
dy nedostupné dokumenty, ať už je blokovala železná 
opona nebo utajenost archivů tehdejšího Ministerstva 
vnitra ČSR. Tyto materiály jsou výmluvným dokladem 
fungování tehdejšího totalitního režimu. Doplněny 
jsou i ukázky dobového zahraničního tisku, dávající 
přehled o kampani, která byla ve prospěch vězněných 
vedena na Západě. 

ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, váz., 515 str., ISBN 978-
80-87211-74-8

11. ČVANČARA, Jaroslav: Děti nepřátel Říše. Osudy 
Svatobořických dětí

Lektorovali: Mgr. Vojtěch Šustek, Libor Pařízek
Kniha jako první přináší nové informace o dětech, které 
prošly internací v Praze na Jenerálce a až do konce války 
žily v internačním táboře ve Svatobořicích. Přibližuje 
dosud širší veřejnosti neznámé události, které následo
valy po atentátu na zastupujícího říšského protektora 
a šéfa RSHA Reinharda Heydricha. Nezbývalo mnoho 
a oběťmi se mohlo stát i oněch 46 tzv. Svatobořických 
dětí – dětí vlastenců, zatčených v období heydrichiá
dy. 

ANLET – ÚSTR, 1. vydání, brož., 64 str., ISBN 978-80-
905329-0-8 (ANLET), ISBN 978-80-87211-65-6

12. GORBANĚVSKÁ, Natalia: Poledne
Lektorovali: PhDr. Lukáš Babka, Mgr. Michaela Stoilova
Vůdčí postava ruského disentu zachytila v dobovém 
dokumentu proces s protestujícími proti okupaci 
Československa z Rudého náměstí. Kniha navazuje 
na úspěšný titul Za vaši a naši svobodu, kde je mj. zařa
zen rozhovor s autorkou. Kniha byla od počátku intim
ně spojena s tehdejším Československem, byla napří
klad rukou české překladatelky propašována na Západ 
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a vydána v anglické a francouzské verzi, před několika 
lety vyšlo opravené vydání v ruském jazyce. Překlad do 
češtiny zatím chyběl.

Torst – ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, váz., 312 str., 
ISBN 978-80-7215-442-5 (Torst) ISBN 978-80-87211-66-3 
(ÚSTR)

13. FEIGELSON, Kristian – KOPAL, Petr (eds.): Film 
a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus

Lektorovali: ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D., Mgr. Jiří Nedvěd
Publikace vznikla na základě sborníku Caméra politique – 
cinéma et stalinisme (2005) editovaného prof. K. Feigelso
nem z pařížské Sorbonny. Tento soubor příspěvků z pera 
předních evropských i zámořských filmových historiků 
podává plastický obraz dějin sovětské kinematografie 
v době stalinismu, ale vypovídá také o jeho recepci a vli
vu v novodobém sovětském filmu i v jiných kulturách 
(Francie, Itálie, Polsko atd.). Kniha Film a dějiny 3. Politic-
ká kamera – film a stalinismus je pak výběrovým vydáním 
tohoto sborníku, obohaceným o původní české studie, 
které se pokoušejí osvětlit stalinskou éru (především, ale 
nejen) v českém filmu. V tomto „českém“ oddíle (Ve světle 
a stínu Stalina) se autoři pokoušejí nalézt odpovědi na tyto 
základní otázky: jak filmová tvorba v rámci totalitního sys
tému fungovala, jaké byly její úkoly a možnosti a jak byla 
reflektována. Zvláštní pozornost je věnována problema
tice paměti stalinismu, fenoménu filmových festivalů po 
únoru 1948 a konečně i retro tematice (filmové a televizní 
obrazy Klementa Gottwalda v 70. a 80. letech).

ÚSTR – Casablanca, 2012, 1. vydání, váz., 564 stran, 
ISBN 978-80-87292-15-0 (Casablanca), ISBN 978-80-87211-
58-8 (ÚSTR)

14. RYCHLÍK, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. Spo-
lupráce a konflikty 1914–1992

Lektorovali: prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., PhDr. Dušan 
Kováč, DrSc.
Nové vydání knihy historika Jana Rychlíka si klade za cíl 
přiblížit především českému čtenáři opomíjenou „druhou 
stranu“, slovenskou politiku a její specifika v celém období 
společného státu. Jeho zasvěcené a podrobné líčení, začí
nající již za RakouskoUherska a za první světové války, sle
duje vývoj československých vztahů především v politické 
oblasti, postupné zesilování autonomistických tendencí ve 
slovenské politice s vrcholem v rozbití Československé re
publiky po Mnichovu a vytvoření samostatného slovenské
ho státu. Druhá polovina knihy se věnuje slovenské politice 
v lidově demokratickém Československu, na cestě od cen
tralizace k federaci až k rozpadu Československa a vzniku 
dvou nových samostatných celků na mapě Evropy. 

Vyšehrad – ÚSTR, vydání ve Vyšehradu první, váz., 
677 str., ISBN 978-80-7429-133-3 (Vyšehrad), ISBN 978-80-
87211-59-5 (ÚSTR)

15. KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří (eds.): Český a slo-
venský komunismus (1921–2011)

Lektorovali: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., prof. PaeDr. 
Štefan Šutaj, DrSc.
Hlavním záměrem publikace je prezentovat širší odbor
né veřejnosti i dalším zájemcům výsledky současného 
výzkumu vybraných aspektů historie českého a sloven
ského komunismu, komunistické strany, ale také vztahu 
společnosti k této ideologii. Jednotliví autoři se pokusili 
přispět k analýze a zhodnocení českého a slovenského 
komunismu a představit ho (stejně jako Komunistic
kou stranu Československa a její dceřinou slovenskou 
organizaci) ve dvou základních časových a historických 
etapách. Jejich studie potvrzují, že český a slovenský 
komunismus jsou podstatným a v mnoha ohledech tra
gickým obdobím nedávné minulosti Československa. 
Studie jsou cenným příspěvkem k poznání komunismu 
jako systému a svébytného mezinárodního fenoménu 
zejména ve druhé polovině 20. století. 

ÚSD AV ČR – ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, brož., 459 
str., ISBN 978-80-7285-156-0 (ÚSD AV ČR), ISBN 978-80-
87211-70-0 (ÚSTR)

16. VALENOVÁ, Danica: Nic nedává, kdo nedá sám 
sebe. Deník 1945–1960

Lektorovali: PhDr. Jan Stříbrný, PhDr. Jan Kalous, Ph.D., 
Mgr. Ivana Koutská
Deníkové zápisy Danici Valenové popisují období od 
konce druhé světové války do roku 1960. Jsou v nich 
zachyceny životní osudy rodiny, které byly dramaticky 
ovlivněny poválečnými událostmi, komunistickým pře
vzetím moci v Československu. JUDr. František Valena, 
manžel Danici, předseda Ústředí katolických studentů 
a osobní tajemník ministra pošt, byl v roce 1950 zatčen 
a za „velezradu a špionáž“ odsouzen na 22 let žaláře. 
Jako politický vězeň zemřel v roce 1960. 

ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, brož., 247str., ISBN 978-
80-87211-68-7 

17. BUKOVSKIJ, Vladimir: A vítr se vrací. Příběh 
disidenta

Lektorovali: PhDr. Jan Stříbrný, PhDr. Jan Kalous, Ph.D., 
Mgr. Ivana Koutská
Nejvýznamnější dílo předního sovětského disidenta 
žijícího v současnosti ve Velké Británii. Formálně je 
kniha zarámována vzpomínkou na autorovo neočeká
vané propuštění z vězení v prosinci 1976 a výměnu za 
vězněného vůdce chilských komunistů Luise Corvalá
na, což vyvolalo celosvětovou senzaci. Postupně se vrací 
ke vzpomínkám na dětství, život v poválečné Moskvě, 
zapojení do protestů, samizdatu, zatčení, psychiatrická 
vyšetření a „léčení“, procesy a věznění. Kniha pouta
vým způsobem přibližuje realitu sovětského disentu, 
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tak odlišnou od té české například používáním „tresta
jící psychiatrie“, nástroje, který při posledním rozsudku 
postihl i Bukovského a který jsme v našich podmínkách 
prakticky neznali.

Volvox Globator – ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, váz., 
375. str., ISBN 978-80-7207-864-6 (Volvox Globator), ISBN 
978-80-87211-72-4 (ÚSTR) 

18. KOL. autorů: Válečný rok 1941 v československém 
domácím a zahraničním odboji

Tématem mezinárodního vědeckého sympozia, které 
uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů, se stal 
válečný rok 1941 v československém domácím a zahra
ničním odboji. Odborníci, kteří na něm vystoupili, se 
zabývali mimo jiné činností odbojových skupin na do
mácím území, začátkem Benešovy politiky budování 
československého „mostu“ mezi Východem a Západem, 
příjezdem zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha do Prahy, situací židovského obyvatelstva 
v protektorátu, nasazením našich vojáků na jiných než 
evropských bojištích nebo rozhodnutím o nuceném 
pracovním nasazení mužů mimo území protektorátu. 
Jejich příspěvky tvoří obsah tohoto sborníku. 

ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, brož., 180 str., ISBN 978-
80-87211-60-1

19. KOL. autorů: Vysokoškoláci o totalitě II
Dne 20. října 2011 se v Ústavu pro studium totalitních 
režimů konal druhý ročník studentské vědecké soutěže 
Vysokoškoláci o totalitě. Studenti historie a příbuzných 
oborů z různých vysokoškolských pracovišť v ní před
ložili výsledky své badatelské práce. Většina příspěvků 
se zabývala padesátými lety v komunistickém Českoslo
vensku. Mladší kolegové se snažili rozkrýt zapomenuté 
či rozporuplné historické události, jež byly úzce spjaty 
s konkrétními regiony naší republiky, ale měly dopad 
na celou českou a slovenskou společnost. S dvanácti 
oceněnými texty se mohou čtenáři seznámit v tomto 
sborníku.

ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, brož., 373 str., ISBN 978-
80-87211-61-8

20. KOL. autorů: Solitér. Václav Veber 80
Lektorovali: doc. JUDr. et PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.,  
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
V srpnu 2011 oslavil bývalý vedoucí Skupiny protikomu
nistického odporu a odboje Ústavu pro studium tota
litních režimů doc. Václav Veber osmdesáté narozeni
ny. U příležitosti tohoto jubilea se Ústav rozhodl vydat 
k jeho poctě knihu, která je složena z příspěvků jeho 
studentů, přátel a kolegů z Ústavu i dalších odborných 
pracovišť a institucí z celé České republiky. Publikace se 
zaměřuje především na problematiku protikomunistic
kého odboje, moderní dějiny a historii slavistického bá
dání v meziválečném Československu. Součástí knihy 
je i rozsáhlý životopisný rozhovor. 

ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, brož., 418 str., ISBN 978-
80-87211-69-4

21. KOL. autorů: Pod křídly Sokola
Katalog ke stejnojmenné výstavě (v češtině a angličtině) 
mapuje nejdůležitější milníky sokolské historie.

ÚSTR – Vojenský historický ústav, Praha 2012, 1. vydá-
ní, brož., ISBN 978-80-87211-63-2

22. KOL. autorů: Králové Šumavy
Katalog ke stejnojmenné výstavě

23. Praha objektivem tajné policie
Katalog k výstavě ve francouzském jazyce

24. Praha objektivem tajné policie
Katalog k výstavě v ukrajinském jazyce

25. Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa
Digitální katalog v bulharském jazyce

26. Katalog publikací Ústavu pro studium totalitních 
režimů
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Ústav na veletrhu Svět knihy

Ve dnech 17.–20. května 2012 se uskutečnil 18. ročník 
knižního veletrhu Svět knihy. Po třech letech se jej opět 
zúčastnil i Ústav. Na svém stánku představil publikační 
činnost a se svými partnery připravil také řadu dopro
vodných programů. V pátek 18. května se uskutečnila 
beseda s Kristianem Feigelsonem, filmovým historikem 
a profesorem na pařížské Sorbonně a zároveň editorem 
sborníku Film a stalinismus, který vydal Ústav. V sobotu 
19. května pak proběhla s Kristianem Feigelsonem ve 
Francouzském institutu debata spojená s promítáním 

francouzského filmu Doznání. Ceněnému komiksu Ještě 
jsme ve válce byly věnovány hned dvě debaty. První se za
bývala především vztahem orální historie a komiksu, bě
hem druhé měli čtenáři možnost setkat se přímo s autory 
zmíněného díla. Na veletrhu proběhla společně s nakla
datelstvím Vyšehrad i prezentace nového vydání knihy 
historika Jana Rychlíka Češi a Slováci ve 20. století. Členo
vé skupiny vzdělávání pak v neděli 20. května představili 
nové multimediální DVD Obrazy (z) kolektivizace i řadu 
dalších aktivit a pomůcek nejen pro učitele.



49

6.4 Výchova k občanské odpovědnosti 

Pamětnický digitální archiv Paměť národa
V průběhu roku 2012 pokračovali tvůrci pamětnické
ho digitálního archivu ve shromažďování výpovědí 
svědků historických událostí 20. století. Ke konci roku 
bylo v databázi portálu www.pametnaroda.cz 2922 svě
dectví, z toho plně publikováno bylo 1558 vzpomínek 
pamětníků, natočených v rámci 30 dokumentačních 
projektů z deseti evropských zemí. Natočeno v roce 
2012 bylo 621 pamětníků a 230 nových výpovědí pa
mětníků bylo zpřístupněno veřejnosti. Počet registro
vaných badatelů vzrostl o pětinu, na 3242 osob. Prů
měrná denní návštěvnost portálu je 540 unikátních 
přístupů denně.

Na veřejnosti o sobě dal projekt Paměť národa vědět 
především zážitkovou expozicí Atentát na Heydricha – 70 

příběhů Paměti národa, kterou během května a června le
tošního roku na Karlově náměstí v Praze navštívilo přes 
45 tisíc návštěvníků, a dále pak třetím ročníkem udíle
ní Cen Paměti národa, které se konalo 12. prosince 2012 
v Národním divadle a bylo přenášeno Českou televizí 
i Českým rozhlasem.

Správci portálu Paměť národa Lenka Kopřivová 
(Český rozhlas), Michal Šmíd (Ústav) a Mikuláš Kroupa 
(Post Bellum) obdrželi v dubnu 2012 ocenění Novinář
ská cena 2011 za nejlepší inovativní občanskou online 
žurnalistiku (udílí Google a Open Society Fund Praha), 
projekt Paměť národa byl oceněn i v rámci Cen českého 
internetu Křišťálová lupa 2012 – v hlasování veřejnosti 
skončil internetový portál www.pametnaroda.cz na tře
tím místě v kategorii „Veřejně prospěšná služba“.

Společenství evropské paměti

Díky podpoře Mezinárodního visegrádského fondu se 
v roce 2012 uskutečnily tři workshopy Společenství ev
ropské paměti v Pule (Chorvatsko), Bukurešti a Buda
pešti. První workshop proběhl v Českém centru v Bu
dapešti 13. února 2012 za účasti kolegů z muzea „Dům 
teroru“ a AZ 1956 Os Magyar Forradolom Toténetének. 
V Pule proběhl workshop 21. února 2012 a zúčastnili se 
ho partneři z The Istrian Historical Society a organizace 
Documenta. Dne 27. února 2012 pak se workshop usku

tečnil v Bukurešti, kde byl připraven ve spolupráci s The 
Institute for the Investigation of Communist Crimes and 
Memory of the Romania Exile. Dále byl portál Paměť ná
roda prezentován například v Berlíně za podpory Evrop
ské platformy paměti a svědomí (Platform of European 
Memory and Conscience) či na workshopu From Recon-
structing to Reviving the Past – Trends and Developments in 
Exhibiting 20th Century History, pořádaném v Krakově 
organizací Imre Kertész Kolleg Jena.

Knihovna Jána Langoše

Knihovna Jána Langoše je zaměřena na budování 
a zpřístupňování specializovaného fondu se zacílením 
na studium totalitních režimů, především komunistic
kého a nacistického, na území Československa, resp. 
Protektorátu Čech a Moravy, a jejich souvislostí v ce
losvětovém kontextu. Knihovna v současnosti čítá 6031 
svazků. 

V roce 2012 bylo zakoupeno 353 nových titulů, 114 ti
tulů získal Ústav výměnou s domácími i zahraničními 
partnerskými institucemi a 64 titulů získal darem. Cel

kový počet registrovaných čtenářů v roce 2012 byl 328 
a knihovnou bylo zapůjčeno 709 knih. Meziknihovní 
výpůjční služba činila 82 knih. 

Knihovna poskytuje kromě knih i přístup k elektro
nickým zdrojům a přístup do databáze C.E.E.O.L. a EB
SCO, což jsou elektronické archivy zpřístupňující v plné 
podobě více než 800 humanitních a sociálněvědních 
časopisů a digitálních dokumentů. 

Knihovnu mohou využívat nejen pracovníci Ústavu 
a Archivu, ale i veřejnost formou prezenčního studia.
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Vyřizování žádostí podle zákona č. 262/2011 Sb. 

Skupina pro přípravu odborných stanovisek, podkladů a informací

Dne 17. 11. 2011 vstoupil v platnost zákon č. 262/2011 Sb., 
o účastnících odboje a odporu proti komunismu (dále jen 
„zákon“).1 Tento zákon vymezuje ve svých jednotlivých 
ustanoveních formy protikomunistického odboje a od
poru a stanoví podmínky pro vydání osvědčení účastní
ka odboje a odporu komunismu (dále jen „osvědčení“). 
Osvědčení vydává na základě přijaté žádosti žadatele 
a po splnění všech zákonem požadovaných podmínek 
Ministerstvo obrany (dále jen „Ministerstvo“).2 Na zákla
dě ustanovení § 6 odst. 3 zákona a zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, si Ministerstvo může od Ústavu pro studium 
totalitních režimů (dále jen „Ústav“) vyžádat odborné 
stanovisko. Ústav působí jako poradní orgán, konečné 
rozhodnutí o udělení osvědčení je plně v kompetenci Mi
nisterstva. V případě zamítavého rozhodnutí stanoví zá
kon žadateli možnost odvolání se k Etické komisi České 
republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti 
komunismu (dále jen „Etická komise“).3 Dle § 7 odst. 7 zá
kona spolupracuje rovněž i Etická komise s Ústavem, na 
její požádání je povinen poskytnout nezbytné podklady 
a informace.

Samostatná Skupina pro přípravu odborných stano
visek, podkladů a informací (dále jen „Skupina“) byla 
pro potřeby zákona zřízena pokynem ředitele Ústavu 
č. 24 z 1. 11. 2011, č. j.: USTR–730/2011. Statut Skupiny byl 
stanoven pokynem ředitele Ústavu č. 25, č. j. USTR–
770/2011 s účinností k 17. 11. 2011. Skupina patří z hlediska 
organizační struktury Ústavu do Odboru zkoumání to
talitních režimů (dále jen „OZTR“), v roce 2012 ji tvořili 
čtyři odborní pracovníci.

Proces vyřizování žádostí se řídí Metodikou zpraco
vání odborných stanovisek, podkladů a informací, sta
novenou rovněž v rámci pokynu ředitele Ústavu č. 25, 
č. j. USTR–770/2011 s účinností k 17. 11. 2011.

Na základě Dohody o spolupráci mezi Ústavem 
a Archivem bezpečnostních složek (dále jen „Dohoda“) 
ze dne 13. 4. 2012, jejímž cílem je koordinace, všestranná 
součinnost a spolupráce při zabezpečení úkolů obou 
orgánů vyplývajících ze zákona, zejména s odkazem na 

ustanovení jeho § 6 odst. 3 a § 7 odst. 7, bylo stanove
no, že dle aktuálního počtu a stavu zpracování žádostí 
o odborná stanoviska zaslaných Ministerstvem budou 
vzájemně sdílet odborné kapacity. Ve smyslu uvede
né Dohody Skupina vypracovává odborná stanoviska 
pro Archiv bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“). 
V rámci naplňování Dohody mezi Ústavem a Archi
vem byly Skupině první žádosti z Archivu předány dne 
23. 4. 2012. Žádosti byly v roce 2012 předány ve třech ter
mínech, dohromady pracovala Skupina na stanoviscích 
pro Archiv 74 pracovních dní. 

Proces vyřizování těchto žádostí se řídí Směrni
cí ředitelky Archivu bezpečnostních složek, č. j. ABS 
6111/2011 R ze dne 1. 12. 2011.

Za rok 2012 bylo Skupinou vyhotoveno celkem 173 
odborných stanovisek, z toho 61 pro Ministerstvo, 36 pro 
Etickou komisi a 76 pro Archiv. 

Doba vyhotovení návrhu odborného stanoviska pro 
Ministerstvo činila v roce 2012 průměrně osm pracov
ních dní, doba procesu připomínkového řízení činila 
průměrně 15 pracovních dní. Rozsah textu odborného 
stanoviska činil průměrně osm stran. Průměrná doba 
vyřízení žádosti od doby, kdy ji pracovník Skupiny pře
vzal k vypracování, byla přibližně jeden měsíc. 

Doba vyhotovení návrhu odborného stanoviska 
pro Etickou komisi činila v roce 2012 průměrně čtyři 
pracovní dny, průměrná doba připomínkového řízení 
činila přibližně sedm pracovních dní. Rozsah textu od
borného stanoviska činil průměrně tři strany. Vliv na 
dobu trvání zpracování žádosti měla lhůta, v níž Ústa
vu oslovené instituce poskytly požadované informace 
a archiválie. Průměrná doba celkového vyřízení jedné 
žádosti byla přibližně jeden měsíc. 

Doba vyhotovení návrhu odborného stanoviska pro 
Archiv činila průměrně čtyři pracovní dny. Rozsah tex
tu odborného stanoviska činil průměrně tři strany.

V rámci agendy související se zákonem bylo Skupi
nou celkově za rok 2012 prostudováno přibližně 302 934 
stran archiválií. 

1 Plné znění zákona http://www.policie.cz/clanek/zakon-262-2011-sb-o-ucastnicich-odboje-a-odporu-proti-komunismu.aspx (stav ke dni 17. 1. 2013).

2 Danou agendou se zabývá Oddělení vydávání osvědčení – třetí odboj, náležející funkčně pod Odbor pro válečné veterány.  

 Více viz http://www.veterani.army.cz/htm/9_0.html (stav ke dni 17. 1. 2013).

3 Etická komise zahájila činnost v červnu 2012. Více viz http://www.etickakomisecr.cz/cs (stav ke dni 17. 1. 2013).
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Statistický přehled vyřizování žádostí za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Celkově přijatých žádostí z Ministerstva obrany ČR 78
Zpracováno a odesláno – stanovisek 61
Rozpracováno u referentů 4
Ve schvalovacím řízení 4
Čekající na zpracování 9

Celkově přijatých žádostí z Etické komise ČR 36
Zpracováno a odesláno – stanovisek 36
Rozpracováno u referentů 0
Ve schvalovacím řízení 0
Čekající na zpracování 0

Celkově přijatých žádostí v rámci spolupráce s Archivem 76
Zpracováno a odesláno – stanovisek 76
Čekající na zpracování 0

Odbor informatiky a digitalizace 

V uplynulém roce Odbor informatiky a digitalizace 
Ústavu plnil své úkoly v souladu se schváleným plá
nem činnosti, finančním plánem a v souladu se závazky 
v realizačních smlouvách. Úzce přitom spolupracoval 
s jednotlivými organizačními celky Ústavu i Archivu 
bezpečnostních složek, zejména pak při realizaci úřed
ní agendy, vyplývající jak ze zákona č. 181/2007 Sb., tak 
č. 262/2011 Sb., č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě, ve znění pozdějších předpisů, resp. č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zá
konů. Průběžně se realizovaly činnosti a zajišťovaly po
třeby související se zabezpečováním řádného provozu 
a rozvoje informačních a komunikačních technologií. 
Řízení informačních aktiv probíhalo organizovaným 
způsobem, umožňovalo průběžně reagovat na aktuální 
situaci a organizační potřeby.

Odbor se soustředil na realizaci úkolů a plynulé 
čerpání výdajů na technické a programové vybavení, 
zejména v oblasti převodu dokumentů do elektronické 
podoby (digitalizace), rozvoje evidencí a informačních 
systémů, správu informačních technologií Ústavu i Ar

chivu (VPN, email, síť, intranet, IP telefonie, servery, 
systémy spisové služby atd.), technický rozvoj a vývoj 
webových systémů (elearning, elektronický archiv, 
webové stránky, stránky projektů a konferencí). 

Jedním ze základních cílů bylo zajištění standardní
ho zabezpečení potřeb organizací a uživatelů informač
ních systémů ve stávající kvalitě a rozsahu, kontinuálně 
poskytovaných online služeb pro veřejnost v rámci pří
stupu k informacím. V oblasti ICT infrastruktury byla 
pozornost zaměřena na aktualizaci ochranných prvků 
(antivir, antispam), kontrolu, monitoring a ukládání in
formačních aktiv, detekci změn, snižování rizik a řešení 
drobných incidentů. Čerpání finančních prostředků bě
hem celého roku probíhalo v souladu se zabezpečová
ním cílů cíleně orientovaného rozpočtování.

V rámci novelizace zákona o veřejných zakázkách 
Odbor informatiky a digitalizace připravil infrastruk
turu k plynulému přechodu na nové certifikované ná
stroje. Počínaje květnem 2012 přešel Ústav k využívání 
nových elektronických nástrojů při pořizování urče
ných komodit v režimu malého rozsahu, podlimitu 
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nebo nadlimitních zakázek. Realizací nákupů tímto 
způsobem se významně dařilo snižovat provozní výdaje 
v oblasti IT, což umožnilo hospodárnější a efektivnější 
čerpání rozpočtu. Ušetřené prostředky byly operativně 
využity ve prospěch modernizace infrastruktury, čímž 
se eliminoval vznik potenciálních provozních rizik.

Jedním z úkolů byla implementace nového systé
mu elektronické spisové služby a příslušných modulů, 
v rámci zavádění a testování prostředí státní pokladny 
– systému ČNB a webové aplikace ABOK.

V oblasti nákupů a pořizování výpočetní techniky 
Odbor informatiky a digitalizace centrálně pro všech
ny úseky připravoval specifikace, průzkumy trhu atp. 
V krátkodobém a střednědobém výhledu se realizovaly 
potřebné nákupy a investice, respektive klíčové a pláno
vané technické požadavky pro řádný chod a fungování 
obou institucí. Při správě techniky šlo o nákup a výmě
nu komponent, supportu pro řádné fungování, udržo
vání licencí programového vybavení, databází, konfigu
race počítačů, serverů, sítě, periferií atd. 

Mezi významné zakázky, které odbor v roce 2012 reali
zoval, patří:
•	 dodávka příslušenství pro mikrofilmový skener pro 

filmy 35mm,
•	 poskytování užívacích práv k produktům společ

nosti Microsoft,
•	 upgrade síťového úložiště dat,
•	 poskytování hlasových služeb pro Ústav i Archiv,
•	 prodloužení licencí antivirové ochrany,
•	 prodloužení smluvní podpory vybraných servero

vých zařízení,
•	 prodloužení podpory vybraných aktivních prvků IT 

infrastruktury,
•	 modernizace infrastruktury demilitarizované zóny,
•	 plánovaná obměna a nákup výpočetní techniky,
•	 servisní smlouvy a podpory na páteřní switch,
•	 pořízení knižního skeneru A3,
•	 generální servis skenovacího zařízení.

Digitalizace v praxi
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Webové projekty

Odbor informatiky a digitalizace pro Etickou komisi 
České republiky k 1. červenci 2012 připravil a realizo
val v infrastruktuře organizace řešení (analýza, návrh, 
implementace, testování, ostrý provoz) oficiálních 
webových stránek komise (www.etickakomisecr.cz). Na 
základě smlouvy o spolupráci probíhá rovněž jejich 
bezplatná aktualizace. Odbor rovněž participoval na 
přípravě a spuštění oficiálního webu Platformy evropské 
paměti a svědomí (www.memoryandconscience.eu).

Průběžně probíhaly realizace a upgrade zdrojové
ho kódu, širšího nasazení javascriptových frameworků 
a funkcionalit oficiálního webu Ústavu, včetně pravi

delné aktualizace obsahu. V dubnu 2012 byla provedena 
migrace webového serveru na nové technické vybavení; 
důležitou implementací a aktualizací se stalo rozšíření 
možností vyhledávání rozšířením o nový pokročilejší 
kód (site search).

Pro úsek vzdělávání byla připravena infrastruktura 
a systém pro řádné fungování elearningových kurzů 
pro širokou veřejnost (http://www.ustrcr.cz/moodle/).

Ve spolupráci s projektovým týmem „Dějepis v 21. 
století“ Odbor informatiky a digitalizace připravil ná
vrh technické specifikace úkolu „tvorba webového por
tálu“ a podílel se na realizaci dalších činností. 

Webové stránky Ústavu

U webových prezentací a oficiálních stránek probíhal 
pravidelný update obsahu stránek a miniwebů. V rámci 
modernizace webových projektů byl proveden redesign 
projektů Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969 
(http://www.ustrcr.cz/cs/srpen-1968), Stránky věnované 
událostem roku 1989 (http://www.ustrcr.cz/cs/listopad-1989) 
a Dokumentace usmrcených na československých státních 
hranicích 1948−1989 (http://www.ustrcr.cz/cs/dokumentace
-usmrcenych-statni-hranice), u něhož se prostřednictvím 
aplikačního programovacího rozhraní přes rozhraní 
Google Maps integrovala data pro vizualizaci. Důleži
tým prvkem rozšiřování obsahu webu byla aktualizace 
a doplňování multimediálního obsahu (zpracováno 
přes 100 videí ve formátu mp4) pro webové prezentace 
(http://www.ustrcr.cz/cs/audio-archiv) a užší propojenost 
na sociální sítě Facebook a Youtube.

Základní údaje ke stránce (www.ustrcr.cz):
počet stránek v systému:  1601
počet aktualit v systému:   709
počet souborů ke stažení:  38 921
počet jazykových verzí:   2
celkový počet návštěv:   84 027
zobrazení stránek:   220 094
počet stránek na návštěvu:  2,62
prům. doba trvání návštěvy:  00:02:33
počet nových stránek v systému:  370
počet aktualizovaných stránek: 600
počet nových aktualit:  164

Mezi pět „top“ nejnavštěvovanějších stránek Ústavu, 
potvrzujících neutuchající zájem veřejnosti, patří od
borné výstupy tematických projektů:
•	 Hlavní správa rozvědky SNB – I. správa SNB,
•	 Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB – III. 

správa SNB,
•	 Hlavní správa kontrarozvědky SNB – II. správa 

SNB,
•	 Stránky věnované událostem roku 1989,
•	 Portréty usmrcených.

Projekt digitální studovny (http://www.ustrcr.cz/cs/
digitalni-studovna) byl v průběhu roku ve spolupráci 
s Václavem Žákem doplněn o úplnou elektronickou 
kopii význačného exilového časopisu Listy, vydávané
ho v letech 1970–1989 Jiřím Pelikánem v Římě, a další 
soubory a dokumenty. V databázi digitální studovny je 
umístěno 4056 dokumentů určených ke stažení.

Ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek po
kračoval Odbor informatiky a digitalizace v realizaci on
line projektu archivních pomůcek (http://www.abscr.cz/cs/
archivni-pomucky). Datová základna byla rozšířena o zá
znamy z archivních protokolů útvarů Vojenské kontra
rozvědky, vyšetřovacích svazků, protokolů svazků agen
turního rozpracování i tajných spolupracovníků útvarů 
Státní bezpečnosti zaniklých při reorganizaci v roce 1960. 
Informační systém archivních pomůcek tak dosáhl počtu 
1,223,173 záznamu (987 protokolů). Podle zájmu veřejnosti 
šlo o nejnavštěvovanější stránky Archivu.
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Základní údaje ke stránce (www.abscr.cz):
počet stránek v systému:  438
počet aktualit v systému:   217
počet souborů ke stažení:  117 403
počet jazykových verzí:   2
celkový počet návštěv:   100 706
zobrazení stránek:   393 480

počet stránek na návštěvu:  3,91
prům. doba trvání návštěvy:  00:05:06
počet nových stránek v systému:  33
počet aktualizovaných stránek: 47
počet nových aktualit:   27

Převod archiválií a dokumentů do elektronické podoby (digitalizace)

Odbor informatiky a digitalizace v intencích plánu 
činnosti a na základě směrnice o převodu dokumentů 
a archiválií do elektronické podoby realizoval systema
tickou, úřední i badatelskou digitalizaci, zejména pak 
s ohledem na potřeby Archivu i Ústavu v oblasti napl
ňování zákona č. 262/2011 Sb.

Z pohledu kapacity úseku digitalizace počet poža
davků mírně přesahoval technické možnosti jednot
livých pracovišť, a přestože nebylo možné situaci řešit 
personálním posílením příslušného oddělení, podařilo 
se organizačními opatřeními tento problém řešit.

Úspěšně se dařilo naplňovat plán technického roz
voje digitalizace a dalších systémů, přičemž proběhlo 
rozšíření pracoviště o nová profesionální zařízení a byla 

zahájena obměna výpočetní techniky za výkonnější. 
Smluvní dodavatel provedl generální servis skenovací
ho zařízení Zeutschel OM 1500. 

Během roku se ve spolupráci s Archivem a Radiem 
Vaticana realizovala digitalizace více než 80 tisíc stran 
dokumentů českého vysílání Radia Vaticana z období 
let 1950–1992.

V rámci rozvoje informačního systému elektronic
kého archivu byl proveden přechod na ostrý provoz 
agendy dle zákona č. 262/2011 Sb.; během sledovaného 
období se do systému naimportovalo celkem 2860 jed
nacích čísel. Celkem elektronický archiv obsahuje více 
než 18 tisíc inventárních jednotek.

Počet převedených souborů do elektronické podoby dle typu (2012)

digitalizace 1Q 2Q 3Q 4Q Celkem
systematická 777 475 465 879 564 302 530 836 2 338 492
badatelská 34 497 28 641 26 870 29 745 119 753
úřední 337 952 475 281 304 509 454 288 1 572 030
celkem 1 149 924 969 801 895 681 1 014 869 4 030 275

Podíl digitalizace dle předlohy představoval 61 % mikrografických předloh a 39 % papírových předloh.
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Přehled digitalizace za rok 2012 dle klasifikace Archivu bezpečnostních složek (počet souborů)
Značka Fondy a sbírky Soubory
  Studijní ústav MV  
52 Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD 5118
59 Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě 606
134 Německé soudy v Protektorátu 1077
135 Různé bezpečnostní složky 808
141 Německé soudy v říši 1199
144 „Alexandrijský archiv“ 34 066
300 Zemský odbor bezpečnosti Praha 6323
301 Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV 2658
302 Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky 34 698
304 Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 11 037
305 Ústředna Státní bezpečnosti 39 910
309 Gestapo Hradec Králové a Pardubice 662
310 Velitelství Státní bezpečnosti 5591
315 Zemský odbor bezpečnosti II. 1033
318 Hlavní správa tiskového dohledu ministerstva vnitra 3172
319 Vytříděné spisy sekretariátu ministra vnitra 809
323 Kabinet StB materiálů 1873
325 Stíhání nacistických válečných zločinců 5917
425 Židovské organizace 92 831
215 Různé bezpečnostní složky na Slovensku po roce 1945 2282
S Sbírka různých písemností 9217
2M Odbor politického zpravodajství MV 44 979
Z Mapy zpráv zpracované Studijním ústavem MV 22 987
  Archivní fondy řídicích a organizačních útvarů ministerstva vnitra FMV  
A2 Sekretariát MV (A2) 3847
A5 Sekretariát náměstka ministra vnitra plk. Jindřicha Kotála 17
A7 Sekretariát náměstka MV plk. Jaroslava Klímy (A7) 329
A9 Sekretariát I. náměstka MV plk. Jana Záruby (A9) 280
A19 Sekretariát náměstka MV pro vojska genmjr. Ludvíka Hlavačky a plk. Karla Peprného 167
A24 Sekretariát náměstka MV plk. Štefana Demjana (A24) 21
A6 Organizační a vnitřní správa FMV (A6) 3688
A8 Inspekce ministra vnitra (A8) 24 162
  Archivní fondy centrálních výkonných a funkčních útvarů ministerstva vnitra a FMV  
ISF Hlavní správa rozvědky (I. správa) 770
A30 Správa vojenské kontrarozvědky 173
A34 Správa kontrarozvědky (II. správa) (A34) 4649
A25 Správa sledování (IV. správa) (A25) 0
A27 Správa zpravodajské techniky (VI. správa) (A27) 25
A36 Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X.správa) (A36) 26 043
A3, C1-6 Správa vyšetřování StB (A3) 105
  Archivní fondy ministerstva vnitra České socialistické republiky  
G Sekretariát generálního inspektora MV ČSR (G) 646
  Archivní fondy teritoriálních útvarů SNB a StB  
A14 Zemské velitelství SNB Praha 2963
B1 Správa StB Praha a Středočeský kraj (B1) 2504
B2 Správa StB České Budějovice (B2) 212
B3 Správa StB Plzeň (B3) 261
B4 Správa StB Ústí nad Labem (B4) 426
B5 Správa StB Hradec Králové (B5) 38
  Archivní fondy teritoriálních útvarů SNB a VB  
M Krajská správa SNB Hradec Králové (M) 238
N Krajská správa SNB Brno (N) 261
  Svazková agenda  
  Svazková agenda hlavní správy rozvědky  
I.S-4 Agenturní svazky 7306
I.S-8 Svazky operativní korespondence 4465
  svazky MTH 13 673
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  Svazková agenda uložená na Centrále MV (Statisticko-evidenční odbor MV)  
MV-TS Agenturní svazky – Centrála 986 350
MV-KR Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála 1271 894
MV-OB Objektové svazky – Centrála 16701
MV-T Taktické svazky – Centrála 19785
MV-V Vyšetřovací spisy – Centrála 161 232
MV-H Historický fond MV 92 311
  Zvláštní fondy  
ZA-MV Zvláštní agenturní 187
ZO-MV Zvláštní operativní 6283
ZV-MV Zvláštní vyšetřovací 55 145
  Svazková agenda vedená u krajské správy MV Brno  
BN-TS Agenturní svazky – Brno 3267
BN-KR Svazky kontrarozvědného rozpracování – Brno 11 622
BN-V Vyšetřovací spisy – Brno 132 951
  Svazková agenda vedená u krajské správy MV České Budějovice  
CB-V Vyšetřovací spisy – České Budějovice 30 623
CB-KR Svazky kontrarozvědného rozpracování – České Budějovice 1596
CB-TS Agenturní svazky – České Budějovice 632
  Svazková agenda vedená u krajské správy MV Hradec Králové  
HK-OB Objektové svazky – Hradec Králové 2191
HK-V Vyšetřovací spisy – Hradec Králové 59 131
  Svazková agenda vedená u krajské správy MV Karlovy Vary  
KV-V Vyšetřovací spisy – Karlovy Vary 21 362
KV-S Různé spisy S Karlovy Vary 1623
  Svazková agenda vedená u krajské správy MV Liberec  
LB-V Vyšetřovací spisy – Liberec 12 333
LB-S Různé spisy S Liberec 1417
  Svazková agenda vedená u krajské správy MV Olomouc  
OL-S Různé spisy S Olomouc 3328
  Svazková agenda vedená u krajské správy MV Ostrava  
OV-V Vyšetřovací spisy – Ostrava 66 073
OV-S Různé spisy S Ostrava 4689
OV-T Taktické svazky – Ostrava 470
  Svazková agenda vedená u krajské správy MV Plzeň  
PL-KR Svazky kontrarozvědného rozpracování – Plzeň 1098
PL-T Taktické svazky – Plzeň (T/KS Plzeň) 73
PL-V Vyšetřovací spisy – Plzeň 28 237
PL-S Různé spisy S Plzeň 4423
  Svazková agenda vedená u krajské správy MV Ústí nad Labem  
UL-V Vyšetřovací spisy – Ústí nad Labem 25 798
UL-S Různé spisy S Ústí nad Labem 1013
  Svazková agenda hlavní správy vojenské kontrarozvědky  
  Záznamní listy 58 108
  Svazková agenda IV. Správa  
  Svazky IV. Správa 19 638
  Svazková agenda Zpravodajské správy Generálního štábu  
  Svazky ZSGŠ 130 800
  Personální spisy příslušníků a zaměstnanců  
  Personální spisy ministerstva vnitra 36 448
     
  Evidenční pomůcky, kartotéky, osobní evidenční karty, kádrové rozkazy 252 448
  Česká redakce Radia Vatikán (akvizice) 82 873
  CELKEM 4 030 275
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Rozvoj evidencí

V oblasti rozvoje a budování evidencí se prioritně řešily 
požadavky vztahující se k agendě zákona č. 262/2011 Sb. 
a zároveň se realizovaly požadavky vycházející ze stano
viska komise ředitelky Archivu k problematice evidenč
ního (lustračního) systému.

Datové soubory byly po nezbytné validaci importo
vány do informačních systémů a protokolárně imple
mentovány do autonomního informačního systému 
Archivu. Informační systém byl touto cestou doplněn 
o cca 24 400 záznamů k osobám z inventářů Hlavní 
správa Veřejné bezpečnosti (H 1), Hlavní velitelství VB 
ČSR (H 2), Kolegium ministra vnitra ČSR (H 4), Vedení 
Ministerstva vnitra ČSR (H 5), Praporčická škola SNB 
Brno – Ostrov nad Ohří (H 6), Správa vyšetřování VB 
MV ČSR (H 7), Odbor pro mezinárodní styky MV ČSR 
(H 8). S cílem minimalizovat neefektivní manuální pro
váděné evidenční šetření na pracovišti Archivu se do 
informačního systému implementovaly datové soubory 
pomocníků brigád Pohraniční stráže (57 354 záznamů) 
a správy OSH Ústí nad Labem (4409 záznamů), členů 
Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti (26 496 záznamů). 
V souladu s potřebami zákona č. 262/2011 Sb. se realizo
val přepis a implementace agenturně operativních evi
dencí Veřejné bezpečnosti (cca 62 180 záznamů), kont
rola a import datové báze „Akce 48“ do informačního 
systému (10 672 záznamů). Aktualizace datové základny 
se týkala také přepisů registračních pomůcek okresních 
a krajských útvarů ministerstva vnitra z padesátých 
a šedesátých let minulého století (cca 14 700 záznamů) 
a archivních protokolů vyšetřovacích svazků uložených 

u Statistickoevidenčního odboru FMV (v rozsahu cca 
77 400 záznamů) s odkazy na soubory. 

Autonomní informační systém Archivu se dále rozros
tl o záznamy ke svazkům zpřístupněným před 1. únorem 
2008 na základě zákona č. 140/1996 Sb., ve znění pozděj
ších předpisů, proběhla aktualizace datové báze pořízené 
Parlamentní vyšetřovací komisí Federálního shromáždění 
ČSFR pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 z odkazova
cí podoby na přímé zobrazování údajů. 

Ve spolupráci s Archivem byl informační systém 
doplněn také o záznamy odkazující na personální spi
sy příslušníků bezpečnostních složek (ministerstva 
vnitra), které byly v letech 2010–2011 delimitovány do 
Správního archivu Ministerstva vnitra ČR v Kamýku 
nad Vltavou (cca 9052 záznamů). 

Nejrozsáhlejším úkolem v roce 2012 byl přepis a va
lidace kartotéky Studijního ústavu MV v rozsahu 730 331 
karet (celkový rozsah cca 1 235 100 karet). Odbor infor
matiky a digitalizace rovněž pokračoval ve zpracovávání 
agenturních záznamů z agenturních svazků; vytěženo 
bylo 214 agenturních svazků (cca 28 327 stran materiálů) 
a vypsáno 2313 agenturních záznamů zahrnujících 7633 
osob.

 V souladu s realizačními dohodami připravuje Od
bor informatiky a digitalizace s Kanceláří Ústavu kon
cem každého čtvrtletí podklady k převodu digitalizova
ných archiválií a dokumentů mezi Ústavem a Archivem. 
V průběhu roku bylo touto formou Archivu předáno 
3 069 788 souborů (digitálních reprodukcí archiválií 
v analogové podobě).
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Činnost Archivu bezpečnostních složek

Před Archivem bezpečnostních složek stály na začát
ku roku 2012 úkoly, které nevycházely pouze ze zákona 
č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů 
a Archivu bezpečnostních složek a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ale také záko
na č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve 
znění platných předpisů, a řady dalších právních no
rem. V první polovině roku bylo třeba dokončit vnější 
a vnitřní delimitace, uzavřít základní evidenci Národ
ního archivního dědictví a připravit se tak na plynulý 
přechod na generální inventuru, prováděnou kvůli ak
tualizaci a revizi NAD v nové verzi systému PEvA. Až do 
uzavření generální inventury se Archiv bude muset vy
rovnávat s různým stupněm zpracovanosti dostatečně 
neidentifikovaných archivních materiálů, převzatých 
od několika původců. 

Kromě spolupráce s tradičními partnery, Úřadem 
pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, 
Ministerstvem vnitra ČR, Národním bezpečnostním 
úřadem a zpravodajskými službami, a snahy o zkráce
ní lhůt zpřístupňování archiválií pro odbornou i laic
kou veřejnost stál před Archivem nový úkol. V úzké 
spolupráci s Ministerstvem obrany ČR naplňovat zá
kon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu pro
ti komunismu, a zpracovávat odborná stanoviska jako 
dožádaného správního úřadu. Do rozsáhlého procesu 
vyřizování více než tří tisíc žádostí se zapojila většina 
odborných oddělení Archivu a na konci měsíce května 
2012 došlo k ustavení skupiny pro naplňování zákona 
č. 262/2011 Sb. Na vyřizování požadavků se spolupodí
lel Ústav pro studium totalitních režimů systematickou 
digitalizací archiválií, využívaných při zpracovávání od
borných stanovisek, postupovaných posléze v příloze 
pro další potřeby Ministerstva obrany ČR. Další forma 
vzájemné spolupráce Archivu a Ústavu se odvíjela od 
dohody ze dne 13. dubna 2012 o spolupráci při zpracová
vání odborných stanovisek, resp. jejího prodloužení.

Archiv se i nadále potýkal s vážnými prostorovými 
problémy. Přes nová jednání s Odborem archivní správy 

a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, Národním ar
chivem a Moravským zemským archivem se nepodařilo 
získat účelovou archivní budovu nebo pronájem, který 
by zajistil odpovídající prostředí pro náročnou práci ar
chivářů a restaurátorů a uložení archiválií se sníženými 
provozními výdaji. Po vyhodnocení možných variant 
řešení se v polovině roku podařilo zakončit jednání, 
započatá již v roce 2011, a převzít na základě rozhodnu
tí Vládní dislokační komise ze dne 14. června 2012 do 
užívání bývalou administrativní budovu Ministerstva 
obrany ČR v Praze 4 na Branickém náměstí, kde byl Ar
chiv dosud v nájmu.

Toto rozhodnutí zároveň předpokládalo značnou 
investici do jeho úpravy a postupné rekonstrukce k za
jištění lepšího pracovního prostředí, dobrého fyzického 
stavu archiválií a jejich bezpečného uložení. Nejprve 
bylo zahájeno zateplení střechy a díky zpevnění části 
podlah mohlo dojít ke scelení fondů oddělení operativ
ních svazků a vyšetřovacích spisů, které se v listopadu 
2012 vrátily z BrnaKanic do Prahy. Jednalo se o 637 bm 
archiválií. V podzimních měsících došlo k menším pro
storovým úpravám v BrněKanicích a k přestěhování 
některých fondů a nezpracovaných přírůstků do hlavní 
budovy, což umožnilo vypovědět dosavadní smlouvu 
o pronájmu objektu PROEx a ušetřit tak téměř čtyři 
sta tisíc korun. Od poloviny dubna pokračovaly vnitřní 
úpravy budovy Na Struze v Praze 1, přičemž se podařilo 
odlehčit staticky narušený a přetížený objekt a zároveň 
rozšířit jeho ukládací kapacitu o 1208 bm.

K 31. prosinci 2012 pracovalo v Archivu 126 zaměst
nanců, z toho 16 na zkrácený pracovní úvazek; dvě 
rozpočtovaná pracovní místa nebyla obsazena. V prů
běhu roku nastoupilo do pracovního poměru celkem 
23 zaměstnanců, pracovní poměr ukončilo 26 zaměst
nanců. 

Dle organizačního řádu se Archiv členil na dva od
bory, osm oddělení a devět skupin. K 19. prosinci 2012 
došlo ke změně organizačního řádu. Archiv se tak člení 
na dva odbory, sedm oddělení a šest skupin.
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Druh pracovní činnosti Funkční 
místa

Skutečný stav Nejvyšší dosažené vzdělání

ZŠ SŠ VOŠ VŠ
Řízení (ředitel, ředitelé odborů, bezpečnostní ředitelka, 
vedoucí oddělení, auditor) 

13 10 0 0 0 10

Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, hospodářky, 
sekretářky, písařky, podatelny apod.)

10 9,25 0 7 0 2,25

Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, 
uklízečky, ostraha, řidiči)

24 27,75 2 24 0 1,75

Informatika 1 1 0 1 0 0
Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie 16 16,25 0 8,5 0 7,75
Reprografie 0 0 0 0 0 0
Badatelské služby 6 6 0 2 0 4
Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, 
tiskaři)

1 0,5 0 0 0 0,5

Předarchivní péče, kontrolní činnost 0 0 0 0 0 0
Archivní evidence a metodika 0 0 0 0 0 0
Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních 
souborů

57 55,25 0 27 1 27,25

Zahraniční styky 0 0 0 0 0 0
Celkem 128 126 2 69,5 1 53,5

Vzdělávání zaměstnanců v Archivu se řídilo směrni
cí ředitelky Archivu o vzdělávání zaměstnanců, č. j. ABS 
3897/2011 R. Vzdělávání zaměstnanců probíhalo v násle
dujících oblastech: 

Vstupní vzdělávání pro nové zaměstnance
Vstupní vzdělávání pro nové zaměstnance Archivu je 
povinné a probíhá ve dvou základních fázích – vstupní 
vzdělávání úvodní a vstupní vzdělávání následné.

Vstupní vzdělávání úvodní. Obsah byl zaměřen na 
studium základních vnitřních předpisů Archivu (směr
nice ředitelky Archivu a další platné vnitřní normy) 
a na zaškolení pro zvládnutí základních dovedností 
spojených s pracovní činností. Vstupní vzdělávání ná
sledné – absolvovalo 10 zaměstnanců, kteří po úspěš
ném splnění závěrečného testu získali osvědčení.

Prohlubující vzdělávání
•	 Nové české standardy – vlastní zdroje
•	 E tržiště po půlročním fungování
•	 Interní audit
•	 Státní pokladna

Manažerské vzdělávání 
V průběhu roku 2012 se zúčastnili 3 zaměstnanci mana
žerských kurzů, a to:
•	 Time management
•	 Vedení lidí a emoční inteligence
•	 Zvládnutí konfliktních situací

Jazykové vzdělávání 
V rámci jazykového vzdělávání zaměstnanců Archivu 
pokračovala spolupráce s jazykovou školou EDUA Lan
guages, s.r.o., v kurzech anglického jazyka, který je ur
čen zaměstnancům, jejichž pracovní zařazení vyžaduje 
aktivní používání anglického jazyka. Celkem bylo při
hlášeno 20 zaměstnanců.
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Kancelář ředitelky Archivu 

Kancelář ředitelky Archivu zajišťovala chod sekretariá
tu ředitelky Archivu, právní služby pro potřeby Archivu 
a rovněž spolupráci s ostatními útvary Archivu i Ústavu, 
koordinovala přípravy materiálů ředitelky Archivu na 
jednání Rady Ústavu a zabezpečovala personální úkony 
Archivu. Kancelář ředitelky Archivu také plnila závazky 
vůči mezinárodním partnerům (např. ICA).

V oblasti související s právní agendou byl v průběhu 
roku 2012 Archiv, zastoupený Kanceláří ředitelky Archi
vu, úspěšný ve všech pracovněprávních sporech s býva
lými zaměstnanci Archivu, přičemž v případě bývalého 
ředitele byla podepsána dohoda o narovnání. Kancelář 
ředitelky Archivu se podílela na převzetí objektu Bra
ník od Ministerstva obrany ČR. V souvislosti se záko
nem č. 106/1999 Sb., přijal Archiv jednu žádost, která 
byla vyřízena kladně. Dále Kancelář ředitelky Archivu 
v průběhu roku 2012 vypracovala několik smluv o pod
mínkách užití a šíření archiválií dle zákona č. 121/2000 
Sb. (tzv. licenční smlouvy), smlouvy o výpůjčce, např. 
s německým partnerem FraunhoferGesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung e. V. Na základě 
výsledků výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, uzavřel Archiv několik smluv 
o dílo (zejména na dodání a montáž regálů, dodávky 
koksu, zateplení stropu, opravy podlah v objektu Bra
ník, stěhování archiválií atd.). 

Na mezinárodním poli Kancelář ředitelky připravo
vala a plnila společně s odbornými odděleními Archivu 
závazky vůči mezinárodním partnerům, zejména vůči 
slovenskému Ústavu pamäti národa. Vedoucí Kance
láře ředitelky Archivu aktivně participoval na meziná
rodních aktivitách v Římě při vrácení dokumentů české 
redakce Radia Vaticana, mezinárodním sympoziu v Pol
sku a Slovinsku. V listopadu 2012 byl zvolen čestným 
členem dozorčího orgánu Evropské platformy paměti na 
období jednoho roku. 

Specifickým úkolem Kanceláře ředitelky byla koor
dinace a řízení procesu evidenčního šetření osob (lus
trace) při zpracování žádostí Ministerstva obrany ČR 
na základě zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje 
a odporu proti komunismu. Skupinou evidenční bylo 
během roku 2012 přijato a vyřízeno 1019 úředních žá
dostí, což odpovídá počtu 11 119 šetřených osob. V rámci 
agendy dle zákona č. 262/2011 Sb., pak 3100 žádostí vzta
hujících se k 4653 šetřeným osobám. Spolu se 1464 tzv. 
badatelskými žádostmi k 4660 šetřeným osobám bylo 
tedy celkem přijato 5583 žádostí, což odpovídá 20 432 
šetřeným osobám. S účinností od 19. prosince 2012 do
šlo k organizační změně, v jejímž rámci se skupina evi
denční stala součástí skupiny evidenční a správy elek
tronického Archivu.

Mezi nejrozsáhlejší společné projekty Archivu 
a Ústavu patří z hlediska časové náročnosti a finančních 
nákladů projekt informačního systému elektronického 
archivu. Po první pilotní fázi v předchozích letech získal 
projekt zřetelnější obrysy po stránce technické i archiv
ně odborné. Po rozhodnutí vedení Archivu a Ústavu 
o spuštění elektronického archivu proběhlo od prosin
ce 2011 do poloviny ledna 2012 školení pro oprávněné 
zaměstnance pracující s elektronickým archivem. Do 
systému elektronického archivu přistupují uživatelé 
prostřednictvím dvou klientských aplikací, které jsou 
rozděleny pro správu elektronického archivu (tzv. správ
covský klient) a aplikaci pro badatele (tzv. badatelský 
klient). Správcovský klient umožňuje správu systému 
elektronického archivu pro řádné fungování celého 
systému a maximální uživatelský komfort badatelů. 
Badatelský klient byl vytvořen s důrazem na požadavky 
badatelů a výsledkem se stal jednoduchý a přehledný 
nástroj, který je schopen podchytit veškerou badatel
skou a úřední činnost. Uživatelé informačního systé
mu elektronického archivu jsou rozděleni do několika 
skupin dle přiřazených uživatelských rolí (archiváři, 
badatelé, obsluha badatelen, pracovníci skupiny správy 
elektronického archivu, pracovníci údržby systému). 

Pro relevantní obsah elektronického archivu a jeho 
kontinuální naplňování daty je důležité zmínit přípravu 
archivních materiálů k digitalizaci, prováděnou jednot
livými odbornými odděleními Archivu, na niž navazuje 
vlastní digitalizace, kterou provádí ze zákona č. 181/2007 
Sb. Ústav. Digitalizovaný archivní materiál je Odborem 
digitalizace a informatiky Ústavu importován ze síťové
ho úložiště do úložiště elektronického archivu. Archiv 
je oprávněn s digitalizovanými dokumenty nakládat na 
základě převodu ze strany Ústavu podle příslušných pa
ragrafů zákona o majetku státu.

Po importu do informačního systému elektronic
kého archivu prováděli pracovníci skupiny evidenč
ní a správy elektronického archivu Archivu kontrolu 
importovaných dat a propojení se základními popis
nými „metadaty“ (např. jméno, příjmení, krycí jméno, 
archivní číslo, registrační číslo atd.). U archivních ma
teriálů souvisejících s vyřizováním žádostí dle záko
na č. 262/2011 Sb., se provádělo doplnění čísel jedna
cích a následný dočasný import na tzv. síťové úložiště 
„T“ z důvodů zefektivnění, urychlení a komfortu při 
vyřizování této agendy. 

Po zpracování odborného stanoviska probíhala kon
trola, případné opatření archivních materiálů vodozna
ky a jejich následné vypálení na CD/DVD nosiče, které 
byly společně se stanoviskem odesílány Ministerstvu 
obrany ČR.
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Statistika vypálených elektronických nosičů a importované signatury do EA za rok 2012

Nosič/Archivní jednotky Počet

CD 504

DVD 1236

Archivní jednotky pro badatele 1486

Archivní jednotky pro zaměstnance ABS 21 000

Archiv plánuje v horizontu 3–5 let zpřístupnit elek
tronický archiv pro badatele dálkovým přístupem. Tato 
představa je ovšem závislá na legislativním vývoji a roz

počtování kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních 
režimů.

Korejská delegace na návštěvě Archivu
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Využívání archiválií, badatelská a úřední činnost  

Centrální studovnou Archivu je badatelna Siwiecova 
(dále skupina přípravy dokumentů), která vede cent
rální badatelskou evidenci a evidenci materiálů z de
pozitářů jednotlivých oddělení. Kromě toho v rámci 
Archivu působí badatelny Na Struze a Kanice, kde jsou 
badatelům předkládány archiválie z oddělení Federál
ního ministerstva vnitra (FMV), oddělení archivních 
fondů Vojsk ministerstva vnitra, oddělení archivních 
fondů Ministerstva vnitra České socialistické republiky 
(MV ČSR) a oddělení archivních fondů Státní bezpeč
nosti.

Badatelny zajišťují následující agendy: předkládání 
a evidence zapůjčených archivních materiálů badatelům, 
příprava archivních materiálů badatelům, vedení badatel
ské evidence a evidence materiálů z depozitářů oddělení, 
zhotovování ověřených kopií archivních materiálů pro ba
datele, orgány státní správy a další instituce.

V centrální studovně bylo v roce 2012 registrováno 
celkem 931 badatelů. Z toho 98 badatelů, tj. přibližně 
11 % z celkového počtu, přicházelo ze služebních důvodů 
(40 % z Ústavu, 22 % z Národního bezpečnostního úřadu, 
9 % ze samotného Archivu). Další služební badatele za
stupovaly tyto instituce: Policie České republiky včetně 
ÚDV, Ministerstvo obrany a zpravodajské služby. 

Soukromý účel nahlížení (např. publicistický, ge
nealogický, vědecký) uvedlo 626 osob, úřední 205 osob. 
Nejčastěji z následujících institucí: Univerzita Karlova, 
Technická univerzita v Liberci, Univerzita Pardubice, 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, sdružení Post Bellum, 
Vojenský historický ústav, Česká televize, Český rozhlas, 
Národní technické muzeum, Židovské muzeum, noviny 
– Axel Springer AG, MF Dnes, aktuálně.cz, Zahranič
ní instituce – Sheffield Hallam University, Univerzita 
Komenského v Bratislavě, University of Toronto, různé 
advokátní kanceláře a jiné.

Většina materiálu (více než 90 %) byla badatelům 
předkládána na základě lustrací. K nejčastěji studova
ným fondům patřily: vyšetřovací svazky, skupinové vy
šetřovací spisy, sledování osob, osobní svazky, objektové 
svazky, agenturní svazky, svazky operativní korespon
dence a personální materiály z oddělení vojsk MV.

Přibližně 11 % badatelů bylo ze zahraničí, nejvíce ze Slo
venska a Německa, další ze skandinávských zemí (Švédsko, 
Norsko), USA, Rakouska, Holandska, Švýcarska, Polska, 
Francie, Velké Británie, Kanady, Austrálie aj.

Badatelna Na Struze zpřístupňovala v naprosté 
většině archiválie uložené ve správě oddělení archiv
ních fondů Federálního ministerstva vnitra, méně pak 
archiválie zapůjčené z pracoviště v Kanicích (oddělení 
archivních fondů vojsk MV, oddělení archivních fondů 
MV ČSR, oddělení archivních fondů StB) a svazky a vy

šetřovací spisy z oddělení svazkové agendy (OSA). Bada
telnu Na Struze navštívilo za rok 2012 celkem 555 bada
telů, kteří vykonali 2036 badatelských návštěv. Většina 
badatelů nahlíží do archiválií ze soukromých důvodů, 
pouze 8,65 % badatelů přišlo služebně. 

Badatelé studují materiál nejčastěji na základě pro
vedeného evidenčního šetření – obvykle se zajímají 
o osudy svých předků či některých významných osob
ností. Tematické dotazy se nejčastěji dotýkají druhé
ho a třetího odboje, nacistických válečných zločinců, 
organizace a vývoje bezpečnostních složek (či jejich 
představitelů), perzekucí v 50. letech dvacátého století, 
kolektivizace, organizace ministerstva vnitra, cenzury, 
židovské problematiky atd. V badatelně Na Struze se 
v naprosté většině zapůjčovaly fondy uložené v oddě
lení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra, 
z nichž byly nejvíce využívány fondy bývalého Studijní
ho ústavu ministerstva vnitra. Nejčastěji se předkládaly 
složky z fondů: 302 (Hlavní správa Vojenské kontraroz
vědky); 305 (Ústředna Státní bezpečnosti); 325 (Správa 
vyšetřování StB – Stíhání nacistických válečných zlo
činců); 425 (Židovské organizace); H (Historický fond); 
310 (Velitelství Státní bezpečnosti); 2M (Odbor politic
kého zpravodajství MV); 304 (Různé bezpečnostní spisy 
po roce 1945); 141 (Německé soudy v říši); 52 (Výpovědi 
zaměstnanců Gestapa a SD), Z (Mapy zpráv zpracované 
Studijním ústavem MV) a 318 (Hlavní správa tiskového 
dohledu). Z archiválií zapůjčených z jiných oddělení šlo 
převážně o personální spisy. 

Ve studovně v Kanicích jsou badatelům předkládá
ny ke studiu archiválie zde uložené a v odůvodněných 
případech též archiválie z Prahy.

V roce 2012 navštívilo badatelnu 207 badatelů, kte
rým bylo předloženo 4293 svazků a spisů, z toho asi 
desetina v digitální podobě. Vydáno bylo 119 nosičů. 
Z celkového počtu badatelů bylo 5 % úředních návštěv 
(Policie ČR včetně ÚDV), 21 % tvořili studenti, 16 % 
zástupci vědeckých institucí (univerzity, Ústav, Ústav 
pamäti národa, Vojenský historický ústav, Moravský 
zemský archiv, úřady místní samosprávy, veřejnoprávní 
i soukromá média). Řada badatelů nahlížela do archivá
lií ze soukromých důvodů.

Stále platí, že největší část žadatelů uváděla mezi 
tématy studia rodinnou historii, zajímali se převážně 
o dokumenty týkající se jich samých či rodinných pří
slušníků, popřípadě dalších osob, ať již to byly vyšet
řovací spisy, agenturní svazky, nebo personální spisy 
příslušníků vojsk MV (30 %). Mezi nejčastěji studovaná 
témata patřily, stejně jako v letech předešlých, protiko
munistický odboj, politické procesy v 50. letech, pří
pady politicky a kulturně činných osobností a známé 
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provokační akce Státní bezpečnosti, dále Pohraniční 
stráž (úmrtí na hranici, vývoj ochrany státních hranic 
a kroniky jednotlivých pohraničních útvarů), dějiny 
a institucionální vývoj Sboru národní bezpečnosti, 
Státní bezpečnosti a četnictva, církev a stát po roce 1948 
a ilegální církev, materiály k vyvlastňování zemědělců 
a kolektivizaci. U většiny žádostí a u studentských škol
ních témat byla tato obecná rovina zúžena regionálně, 
vzrůstal také zájem o materiály Státní a Veřejné bez
pečnosti jako prameny k novým dějinám obcí. Dalšími 
tématy studia byly například skauting, odsun Němců, 

materiály Gestapa a poválečné vyšetřování kolaborace, 
tábory nucených prací, věznice a vězeňství. 

Z celkového objemu předložených zpřístupněných 
archiválií tvoří 58 % fondy uložené v Kanicích (z nich nej
více, 48 %, personální spisy příslušníků, 34 % materiály 
oddělení fondů Státní bezpečnosti), ze zbývajících pak ve 
stejném poměru 42 % vyšetřovací spisy a materiály Stu
dijního ústavu. Badatelnu v Kanicích v roce 2012 navští
vilo 12 % cizích státních příslušníků, dvě třetiny z nich ze 
Slovenska. V roce 2012 zde dvakrát proběhlo natáčení pro 
dokument České televize Smrt má jméno šibenice.

Počet badatelských návštěv a množství předložených archivních materiálů za rok 2012

Badatelna 
Siwiecova

Badatelna Na 
Struze

Badatelna 
Kanice

Měsíc Badatelské
návštěvy

Předložené 
materiály

Badatelské 
návštěvy

Předložené 
materiály

Badatelské 
návštěvy

Předložené 
materiály

leden 184 988 204 1434 33 229

únor 185 1253 215 1327 41 322

březen 193 1305 219 1671 54 384

duben 169 1159 209 1363 31 229

květen 192 678 181 1262 60 561

červen 164 966 122 1016 69 623

červenec 100 608 102 836 34 192

srpen 128 554 161 1543 34 172

září 100 491 130 986 38 301

říjen 169 811 191 2017 54 488

listopad 141 573 205 1622 70 568

prosinec 91 383 97 687 29 198

Celkem 1816 9769 2036 15 764 547 4267

Celkový přehled Archivu bezpečnostních složek za rok 2012 

Badatelna Badatelské listy Badatelské návštěvy Předložené archivní jednotky
Siwiecova 931 1816 9769 
Na Struze 555 2036 15 764
Kanice 207 547 4267
Celkem 1693 4399 29 800
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Vyřizování žádostí pro badatelny podle jednotlivých oddělení

Všechna archivní oddělení se podílela na vyřizování 
žádostí dle zákona č. 499/2004 Sb. a oddělení operativ
ních svazků a vyšetřovacích spisů navíc podle zákona 
č. 140/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 106/1999 Sb. 

Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spi
sů vyřídilo celkem 1897 žádostí, zpracovalo 851 anotací 
pro Národní bezpečnostní úřad a vytvořilo rešerše ke 30 
osobám. Po celý rok přicházely žádosti z Ministerstva 
obrany ČR v souvislosti se zákonem č. 262/2011 Sb., cca 
2100 žádostí. V rámci oddělení bylo vypracováno 111 od
borných stanovisek. Na základě badatelských a úřed
ních žádostí bylo připraveno k digitalizaci 1308 svazků, 
k žádostem k zákonu č. 262/2011 Sb. bylo připraveno 
k digitalizaci 2439 svazků.

Oddělení archivních fondů Federálního minister
stva vnitra vyřídilo celkem 325 badatelských žádos
tí, 84 žádostí vztahujících se k občanství, 16 žádostí 
k zákonům č. 255/1946 Sb. a č. 357/2005 Sb. Dále mini
sterstvo obrany zaslalo v prvním čtvrtletí 2012 žádost 
o dodatečné odborné stanovisko ve věci rozkladného 
řízení jedné zamítnuté žádosti. Průběžně pracovníci 
oddělení vyhledávali údaje v kartotékách k fondům 
Studijního ústavu Ministerstva vnitra, ochrany státní
ho tajemství, emigrantů a vystěhovalců (celkem u 10 
224 osob). Z toho množství bylo 5781 osob lustrová
no na základě badatelských dotazů či dotazů úřadů 
a u 4443 osob bylo evidenční šetření realizováno v sou
vislosti s agendou k zákonu č. 262/2011 Sb., v oddělení 

FMV bylo vypracováno 44 odborných stanovisek ke 
zmiňovanému zákonu.

Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti vy
řídilo cca 1100 žádostí, z toho bylo 934 žádostí v rámci 
agendy zákona č. 262/2011 Sb. Z oddělení bylo zapůj
čeno 610 evidenčních jednotek. Oddělení archivních 
fondů Ministerstva vnitra ČSR vyřídilo 852 badatel
ských a úředních žádostí (z toho 137 v oblasti agendy 
řidičských průkazů), zapůjčilo 72 evidenčních jednotek. 
Bylo vypracováno 92 odborných stanovisek k žádostem 
dle zákona č. 262/2011 Sb.

Oddělení archivních fondů vojsk MV vyřídilo 990 
písemných požadavků; z toho 764 se týkalo zpřístupnění 
personálních spisů a 226 fondů Pohraniční stráže. Ve fon
dech personálních spisů pro Národní bezpečnostní úřad, 
zpravodajské služby, útvary Ministerstva vnitra ČR a Po
licie ČR i Ústav se lustrovalo 3471 požadavků. V souvis
losti se žádostmi o zpřístupnění personálních spisů bylo 
zapůjčeno 1206 personálních spisů a dalších 189 bylo při
praveno k digitalizaci. Zároveň oddělení poskytovalo ko
pie pro potřeby personalistů Ministerstva vnitra a útvarů 
Policie ČR (důchodové, sociální aj. záležitosti) v rozsahu 
204 požadavků, 1031 stran fotokopií. 

 Skupina evidenční Kanceláře ředitelky Archivu vy
řizovala žádosti bezpečnostního odboru Ministerstva 
vnitra, Národního bezpečnostního úřadu, tj. státních 
orgánů pověřených bezpečnostním řízením, šetře
ním o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní 
způsobilosti zpravodajských služeb a orgánů činných 
v trestním řízení.
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Počet vyřízených úředních žádostí 

  NBÚ BO-MV PČR  ÚDV  BIS Vojenské 
zprav. 

ÚZSI Vězeňská 
služba

Ostatní

leden 22 12 4 3 4 1 13 0 25

únor 22 14 4 1 4 1 13 0 38

březen 21 15 3 1 4 1 10 0 21

duben 18 12 3 6 0 1 12 0 19

květen 22 13 2 3 2 2 13 0 23

červen 21 13 2 2 3 1 11 0 21

červenec 19 6 13 5 3 2 8 1 20

srpen 24 13 5 9 2 0 12 1 41

září 22 10 10 4 4 2 15 0 34

říjen 25 16 8 10 3 2 15 1 29

listopad 24 13 3 9 5 1 19 0 28

prosinec 18 9 1 9 4 1 11 0 41

Celkem 258  146   58  62  38  15 99  3  340 

Počet jmen lustrovaných v informačním systému 

  NBÚ BO-MV Policie 
ČR

 ÚDV  BIS Vojenské 
zprav. 

ÚZSI Vězeňská
služba

Ostatní

leden 840 464 5 14 4 15 26 0 51

únor 212 553 6 1 18 10 48 0 69

březen 348 501 3 1 10 12 93 0 72

duben 130 445 5 8 0 8 132 0 59

květen 141 373 2 3 2 39 50 0 45

červen 190 424 6 7 3 23 113 0 35

červenec 198 272 13 13 3 30 88 1 55

srpen 208 376 6 13 2 0 90 1 105

září 235 240 10 7 4 28 122 0 287

říjen 241 403 17 20 5 54 106 1 245

listopad 280 460 4 30 5 1 128 0 225

prosinec 196 248 10 10 27 37 56 0 284

Celkem 3219 4759 87 127  83  257  1052 3 1532

V rámci badatelských žádostí byly vyřizovány zejména dotazy podané dle zákona č. 499/2004 Sb. a podle zákona č. 140/1996 Sb., 
o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
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Počet badatelských žádostí a lustrovaných osob 

Měsíc počet žádostí počet osob

leden 171 619

únor 155 433

březen 99 337

duben 125 371

květen 152 485

červen 103 362

červenec 62 129

srpen 123 371

září 124 352

říjen 148 525

listopad 130 455

prosinec 72 214

Celkem 1464 4653

Vyřizování žádostí dle zák. č. 262/2011 Sb.

Měsíc počet žádostí počet osob

led.–břez. 943 1432

duben 303 465

květen 292 458

červen 275 416

červenec 189 289

srpen 312 453

září 243 357

říjen 240 348

listopad 236 333

prosinec 67 102

Celkem 3100 4653

Přebírání a delimitace archiválií, archivních fondů a sbírek

V roce 2012 bylo do Archivu převzato celkem 110,52 bm 
archiválií, tj. 451 kartonů, 506 balíků a 13 747 karet. Nej
významnějším získaným archivním celkem byl fond 
2. oddělení Hlavního štábu MNO 1945–1950, převzatý 
z Vojenského historického ústavu. Tyto dokumenty, 
silně poničené během záplav v roce 2002, byly dle 
předchozí dohody předány až po restaurátorském zá
sahu.

Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti ne
převzalo v roce 2012 žádné materiály útvarů pasů a víz 
a pasové kontroly z oblastních ředitelství služby cizi
necké policie. Nebyl vyhotoven žádný protokol o prove
deném skartačním řízení. 

Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra Čes
ké socialistické republiky převzalo a evidovalo v rám
ci skartačního řízení a vnější delimitace archiválie od 
útvarů Policie ČR tyto přírůstky: KS SNB Ústí nad La
bem (0,84 bm), KS SNB České Budějovice (0,11 bm), KS 
SNB Ostrava (5,24 bm), KS SNB Brno (19 bm), Správa hl. 
m. Prahy a Středočeského kraje (2,44 bm), současné KŘ 
Olomouckého kraje (1,2 bm), současné KŘ kraje Vyso
čina (1,5 bm), současné KŘ Libereckého kraje (1,94 bm), 
současné KŘ Pardubického kraje (9,9 bm), současné 
ředitelství Karlovarského kraje (2,24 bm), KS SNB Stře
dočeského kraje Praha (6,2 bm), Zdravotnické zařízení 
MV České Budějovice (0,03), Letecká služba SNB (0,27 
bm). V rámci vnitřních a vnějších delimitací a darů byly 
převzaty, evidovány a popsány přírůstky: SOkA Liberec 
(0,03 bm), bývalé MS VB Brno – odd. vyšetřování (0,24 
bm), Archivu bezpečnostních složek, pracoviště Kanice 

(0,24 bm). Na základě skartačních návrhů bylo vypraco
váno 12 protokolů o skartačním řízení.

Oddělení archivních fondů vojsk MV převzalo od 
součástí resortu vnitra a Policie ČR personální materiá
ly vzniklé před rokem 1990 (1992) – 34 spisů (0,6 bm). Od 
Ministerstva obrany nebyly převzaty žádné personální 
spisy příslušníků bývalé vojenské kontrarozvědky. 

Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů 
převzalo v rámci vnější delimitace z Vojenského histo
rického archivu fond 2. oddělení Hlavního štábu MNO 
1945–1950 (28,5 bm). Úřad pro zahraniční styky a infor
mace předal Archivu přírůstky k fondům I. správy SNB 
a II. správy SNB v celkovém rozsahu 1,68 bm. Z odděle
ní FMV byl v rámci vnitřní delimitace převzat archiv
ní materiál k objektu „Kahan“ (1936–1989) v rozsahu 
0,32 bm a archivní materiál „RSHA“ v rozsahu 4,16 bm. 
Od oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti byly 
převzaty vyšetřovací spisy (0,66 bm). V listopadu 2012 
proběhlo stěhování archivních materiálů bývalé I. sprá
vy SNB z BrnaKanice do PrahyBraníku; celkový rozsah 
převezených archiválií činil 637 bm. 

Oddělení archivních fondů FMV převzalo v rám
ci skartačního řízení a vnější delimitace od ředitelství 
Služby cizinecké policie archiválie v rozsahu 28 bm 
(200 kartonů a 13 747 karet). Jednalo se o spisy cizinců 
a jmennou kartotéku. V rámci vnitřní delimitace bylo 
z oddělení archivních fondů FMV předáno do odděle
ní archivních fondů MV ČSR 15 bm (fondy: Sekretariát 
MV ČSR, Ekonomické útvary MV ČSR, Velitelství Ve
řejné bezpečnosti).
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Zpracování a zpřístupňování archiválií, archivních fondů a sbírek,  
generální inventura

Tato oblast činnosti Archivu je dlouhodobě ovlivněna 
vyřizováním úřední agendy a neklesajícím zájmem ba
datelů o archivní materiály z provenience bezpečnost
ních složek. Již koncem roku 2011 vzrostly požadavky 
v souvislosti s přijetím zákona č. 262/2011 Sb. Množ
ství žádostí, které byly Archivu zaslány Ministerstvem 
obrany po vstoupení zákona v platnost, ukázalo, že 
v následujícím období dojde k redukci činností v rám
ci zpřístupňování archiválií na dohledávání archiválií 
k jednotlivým žadatelům a vyřizování běžné badatelské 
a úřední agendy. 

Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti do
končilo soupis archiválií VO StB Jablonec nad Nisou. 
Byly sepsány podrobné záznamy k materiálům ulože
ným v 37 kartonech – celkem 2516 položek (z toho ve 

sledovaném období 459 položek). K těmto záznamům 
byl vytvořen jmenný rejstřík o 3587 položkách (z toho 
ve sledovaném období bylo zapsáno 590 položek). Ná
sledně byla provedena kontrola. Původně plánovaný 
úkol spočívající v dokončení roztřídění přírůstku SStB 
Ostrava a útvarů StB v Severomoravském kraji (OStB 
Vsetín, OStB Ostravaměsto, SStB Ostrava – 1. a 3. od
bor) a jejich uložení do kartonů nebyl splněn, zejména 
kvůli agendě zákona č. 262/2011 Sb., a dlouhodobé ne
přítomnosti jedné z pracovnic oddělení.

 V rámci první generální inventury (vycházející ze 
zákona č. 181/2007 Sb.) bylo zapsáno 7 nových EL NAD, 
1 EL NAD byl aktualizován (A 12) + 5 dalších fondů pro
šlo GI a následně bylo zapsáno do EL NAD oddělení 
FMV). 

1) Nově zapsané fondy:

název fondu zn.  metráž

Sekretariát Federálního ministerstva vnitra A 2/1, A 2/2, A 2/3, 
A 2/4

33,44 

Organizační a vnitřní správa Federálního ministerstva vnitra A 6/1, A 6/2 21,72

Inspekce ministra vnitra ČSSR A 8, A 8/2 18,64

Bezpečnostní odbor pro Státní bezpečnost Ministerstva vnitra ČSR 0,71

Ústřední výbor Českého odborového svazu pracovníků bezpečnostních 
a ozbrojených složek

0,72

Zemská úřadovna Státní bezpečnosti v Čechách 0,18 

Československá obec sokolská 0,24 

2) Aktualizování EL NAD:

název fondu zn.  metráž

Bezpečnostní složky MV A 12 1,40

3) Ostatní soubory prošlé GI 

název fondu zn.  metráž

Federální správa Veřejné bezpečnosti 2,30

Hlavní správa tiskového dohledu MV 0,12

Tiskárna ministerstva vnitra 0,12

Letecký oddíl ministerstva vnitra 0,12

Výstupní sestavy správ StB 0,10

V průběhu celé první generální inventury v rámci 
oddělení bylo zkontrolováno celkem 351 souborů v roz
sahu 1012,6 bm, z toho 581,8 zpracovaných bm a 430,8 
nezpracovaných bm. Zapsáno bylo 346 EL NAD.

V rámci nové GI bylo zkontrolováno 51 archivních 
souborů, do formulářů EL NAD bylo zaneseno 41 sou
borů.



69

název fondu zn.  metráž

Sběrné, internační, pracovní tábory, tábory nucených prací, Správa 
vězeňské stráže a útvary nápravných zařízení

E 62,71

fondy Ministerstva vnitra a Federálního ministerstva vnitra A 36,88

 
Oddělení archivních fondů MV ČSR v současné době nezpracovává žádný archivní fond. 
V rámci generální inventury byla dokončena revize jednoho fondu:

název fondu zn.  metráž

Hlavní správa VB – zpracovaná část H 1 42,67

V oddělení archivních fondů vojsk MV proběhl 
sběr údajů k personálním spisům převzatým od resor
tu vnitra (cca 2800 bm). Tyto údaje byly potřebné pro 
zaevidování archivního souboru do evidence NAD (GI). 
Vedle běžné agendy se jednalo o zásadní úkol oddělení. 
Ke konci května 2012 byla zkontrolována běžná metráž 
fondu, 2796 bm. Zjištěné rozdíly byly zaznamenávány 
do elektronické databáze. Na základě sběru údajů po
třebných pro zaevidování archivního souboru do evi
dence NAD (GI) byla nově vytvořená databáze předána 
Odboru informatiky a digitalizace Ústavu za účelem 
jejího využití v evidenčním systému. Vedle oprav chyb
ných a chybějících záznamů byla databáze doplněna 
o spisy osob narozených před rokem 1910 a o skupinu 
rehabilitačních spisů (cca 3000 změn).

Kromě výše uvedeného proběhl v oddělení rovněž 
sběr údajů potřebných pro zaevidování archiválií v evi
denci NAD (GI) u archivních souborů kmenových a li
kvidačních listů (27 bm) a záloh VKR (21,5 bm). V prů
běhu roku 2012 došlo k založení a vyplnění evidenčních 
listů NAD následujících archivních souborů: perso
nální spisy příslušníků odboru vnitřní ochrany (3 bm), 
osobní evidenční karty (129 bm), kmenové a likvidační 
listy (27 bm), personální spisy příslušníků ZSGŠ a VKR 
(117 bm), zálohy VKR (21,5 bm), personální spisy přísluš
níků ministerstva vnitra (2796 bm). V současné době 
jsou zapsány všechny archivní soubory, které oddělení 
archivních fondů vojsk VM spravuje.

K 30. listopadu 2012 byla podle plánu provedena 
generální inventura, tj. sběr dat, přeměření a zápis do 
elektronické evidence NAD u čtyř fondů personálních 
materiálů: Osobní evidenční karty (129,7 bm), Perso
nální spisy příslušníků Odboru vnitřní ochrany Správy 
Sboru nápravné výchovy (3 bm), Kmenové a likvidační 
listy (27,7 bm), Personální materiály záloh Vojenské kon
trarozvědky (21,5 bm).

V oddělení operativních svazků a vyšetřovacích 
svazků pokračovaly práce na postupném zařazování 

vytříděných archiválií ze skartu VKR. Vzhledem k pra
covní neschopnosti a personálním změnám ve skupině 
operativních svazků rozvědky a vojenské kontrarozvěd
ky se bude v této činnosti pokračovat v roce 2013. 
 

Na detašovaném pracovišti oddělení v Braníku pro
bíhal průzkum části fondu Zpravodajské správy Gene
rálního štábu (tzv. balíkový fond). Začátkem roku 2012 
došlo k upřesnění rozsahu již zpracovaného fondu. 
Následně bylo přistoupeno k průzkumu fondu za úče
lem sestavení seznamu úložných jednotek, resp. tema
tického obsahu, který bude podkladem pro vytvoření 
prozatímního inventárního seznamu. Ke konci roku se 
zpracovalo 108 kartonů z celkového počtu 300 kartonů, 
což je 36 % zpracovaného materiálu, tj. 16,2 bm. Zbývá 
zpracovat 192 kartonů (28,8 bm).

V polovině roku byla ukončena digitalizace části 
delimitačních protokolů VKR – osobní svazky, následo
valo uspořádání souborů do logických celků a úprava 
formou OCR z důvodu možnosti jejich prohledávání. 
V průběhu roku 2012 se podařilo navázat na tematické 
zpracování fondu svazkové agendy Správa sledování, 
které bylo přerušeno v roce 2008. Od dubna byla zpra
cována písmena „J“ a „K“, koncem roku 2012 bylo zahá
jeno zpracování písmene „L“. Pozornost byla věnována 
fondu objektové svazky a pokračovalo jeho tematické 
zpracování. Po konzultaci s Odborem informatiky a di
gitalizace Ústavu a skupinou evidenční Archivu bylo 
rozhodnuto, že nebudou přidělovány nové signatury 
tzv. živým objektovým svazkům a zůstanou zachována 
pouze registrační čísla svazků. Ukončení prací se plánu
je na konec roku 2013.

Generální inventura vyhlášená odborem archivní 
správy a spisové služby Ministerstva vnitra v roce 2012 
byla v oddělení zahájena v červenci 2012. Do konce roku 
byla provedena kontrola u NAD č.: 30 – taktický fond 
MV (26 bm); 31 – zvláštní agenturní (3,55 bm); 32 – zvlášt
ní operativní (6,60 bm); 246 – zvláštní operativní Plzeň 
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(0,25 bm); 33 – zvláštní vyšetřovací (24,60 bm); 239 – re
habilitační spisy Ostrava (1,06 bm); 250 – rehabilitační 
spisy Brno (2,41 bm); 251 – rehabilitační spisy Hradec 
Králové (0,60 bm); 740 – Ministerstvo národní bezpeč
nosti (33,20 bm). Celkem bylo zkontrolováno 98,27 bm. 
Proběhla kontrola zápisů archivních fondů v kartách 
NAD v programu PEvA.

Oddělení archivních fondů FMV v souladu se 
schváleným plánem práce Archivu bezpečnostních slo
žek neprovádělo zpracování archivních fondů ve smys
lu pořádání a inventarizace archiválií. Hlavním úkolem 
oddělení zůstalo provedení generální inventury a za
evidování archiválií v evidenci NAD v souladu s usta
noveními v odst. 3, § 14 zákona č. 181/2007 Sb. V prvním 
pololetí roku 2012 byla dokončena kontrola všech ar
chivních souborů spravovaných oddělením. Dokonče
na byla kontrola sbírky č. 323 – Kabinet StB materiálů 
(30 kartonů), kde byly kompletně vyměněny archivní 
krabice a obalové desky spisů. Dále probíhala kontrola 
fondu H – Historický fond StB. Způsob provádění gene
rální inventury se změnil. Kromě prosté výměny karto
nů se jejich obsah přemanipulovával, aby byly odstra
něny četné přeplněné krabice. U dalších fondů a sbírek 
probíhalo průběžné třídění a identifikace přírůstků. Po 
dokončení generální inventury fondu H byly překon
trolovány všechny badatelsky nejvyužívanější, nejstarší 
a nejcennější archivní soubory. 

Ve druhém čtvrtletí byla rovněž dokončena inventu
ra těchto fondů: A2/10 – Sekretariát FMV, A34II. správa 
SNB (správa kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepří
telem), V. správa SNB (ochrana stranických a ústavních 
činitelů), IX. správa SNB (správa pro politickou výcho
vu, vzdělávací, kulturní a propagační činnost FMV), XI. 
správa SNB (správa kontrarozvědky pro ochranu ekono
miky), Správa pasů a víz, Technická správa FMV, Sprá
va vyšetřování StB, Inspekce 1968, Inspekce MV ČSSR, 
Federální správa Veřejné bezpečnosti, Správa vývoje 
automatizace, Ekonomické útvary FMV, Vysoká škola 
SNB, Kádrová správa FMV, Letecká správa MV, Správa 
spojení a Sbírka mezinárodních smluv.

U některých kontrolovaných fondů a sbírek bylo 
z časových důvodů nutné opustit vnitřní kontrolu úpl
nosti evidenčních jednotek. Kontrolovala se pouze je
jich přítomnost, počet a bylo provedeno jejich přeměře
ní. Za uplatnění výše uvedených postupů byla generální 
inventura/zaevidování archiválií v evidenci NAD v od
dělení dokončena v termínu v souladu s ustanoveními 
v odst. 3, § 14 zákona č. 181/2007 Sb. 

Generální inventura vyhlášená odborem archivní 
správy a spisové služby Ministerstva vnitra v roce 2012 
byla v oddělení archivních fondů FMV zahájena a pro
váděna v souladu se zpracovaným harmonogramem. 
Ve sledovaném období bylo zkontrolováno celkem 24 
archivních fondů o celkové metráži 885,1 bm.
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Tabulka: Překontrolované fondy v rámci GI za 2. pololetí 2012

č. NAD název fondu časový rozsah metráž splněný termín 
dokončení

57 IX. správa SNB – správa pro politickovýchovnou, vzdělávací, 
kulturní a propagační činnost FMV

1974–1989 14,28 27. 9. 2012

765 IV. správa Ministerstva vnitra 1951–1963 5,76 27. 9. 2012

766 Institut ministerstva vnitra pro výchovu a vzdělávání 1990–1992 2,28 27. 9. 2012

769 Nezávislá komise FMV 1990–1992 8,25 27. 9. 2012

771 Rehabilitační komise FMV a MV ČR 1990–1992 5,22 27. 9. 2012

772 Správa vývoje automatizace 1980–1990 5,88 27. 9. 2012

773 Svaz československo-sovětského přátelství 1969–1989 4,44 27. 9. 2012

58 Správa vědy a školství 1972–1977 21,14 31. 10. 2012

59 V. správa SNB – ochrana stranických a ústavních činitelů 1950–1992 45,64 31. 10. 2012

60  XI. správa SNB – správa kontrarozvědky pro ochranu 
ekonomiky 

1974–1988 27,72 30. 11. 2012

61 Federální správa Veřejné bezpečnosti (1919) 1969–1991 
(1992)

56,04 30. 11. 2012

114 Statisticko-evidenční odbor (SEO) 1948–1992 28,77 31. 12. 2012

115 Technická správa FMV 1948–1991 40,81 31. 12. 2012

120 III. správa Ministerstva vnitra – vnitřní zpravodajství 1951–1963 6,12 31. 10. 2012

719 Správa pasů a víz 1952–1989 303,68 31. 12. 2012

725 VII. správa FMV – Správa spojení 1951–1992 44,54 30. 11. 2012

727 Kádrová správa FMV (1938) 1948–
1990 (1992)

40,5 30. 11. 2012

728 VI. správa FMV 1948–1990 29,46 31. 12. 2012

759 Správa Sboru nápravné výchovy – odbor vnitřní ochrany 1969–1989 84,06 31. 12. 2012

760 Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti 1974–1990 64,88 31. 12. 2012

761 Komise pro analýzu let 1967–1970 vlády ČSFR – fond B 
ministerstvo vnitra

1967–1970 1,44 30. 11. 2012

762 Ekonomická správa FMV 1948–1992 75,8 30. 11. 2012

763 Hlavní výbor KSČ při FMV 1948–1989 17,64 31. 10. 2012

770 Poradní komise FMV 1984–1992 11,6 31. 10. 2012

Všechna oddělení se v menší či větší míře zapojovala 
do vyřizování agendy související s naplňováním záko
na č. 262/2011 Sb. K psaní odborných stanovisek, která 
vyplývala z výše uvedeného zákona, byla zřízena skupi
na pro naplňování zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících 
odboje a odporu proti komunismu, přeorganizovaná na 
oddělení. Za rok 2012 bylo i s významným přispěním 

ostatních odborných oddělení Archivu a příslušné sku
piny Ústavu (na základě Dohody o spolupráci ve věci 
zákona č. 262/2011 Sb. mezi Archivem bezpečnostních 
složek a Ústavem pro studium totalitních režimů dne 
23. dubna 2012) odesláno na Ministerstvo obrany ČR 
celkem 816 stanovisek. 

Statistika přípravy odborných stanovisek

počet odborných stanovisek 816

rozpracováno 30

připraveno pro psaní (počet odborných stanovisek) 145

ve stadiu přípravy 2370

celkem žádostí 3317

Přijato z MO (žádostí z MO) 3317
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Ochrana archiválií, archivních fondů a sbírek

Skupina péče o fyzický stav archiválií má za úkol širo
ké spektrum činnosti v oblasti pasivní i aktivní ochra
ny archivních fondů. V roce 2012 skupina prováděla 
zejména průzkumy fyzického stavu fondů, orientační 
pilotní průzkumy dle aktuálních potřeb jednotlivých 
archivních oddělení a průzkumy archiválií směřující 
k zajištění využití hromadného odkyselování techno
logií Neschen C500, také monitorování a vyhodnocová
ní klimatických podmínek v depozitářích ABS a další 
odbornou činnost. Nedílnou součástí práce skupiny 
bylo praktické konzervování a restaurování archivních 
dokumentů a ověřování nových restaurátorských a kon
zervátorských postupů. Klíčovou činností v tomto roce 
bylo zajištění plynulého chodu hromadného odkyselo
vání technologií Neschen C500.

Činnost skupiny PFSA se řídila plánem práce pro 
rok 2012. Mimoto byly vykonávány činnosti dle aktu
álních potřeb jednotlivých oddělení Archivu. Skupina 
plnila tyto základní činnosti: 

1) Provádění průzkumu fyzického stavu fondů ABS 
(pilotní průzkum fondu Sbírky muzea policie (1945–
1990), podsbírka 2 – fotografie a film; průzkum fondu 
„Plakety a diplomy“, Sbírky muzea policie (1945–1990), 
podsbírka 1, písemný materiál; průzkum fyzického sta
vu archiválií, ABS Kanice, fond BPS – 2341, 2342, 2344, 
2347, 2348; provádění orientačních průzkumů v souvis
losti s digitalizací a hromadným odkyselováním.

2) Monitorování a vyhodnocování klimatických 
podmínek v depozitářích ABS a vypracování souhrn
ných zpráv včetně návrhů opatření na zlepšení ochrany 
a kvality uložení. Doporučení materiálů vhodných pro 
dlouhodobé ukládání probíhalo operativně v souvis
losti s konkrétními požadavky jednotlivých oddělení 
Archivu. Monitoring byl prováděn pomocí dataloggerů 
s možností záznamu teploty a vlhkosti vzduchu postup
ně ve všech depozitech ABS v Praze. Přístroje byly vždy 
ponechány v místnostech po dobu přibližně jednoho 
měsíce. Následně byla stažená data zpracována do pře

hledných grafů a tabulek. Tato data jsou včetně kon
krétních návrhů opatření součástí pravidelných zpráv 
o kontrole klimatu v depozitářích ABS. V trezorové 
místnosti v BrněKanicích byla uložena bezpečnostní 
kopie (mikrofilm) archiválií z fondu V6301 MV „Milada 
Horáková“, kde proběhlo prověření klimatických pod
mínek.

3) Odborná restaurátorská činnost (komplexní re
staurování V6301 MV; nové uložení všech fotografií 
do ochranných obalů ve fondu V6301MV; restaurá
torské a konzervátorské ošetření fondu map, realizace 
nového způsobu uložení, oddělení archivních fondů 
vojsk Ministerstva vnitra; restaurování plánu z fondu 
„Židovské organizace“, archivní oddělení FMV; kon
zervační zásah a ošetření archiválií připravovaných 
k výstavě (biskup J. Hlouch), zhotovení digitální kopie 
originálu; komplexní restaurování 1 knihy, fond A/95 
Harrachov Ověřování nové technologie postupu opra
vy japonským papírem. Jedná se o tónovaný japonský 
papír 8,6 g/m2, na který je nátěrem aplikován 5% Klu
cel G. V místě opravy se takto připravený japonský pa
pír aktivuje pomocí lihu.

4) Dohled nad podmínkami zapůjčení a vystavová
ní originálů archiválií z fondů ABS (posouzení žádosti 
o zapůjčení archiválií na výstavu Charta 77; posouzení 
fyzického stavu archiválií V15871 v souvislosti se žádostí 
o jejich zapůjčení pro výstavní účely; posouzení fyzic
kého stavu archiválií biskup J. Hlouch v souvislosti se 
žádostí o jejich zapůjčení pro výstavní účely a konzer
vační zásah před zapůjčením

Zaměstnanci skupiny PFSA se zúčastnili odborné 
stáže ve Slovenském národním archivu v Bratislavě. Cí
lem studijní a pracovní cesty byla výměna zkušeností 
s metodami hromadného odkyselování a porovnání 
postupů při restaurování citlivých papírů se zaměřením 
na papíry pauzovací. Na pracovišti také proběhlo týden
ní školení zaměstnance Národního archivu v provozu 
technologie Neschen C500.
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Příprava archiválií a hromadné odkyselování 

Za celý rok 2012 bylo celkem ošetřeno 53 157 jednolis
tů archiválií formátu A4 a A5. Do tohoto počtu nejsou 
zahrnuty desky spisů, drobné přílohy, fotografie atd.

Evidence odkyselených a zpracovaných archiválií skupiny PFSA za rok 2012

Fond Signatura počet listů počet kartonů
20 000 VKR I. správa SNB 28116 48
310 – 3 I. správa, Velitelství státní správy 1427 3
RMNB/RMV 1/R. 1953 1398 4
425 Židovské organizace 22216 22
Celkem 53157 77

Ukázka pečetě z Archivu bezpečnostních složek
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Vědecká, badatelská a publikační činnost 

Vědeckou, badatelskou a publikační činnost vykonává 
každé oddělení Archivu v závislosti na svých časových 
možnostech a odborném zájmu svých pracovníků. Pu
blikační činnost je buď individuální, nebo zaměřovaná 
na Sborník Archivu bezpečnostních složek, případně na pe
riodika vydávaná Ústavem. 

Koncem roku 2012 vyšel Sborník Archivu bezpečnost-
ních složek č. 10/2012, obsahující příspěvky jednotlivých 
zaměstnanců včetně rešerší a upozornění na důležité 
aspekty práce Archivu. Zaměstnanci Archivu bezpeč
nostních složek participovali na domácích i mezinárod
ních konferencích – ve Varšavě Jerzy Skowronek dedicata 
– The Documentation of Communist Security Authorities, 
v dánském Ostende konference Need to Know, v Ra
kousku Činnost československých zpravodajských služeb 
v Rakousku v letech 1945–1989 a ve Slovinsku Security 
Services Archive and data protection. 

Z větších domácích akcí, jichž se zúčastnili pracov
níci, je třeba jmenovat konferenci pořádanou v prosto
rách Muzea Policie ČR v listopadu 2012 na téma Kurý-
ři a převaděči na Šumavě v padesátých letech 20. století. 
V rámci českého archivnictví Archiv dále rozvíjel spolu
práci především s Národním archivem a Českou archiv
ní společností, na své půdě přivítal exkurze velvyslanců 

akreditovaných v České republice, senátorů, kolegů ze 
státních okresních archivů a vysokých škol (studentů 
archivnictví, historie a práv). Někteří zaměstnanci Ar
chivu se podílejí na plnění grantu Technologické agen
tury ČR k propojení státní správy při vyřizování agendy 
státního občanství, jehož nositelem je Národní archiv 
a řešiteli další státní archivy. Participace přinese úspo
ru finančních prostředků z rozpočtu Archivu a zrychlí 
přístup k informacím z jeho dokumentů. Tradičně se 
podílíme přípravou dokumentů a archiválií na natá
čení dokumentárních pořadů České televize, případně 
soukromých televizních stanic. I v letošním roce jsme 
zapůjčili originály i kopie archiválií pro výstavní účely 
několika institucím, například Moravskému zemskému 
muzeu v Brně nebo Státnímu oblastnímu archivu Tře
boň (pobočka České Budějovice). Za tradičně dobrého 
partnera při výstavách lze považovat galerii moderního 
umění DOX v Praze. Archiv poskytl kopie materiálů 
pro stálou expozici Památníku obětem internace v Krá
líkách. Prakticky se dařilo naplňovat trojstrannou do
hodu Archivu a Ústavu pro studium totalitních režimů 
o spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy 
z roku 2011 při realizaci projektu Československo a Latin-
ská Amerika 1945 až 1989. 

Spolupráce Archivu bezpečnostních složek s Ústavem 

Nejdůležitější oblastí spolupráce s Ústavem je – vedle 
vývoje systému elektronického archivu – převod doku
mentů do elektronické podoby. 

Digitalizaci lze rozdělit na: 
•	 Digitalizaci systematickou, do níž byly vybrány 

fondy z důvodu jejich historického významu, čas
tého využívání pro badatelské nebo úřední účely či 
nutnosti doplnění lustračního systému.

•	 Digitalizaci ad hoc, prováděnou např. v souvislosti 
s badatelskými a výstavními projekty Ústavu nebo 
v souvislosti se zákonem č. 262/2011 Sb.

Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti při
pravilo k systematické digitalizaci 79 kartonů z fondu 
A 8 a 15 kartonů z fondu A 8/2 v celkovém rozsahu 1389 
inventárních jednotek. Systematická digitalizace archi
válií oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti však 
nepokračovala z důvodu vytíženosti úseku digitalizace 
Ústavu agendou zákona 262/2011 Sb. Za oddělení bylo 
v průběhu roku 2012 zasláno na digitalizaci 333 inven

tárních jednotek. Oddělení archivních fondů MV ČSR 
připravilo a zaslalo k digitalizaci 63 kartonů a balíků. 

Oddělení archivních fondů vojsk MV reagovalo na 
badatelské a úřední žádosti. V průběhu roku připravi
lo a zaslalo k digitalizaci celkem 189 personálních spisů. 
Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů blíže 
specifikovalo fondy vhodné pro systematickou digitaliza
ci z hlediska vyřizování badatelských a úředních žádostí, 
nutnosti zavedení do lustračního systému nebo k plnění 
povinností vyplývajících ze zákona č. 262/2011 Sb. Tímto 
způsobem se zefektivnila digitalizace nejvyužívanějších 
fondů (mikrofiše f. KRMV) a pokračovala digitalizace 
dalších archiválií (záznamní listy VKR). Byla dokončena 
systematická digitalizace mikrofiší fondů TS a KR (celkem 
cca 60 000 mikrofiší), pro vyřizování úředních žádostí, 
především ze strany Národního bezpečnostního úřadu, se 
pokračovalo v digitalizaci záznamních listů VKR (47 karto
nů). Na základě zájmu badatelů bylo rovněž digitalizováno 
26 kartonů z fondu MNB (z celkového počtu 246 kartonů). 
V souvislosti s agendou zákona č. 262/2011 Sb. bylo v oddě
lení připraveno k digitalizaci 2439 svazků.
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Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra uvádí celkový přehled digitalizovaných archiválií v roce 2012  
v následující tabulce: 

číslo 
NAD

značka 
fondu

název fondu počet složek/
inv. jednotek

2 52 Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD 40

3 59 Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě 27

5 135 Různé německé bezpečnostní složky 4

6 141 Německé soudy v říši 18

8 300 Zemský odbor bezpečnosti Praha 31

9 301 Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV 9

10 302 Hlavní správa vojenské kontrarozvědky 343

11 304 Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 74

12 305 Ústředna Státní bezpečnosti 209

14 309 Gestapo Hradec Králové a Pardubice 2

15 310 Velitelství Státní bezpečnosti 66

17 315 Zemský odbor bezpečnosti II. 21

18 318 Hlavní správa tiskového dohledu MV 10

19 319 Vytříděné spisy sekretariátu ministra vnitra 16

21 323 Kabinet StB materiálů 16

22 325 Správa vyšetřování StB – Stíhání nacistických válečných zločinců 35

23 425 Židovské organizace 986

24 H Historický fond 250

25 S Sbírka různých písemností 43

27 2M Odbor politického zpravodajství MV 127

28 Z Mapy zpráv zpracované Studijním ústavem MV 253

37 A 34 II. správa SNB 40

56 A 36 X. správa SNB 132

79 134 Německé soudy v protektorátu 14

80 S Plzeň 40

81 S Karlovy Vary 24

82 S Ústí nad Labem 16

83 S Liberec 10

84 S Ostrava 21

85 S Olomouc 23

109 A 2/7 Sekretariát MV/VII. díl 1

110 A 2/8 Sekretariát MV/VIII. díl 4

116 A 3/2 Správa vyšetřování StB FMV (II. díl) 32

118 A 3/2 Správa vyšetřování StB FMV (II. díl) 2

578 144 Alexandrijský archiv 27

580 215 Různé bezpečnostní složky na Slovensku po roce 1945 20

735 A 10 Sekretariát st. tajemníka v MV ČSSR JUDr. Jána Majera 1

Celkem 2987
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Přehled systematicky digitalizovaných archiválií v roce 2012

Oddělení Archivu bezpečnostních 
složek

Plán na rok 2012 Počet digitalizovaných inv. jednotek/
svazků/kart.

Oddělení archivních fondů Státní 
bezpečnosti (Kanice)

Fond A 2/1
Fond A 8
Fond A 8/2

Systematická digitalizace dočasně 
zastavena

Oddělení archivních fondů 
Federálního min. vnitra (Struha)

Fond 310, Velitelství StB
Fond 425 Židovské organizace 
Fond Z (Mapy zpráv)
Fond A 36, X. správa SNB

66 inv. j.
986 inv. j.
253 inv. j.
132 inv. j. 

Oddělení archivních fondů vojsk 
Ministerstva vnitra (Kanice)

Personální spisy 
Hlavní správa Pohraniční stráže Praha – denní 
hlášení (1951–1966) 

Pro charakter archivních souborů 
digitalizace výběrem, na základě 
badatelských žádostí

Oddělení archivních fondů MV ČSR Kádrové rozkazy MV z let 1988–89
Hlavní správa VB (H1/4, H1/5)

Systematická digitalizace dočasně 
zastavena

Oddělení operativních svazků 
a vyšetřovacích spisů 

Mikrofiše centrály II. správy
(KR+TS/tajní spolupracovníci)
Záznamní listy VKR 

20 864 mikrofiší 
47 kartonů
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Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní aktivity Archivu bezpečnostních složek 
směřovaly v průběhu roku 2012 především k partnerským 
institucím v rámci Evropské archivní sítě (The European 
Network of Official Authorities in Charge of the Secret 
Police Files). Vedení Archivu při této příležitosti navštívi
lo Ústav pamäti národa v Bratislavě, BStU v Berlíně a IPN 
ve Varšavě. Druhou institucí, na jejímž základě má Archiv 
možnost prezentovat se na mezinárodním poli, je Plat
forma paměti a svědomí, sdružující přes 30 organizací se 
zaměřením na vypořádávání se s totalitní minulostí. Na 
podzimním berlínském zasedání v roce 2012 byl zaměst
nanec Archivu zvolen do tříčlenné dozorčí rady a další dva 
se aktivně zapojili do práce odborné skupiny pro archivy, 
vytyčili program budoucí činnosti a spolupodíleli se na 
přípravě závěrečné deklarace Platformy, vyzývající mimo 
jiné k ochraně evropského kulturního dědictví. 

Počátkem listopadu 2012 se podařilo zahájit úvod
ní fázi pilotního projektu virtuální rekonstrukce ruč
ně zničených spisů bývalé vojenské kontrarozvědky 
s berlínským Fraunhofer Institut (Institut Produktions
anlagen und Konstruktionstechnik), který umožní 
identifikaci obsahu dokumentů. Věříme, že se nakonec 
podaří získat prostředky z fondů Evropské unie a reali
zovat společný mezinárodní projekt za účasti dalších ar
chivů partnerských mezinárodních institucí. Při těchto 
jednáních je náš Archiv hodnocen německou stranou 
jako aktivní a spolehlivý partner, s nímž se počítá i do 
budoucna. Na základě dohody s českou sekcí Radia Va
ticana překrabicovali zaměstnanci Archivu dokumenty 
z vysílání 1950–1990 a rovněž zhotovili jejich soupis. 
Celkově se jednalo o 65 kartonů, které byly na podzim 
2012 vráceny do Říma. 

Informace o zabezpečení přístupu k dokumentům  
a archiváliím uloženým v Archivu bezpečnostních složek 

V roce 2012 poradní orgán ředitelky Archivu, pracovní 
komise k aplikaci ustanovení § 15 zákona č. 181/2007 Sb. 
nezasedal.
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Hospodaření kapitoly 355 

– Ústav pro studium totalitních režimů

Hospodaření s rozpočtovými prostředky bylo nasta
veno tak, aby mohl být plněn Plán činnosti kapitoly 
355 – Ústav pro studium totalitních režimů v roce 2012. 
Rozpočtové prostředky byly během roku 2012 čerpá

ny rovnoměrně v souladu s jejich účelovým určením 
a v souladu s financováním potřeb kapitoly 355 – Ústav 
pro studium totalitních režimů.

1. Plnění závazných ukazatelů kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů

Následující tabulky dokumentují plnění závazných uka
zatelů kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů 

za rok 2012 – rozpočet po změnách, skutečnost k 31. pro
sinci 2012 a procento plnění k rozpočtu po změnách:

Kapitola: 355 – Ústav pro studium totalitních režimů    v tis. Kč

 
Ukazatele ř.

Schválený 
rozpočet

Rozpočet  
po změnách

Výsledek od 
počátku roku

Plnění 
v %

      1 2 3 3 : 2

Souhrnné ukazatele

   Příjmy celkem 0010   2515,01  1615,15 64,22  

   Výdaje celkem 0020 153  679,00 156  494,01 152  594,15 97,51 
Specifické ukazatele 
– příjmy

  
 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy 
 a přijaté transfery celkem 5501   2515,01  1615,15 64,22  

Specifické ukazatele 
– výdaje

  
Výdaje vlastního Ústavu pro studium  totalitních 
režimů1), 2) 5502 86  274,00 89 458,01 88  142,30 98,53

Výdaje na Archiv bezpečnostních složek3) 5502 67  405,00 67  036,00 64  451,85 96,15

Průřezové ukazatele

  
 Platy zaměstnanců a ostatní 
 platby za provedenou práci 5503 78  348,00 80  233,00 80  233,00 100,00

  
 Povinné pojistné placené  
 zaměstnavatelem4) 5504 26  278,00 26  745,00 26  745,00 100,00

  
 Převod fondu kulturních 
 a sociálních potřeb 5505 752,00 758,00 758,00 100,00 

   Platy zaměstnanců v  pracovním poměru           5506 74  769,00 75  381,00 75  381,00 100,00 
 Výdaje na programy vedené v  systému  
programového financování EDS/SMVS 5507 2500,00 2650,00 2691,14 101,55

1 Údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně mimorozpočtových prostředků ve výši 301,35 tis. Kč, které byly kryty příjmy od Mezinárodního visegrádského fondu na realizaci projektu 

„Platforma evropské paměti a svědomí“ ve výši 152,33 tis. Kč a příjmy od Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) ve výši 149,02 tis. Kč.

2 Údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 866,00 tis. Kč.

3 Údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 186,79 tis. Kč.

4 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění
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2. Příjmy

Kapitola 355 neměla pro rok 2012 rozpočtované příjmy 
s tím, že všechny příjmy, které během roku 2012 vybere, od
vede do státního rozpočtu. Kapitola 355 vykázala ke konci 
roku 2012 příjmy ve výši 1615,15 tis. Kč, z toho Ústav vykázal 
příjmy ve výši 1465,05 tis. Kč a Archiv příjmy ve výši 150,10 
tis. Kč. V souvislosti s realizací projektu Dějepis v 21. století: 
multimediální aplikace pro dějepisnou výuku v rámci Ope
račního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
schváleného dopisem ministra školství, mládeže a tělový
chovy v prosinci 2011 a na základě žádosti kapitoly vyslovil 
dle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, 
ministr financí souhlas se souvztažným navýšením příjmů 
a výdajů schváleného rozpočtu roku 2012 beze změny jeho 
salda o částku 2515 tis. Kč, která představovala 85% podíl 
prostředků na realizaci tohoto projektu. 

V roce 2012 získala kapitola 355 mimorozpočto
vé finanční prostředky ve výši 1025,29 tis. Kč, z toho 
v březnu 2012 ve výši 671,19 tis. Kč od Výkonné agentu
ry pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (Education, Au
diovisual and Culture Executive Agency – EACEA) na 
podporu projektu Totalita v Evropě a v listopadu 2012 
ve výši 354,10 tis. Kč od Mezinárodního visegrádského 
fondu na podporu aktivit v rámci projektu nazvaného 
Platforma evropské paměti a svědomí, které nebyly zařa
zeny do upraveného rozpočtu, ale pouze kryly zvýšené 
výdaje kapitoly 355 spojené s výše uvedeným projek
tem. 

Struktura příjmů podle jednotlivých položek roz
počtové skladby je uvedena v následující tabulce:

Celkový přehled příjmů kapitoly 355

Rozpočet 2012 (tis. Kč)
skutečnost 2012                      

(v tis. Kč)Ukazatel schválený po změnách

Příjmy kapitoly celkem 0,00 2515,01 1615,15

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 346,55

2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0,00 0,00 14,20

2141 - Příjmy z úroků 0,00 0,00 0,31

2143 - Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 0,48

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 86,46

4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu 0,00 2515,01 0,00

4132 - Převody z ostatních vl. fondů 0,00 0,00 141,86

4152 - Neinvest. přijaté transfery od mezin. institucí 0,00 0,00 354,10

4153 - Neinvest. transfery přijaté od EU 0,00 0,00 671,19
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3. Výdaje

Struktura výdajů rozpočtu kapitoly 355 vychází ze 
schváleného zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu 
České republiky na rok 2012, kterým bylo stanoveno, že 
kapitola 355 bude v roce 2012 hospodařit s finančními 
prostředky ve výši 153 679,00 tis. Kč. 

Na základě žádosti kapitoly 355 schválené Minister
stvem financí ČR dne 10. února 2012 č. j. MF17622/2012/55
191 bylo provedeno resortní rozpočtové opatření, kterým 
byly souvztažně navýšeny příjmy a výdaje schváleného 
rozpočtu kapitoly 355 na rok 2012 beze změny jeho salda 
o částku 2 515 008,00 Kč (tj. zvýšení celkového rozpoč
tu Ústavu z 86 274,00 tis. Kč na 88 789,00 tis. Kč), která 
představovala 85% podíl prostředků na realizaci indivi
duálního projektu Dějepis v 21. století: multimediální apli-
kace pro dějepisnou výuku v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v roce 2012. Jed
nalo se o navýšení finančních prostředků na položkách 
5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 
612,00 tis. Kč; 5021 Platy za provedenou práci ve výši 
897,00 tis. Kč; 5031 Pojistné placené na SZ ve výši 333 tis. 
Kč; 5032 Pojistné placené na ZP ve výši 120,00 tis. Kč; 
5139 Materiál jinde nezařazený ve výši 51,00 tis. Kč; 5162 
Služby telekomunikací ve výši 31,00 tis. Kč; 5169 Nákup 
ostatních služeb ve výši 408,008 tis. Kč; 5173 Cestovné – 
tuzemské i zahraniční ve výši 57,00 tis. Kč; 5342 Převody 
fondu FKSP ve výši 6,00 tis. Kč. V závazných ukazate
lích schváleného rozpočtu roku 2012 nebyl příslušný 
specifický ukazatel v příjmech a průřezový ukazatel ve 
výdajích pro čerpání 85% podílu finančních prostředků 
z EU. Předmětné výdaje uskutečněné v roce 2012 byly 
vykazovány v souladu s dopisem MF ze dne 29. března 
2012, č. j. MF34 523/2012/19191 v ukazateli stanoveném 
zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2012, tj. ve spe
cifickém ukazateli „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů 
vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů“.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 21. března 2012 
č. 178 byla kapitola 355 povinna vázat ze svého rozpočtu 
finanční prostředky ve výši 2265,00 tis. Kč, z toho Ústav 
byl povinen vázat ze svého rozpočtu finanční prostředky 
ve výši 1254,00 tis. Kč, což učinil na položce 5189 Ostatní 
poskytované zálohy a jistiny, a Archiv byl povinen vázat 
finanční prostředky ve výši 1011,00 tis. Kč, což učinil na 
ostatních běžných výdajích. 

Na základě žádosti kapitoly 355 ze dne 26. dubna 2012 
a dopisu Ministerstva financí ze dne 4. května 2012 č. j. 
MF41 768/2012/19191 bylo provedeno resortní rozpočto
vé opatření, kterým došlo ke změně závazných průře
zových ukazatelů „Platy zaměstnanců a ostatní platy za 
provedenou práci“ (snížení o 50,00 tis. Kč ze 79 857,00 
tis. Kč na 79 807,00 tis. Kč) a „Povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem“ (zvýšení o 50,00 tis. Kč z 26 731,00 na 

26 781,00 tis. Kč). Jednalo se o převod finančních pro
středků Ústavu z položky 5024 Odstupné ve výši 200 tis. 
Kč na položky 5021 Ostatní osobní výdaje ve výši 150,00 
tis. Kč; 5031 Pojistné placené na SZ ve výši 37,00 tis. Kč 
a 5032 Pojistné placené na ZP ve výši 13,00 tis. Kč.

Na základě žádosti kapitoly 355 ze dne 11. května 2012 
a dopisu Ministerstva financí ČR č. j. MF44 426/2012/19
191 ze dne 25. května 2012 bylo provedeno resortní roz
počtové opatření, kterým došlo k převodu finančních 
prostředků do rozpočtu kapitoly 355 ve výši 300,00 tis. 
Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním 
předávání informací pro monitorování a řízení veřejných 
financí u dotčených vybraných účetních jednotek podle 
usnesení vlády ze dne 14. března 2012 č. 159, z toho pro 
Ústav na položku 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 
150,00 tis. Kč, čímž u Ústavu došlo k navýšení specifické
ho ukazatele Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlast
ního Ústavu pro studium totalitních režimů o 150,00 tis. 
Kč z 88 789,00 tis. Kč na 88 939,00 tis. Kč, a pro Archiv 
na položku 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 150 tis. 
Kč, čímž u Archivu došlo k navýšení závazného ukazatele 
o 150,00 tis. Kč z 67 405,00 tis. Kč na 67 555,00 tis. Kč.

Na základě žádosti kapitoly 355 ze dne 11. září 2012 
a dopisu Ministerstva financí ČR č. j. MF91 498/2012/19
191 ze dne 24. září 2012 bylo provedeno resortní rozpoč
tové opatření, kterým se změnily závazné průřezové 
ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platy za prove
denou práci“ (zvýšení o 426,00 tis. Kč z 79 807,00 tis. Kč 
na 80 233,00 tis. Kč) a „Povinné pojistné placené zaměst
navatelem“ (pokles o 36,00 tis. Kč z 26 781,00 tis. Kč na 
26 745,00 tis. Kč). Tímto ROP došlo k navýšení položky 
5024 Odstupné o 532,00 tis. Kč a zároveň ke snížení po
ložek 5022 Platy představitelů státní moci o 106,00 tis. 
Kč; 5031 Pojistné placené na SZ snížení o 27,00 tis. Kč; 
Pojistné na ZP snížení o 9,00 tis. Kč; 5169 Nákup ostat
ních služeb snížení o 390,00 tis. Kč. 

Na základě žádosti ze dne 25. října 2012 schválené 
Ministerstvem financí ČR č. j. MF99 669/2012/19191 ze 
dne 1. listopadu 2012 bylo provedeno resortní rozpočto
vé opatření, kterým byly převedeny finanční prostředky 
ve výši 519,00 tis. Kč z Archivu do Ústavu a jímž došlo 
ke zvýšení specifického ukazatele Ústavu „Výdaje na 
zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studi
um totalitních režimů“ o částku ve výši 519,00 tis. Kč, 
tj. z 88 939,00 tis. Kč na 89 458,00 tis. Kč, a zároveň do
šlo ke snížení specifického ukazatele Archivu „Výdaje 
na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních 
složek“ o částku ve výši 519,00 tis. Kč, tj. částky ve výši 
67 555,00 tis. Kč na částku 67 036,00 tis. Kč.

Na základě žádosti č. j. USTR 686/2012 ze dne 6. lis
topadu 2012 schválené Ministerstvem financí ČR č. j. 
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MF113 120/2012/19191 ze dne 15. listopadu 2012 bylo pro
vedeno resortní rozpočtové opatření, kterým byly pře
vedeny finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč. Díky 
tomuto přesunu došlo ke zvýšení průřezového ukazate
le „Výdaje vedené v informačním systému programové
ho financování EDS/SMVS o 150 tis. Kč, tj. z 2500,00 tis. 
Kč na 2650,00 tis. Kč.

V listopadu 2012 získala kapitola 355 mimorozpoč
tové finanční prostředky ve výši 354,10 tis. Kč od Me
zinárodního visegrádského fondu na podporu aktivit 
v rámci projektu nazvaného „Platforma evropské pa
měti a svědomí“, které nebyly zařazeny do upraveného 
rozpočtu, ale pouze kryly zvýšené výdaje kapitoly 355 
spojené s výše uvedeným projektem. 

V roce 2012 získala kapitola 355 mimorozpočtové fi
nanční prostředky ve výši 1025,29 tis. Kč, z toho v březnu 
2012 ve výši 671,19 tis. Kč od Výkonné agentury pro vzdě
lávání, audiovizi a kulturu (Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency – EACEA) na podporu pro
jektu Totalita v Evropě a v listopadu 2012 ve výši 354,10 tis. 
Kč od Mezinárodního visegrádského fondu na podporu 
aktivit v rámci projektu nazvaného Platforma evropské 

paměti a svědomí, které nebyly zařazeny do upraveného 
rozpočtu, ale pouze kryly zvýšené výdaje kapitoly 355 
spojené s výše uvedeným projektem. Z těchto mimoroz
počtových prostředků bylo v roce 2012 čerpáno celkem 
301,35 tis. Kč, z toho na realizaci projektu Platforma ev-
ropské paměti a svědomí (Mezinárodní visegrádský fond) 
152,33 tis. Kč a na realizaci projektu Totalita v Evropě (EA
CEA) 149,02 tis. Kč. Na projekt Platforma evropské paměti 
a svědomí byly dále použity finanční prostředky ve výši 
56,66 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů před
chozích let. 

Všechny výdaje hrazené z prostředků státního roz
počtu byly použity v souladu se zákonem č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů, a zákonem č. 219/2000 Sb., o ma
jetku České republiky a jejím vystupovaní v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s čerpáním finančních prostředků ka
pitoly 355 byly ke všem výdajům vystavovány doklady 
o předběžné řídící kontrole tak, aby nedošlo k přečer
pání finančních prostředků jednotlivých závazných 
ukazatelů.

Ukazatel
Rozpočet 2012 (tis. Kč.) Skutečnost 2012 

(tis. Kč)
% plnění

schválený upravený

Kapitálové výdaje celkem 2500,00 2650,00 2691,14 101,55

Běžné výdaje celkem 151 179,00 153 844,01 149 903,01 97,44

v tom   osobní výdaje 105 378,00 107 736,00 107 736,00 100,00

              v tom platy 74 769,00 75 381,00 75 381,00 100,00

                         OPPP 793,00 1840,00 1840,00 100,00

                         platy Rady 1986,00 1880,00 1880,00 100,00

                         odstupné 800,00 1132,00 1132,00 100,00

                         povinné pojistné placené 26 278,00 26 745,00 26 745,00 100,00

                        FKSP 752,00 758,00 758,00 100,00

Ostatní běžné výdaje celkem 45 801,00 46 108,01 42 167,01 91,45

Výdaje celkem 153 679,00 156 494,01 152 594,15 97,51

Celkový přehled výdajů kapitoly 355
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4. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje byly během roku 2012 čerpány na 
akce, které byly předem zaregistrovány v informačním 
systému programového financování (EDS/SMVS). 
V rámci titulu 155V01 „Rozvoj a obnova materiálně
technické základny Ústavu pro studium totalitních 
režimů a Archivu bezpečnostních složek“ se jednalo 
o jedenáct akcí, v rámci subtitulu 155V01100 „Pořízení, 
obnova a provozování ICT Ústavu pro studium tota

litních režimů“ se jednalo o 4 akce a v rámci subtitulu 
155V01200 „Reprodukce majetku Ústavu pro studium 
totalitních režimů“ o 7 akcí. V roce 2012 se realizovaly 
výdaje z položek 6111, 6119, 6121 a 6125. 
 

Přehled kapitálových výdajů je uveden v následující 
tabulce:

Kapitola 355 čerpala finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře:

položka 6111 – Programové vybavení  354,60 tis. Kč
položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého  nehmotného majetku   41,40 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby   1 167,28 tis. Kč
položka 6125 – Výpočetní technika   1 127,86 tis. Kč

Ve smyslu ustanovení § 30 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, a ve smyslu ustanovení 
Přílohy č. 1, Části druhé, vyhlášky Ministerstva financí 
č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů 
předkládaných pro vypracování návrhu státního závě
rečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů 
závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, správci ka
pitol předkládají následující dokumenty v níže uvede
ných termínech: 

Koncept návrhu závěrečného účtu kapitoly 355 za rok 2012
Termín: do 20. února 2013
Návrh závěrečného účtu kapitoly 355 za rok 2012
Termín: do 15. března 2013
Předložení Návrhu státního závěrečného účtu za rok 2012 
vládou ČR do PSP ČR
Termín: do 30. dubna 2013
Projednání a schválení Státního závěrečného účtu za rok 
2012 PSP ČR
Termín: během května 2013
Na základě výše uvedeného není možné předložit ekonomic-
kou část výroční zprávy se schválenými číselnými údaji dří-
ve než na konci května 2013.

Přehled financování reprodukce majetku kapitoly 355

Kapitálové výdaje kapitoly celkem 4500,00 4311,55 2650,00 2691,14 62,42

z toho

             nehmotný majetek 705,52 705,13 396,60 396,00 56,16

             hmotný majetek 3794,48 3606,42 2253,40 2295,14 63,64
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Příloha č. 1 – Přehled zasedání Rady Ústavu v roce 2012

Na 54. jednání 1. března 2012 byl Radě Ústavu předlo
žen plán činnosti Archivu bezpečnostních složek na rok 
2012.

Na 55. jednání dne 4. dubna 2012 Rada Ústavu ve 
smyslu ustanovení § 9 odst. 1, písm. f ) zákona č. 181/2007 
Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archi
vu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, schválila per rollam pod
klady pro Návrh závěrečného účtu kapitoly 355 – Ústav 
pro studium totalitních režimů za rok 2011.

Na 56. jednání dne 9. května 2012 Rada Ústavu schvá
lila Výroční zprávu Ústavu za rok 2011 ve znění projed
naných připomínek.

Na 57. jednání dne 12. června 2012 ředitel Ústavu 
projednal s Radou Ústavu jmenování ředitelky Archivu 
bezpečnostních složek – PhDr. Zlatuše Kukánové.

Na 58. jednání dne 24. července 2012 Rada Ústavu 
schválila podklady pro „Návrh rozpočtu kapitoly 355 – 
Ústav pro studium totalitních režimů na rok 2013“, ve 
smyslu ustanovení § 9 odst. 1, písm. f ) zákona č. 181/2007 
Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archi
vu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.

Na 60. jednání dne 17. října 2012 Rada Ústavu jme
novala za člena Vědecké rady Ústavu prof. Ing. Rudolfa 
Zahradníka, DrSc., Dr. h. c. mult.

Na 61. jednání dne 19. listopadu 2012 Rada Ústavu 
opětovně projednávala návrh změny Jednacího řádu 
Rady ÚSTR o možnosti veřejného jednání.

Na 62. jednání dne 4. prosince 2012 Rada Ústavu 
schválila plán činnosti Ústavu pro studium totalitních 
režimů na rok 2013.
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Příloha č. 2 – Spolupráce s institucemi v České republice 

Podepsání smluv a memorand o spolupráci 
Dne 29. února 2012 ředitel Ústavu podepsal rámcovou 
smlouvu o spolupráci se Zbyňkem Pavlačíkem, předse
dou sdružení Jagello 2000.

Dne 26. března 2012 ředitel Ústavu podepsal smlou
vu o spolupráci s Martinem Paloušem, ředitelem 
Knihovny Václava Havla, o.p.s.

Dne 19. července 2012 ředitel Ústavu podepsal doho
du o spolupráci s PhDr. Michalem Bregantem, ředite
lem Národního filmového archivu.

Dne 8. října 2012 ředitel Ústavu podepsal dohodu 
o spolupráci s Mgr. Jiřím Kauckým, předsedou Etické 
komise České republiky.

Zapojení Ústavu do výstavních projektů a veřejných 
prezentací

Ústav a Archiv bezpečnostních složek byly partnery 
výstavy Jan Palach ´69, zahájené 16. ledna 2012, připo
mínající čin studenta Jana Palacha a jeho mimořádný 
ohlas, jejímiž organizátory byly Filozofická fakulta UK 
a Národní muzeum. 

Ve dnech 17.–20. května 2012 se Ústav zúčastnil me
zinárodního knižního veletrhu Svět knihy, kde prezen
toval své publikace.

Dne 24. května 2012 byla ve Valdštejnské zahradě 
Senátu Parlamentu ČR zahájena výstava Atentát na Re-
inharda Heydricha pořádaná Ústavem a Vojenským his
torickým ústavem ve spolupráci se Senátem PČR a Mi
nisterstvem obrany ČR.

Dne 27. května 2012 zástupce Ústavu prezentoval na 
slavnostním zahájení výstavy Kolegia Paměti národa  
Atentát na Heydricha podíl Ústavu na přípravě této dů
ležité akce.

Dne 18. června 2012 byla slavnostně zahájena výsta
va Pod křídly Sokola, společné dílo Ústavu a Vojenského 
historického ústavu.

Dne 19. června 2012 byla zahájena výstava Králové 
Šumavy, připravená Ústavem ve spolupráci s Prachatic
kým muzeem.

Příprava vědeckých konferencí a mezinárodního festi-
valu Mene Tekel

V únoru 2012 se Ústav opět aktivně podílel na přípra
vách mezinárodního festivalu Mene Tekel.

Ve dnech 23.–24. srpna 2012 proběhl na Technické 
univerzitě v Liberci seminář Komunističtí intelektuálové 
a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989), pořádaný ve 
spolupráci s Ústavem a Vzdělávací nadací Jana Husa.

Ústav se podílel na přípravách konference Tváří 
v tvář zlu, věnované Raoulu Wallenbergovi, která pro
běhla 5. listopadu 2012 v Poslanecké sněmovně Parla
mentu České republiky.

Významné návštěvy
Dne 13. ledna 2012 navštívili Ústav pro studium totalit
ních režimů předseda a místopředsedkyně Senátu Par
lamentu ČR Milan Štěch a Alena Palečková.

Dne 10. října 2012 doprovázel I. náměstek ředitele 
plk. PhDr. Eduard Stehlík prezidenta Spolkové repub
liky Německo Joachima Gaucka a prezidenta Václava 
Klause během jejich návštěvy v Lidicích.

Slavnostní předání Cen Václava Bendy
Dne 15. listopadu 2012 se uskutečnilo v rezidenci pri
mátora hlavního města Prahy slavnostní předání Ceny 
Václava Bendy a pamětních medailí Za svobodu a de
mokracii dvaceti oceněným osobnostem nebo jejich 
příbuzným. http://www.ustrcr.cz/cs/slavnostni-predani-ce-
ny-vaclava-bendy-2012

Vzetí na vědomí výroční zprávy Ústavu Senátem 
Parlamentu České republiky

Dne 25. října 2012 Senát Parlamentu České republiky 
na své 26. schůzi vzal na vědomí výroční zprávu Ústa
vu pro studium totalitních režimů za rok 2011, kterou na 
základě ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 181/2007 
Sb. předložila k projednání předsedkyně Rady Ústavu 
MUDr. Naděžda Kavalírová. 
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Příloha č. 3 – Mezinárodní spolupráce Ústavu

Podepsání smluv a memorand o spolupráci se 
zahraničními partnery

Dne 13. února 2012 bylo podepsáno Memorandum po
rozumění s Centrem pro mezinárodní vztahy Bostonské 
univerzity. Následně ve Washingtonu, D. C., proběhlo 
jednání se zástupci Muzea holocaustu (U. S. Memorial 
Holocaust Museum) a předsedou Nadace obětí komunis
mu (Victims of Communism Memorial Foundation).

tevřena výstava Voices of Freedom – Radio Free 
Europe in the Cold

 War Era, připravená společně Ústavem, Českým cent
rem v Mnichově, Vojenským historickým ústavem

, LudwigMaxmiliansUniversität a Study Centre for
 National Reconciliation v Lublani. Dne 12. března 
2012 proběhla na fakultě politick

ch věd bukurešťské univerzity vernisáž 
výstavy Voices of Freedom – Radio Free Europe in the C
old War Era, doplněná panelovou diskusí Rádio Svobodná Evr
opa: jeho odkaz a vliv na dnešek. Ve dnech 25. b
řezna 2012 proběhlo v Kyjevě zahájení výstavy Pr
aha objektivem tajné policie, spolupořádané s Český
m centrem v Kyjevě. Dne 17. září 

2012 proběhlo v Bratislavě zahájení mezinárodní puto
vní výstavy Totalita v Evropě, vzniklé v rámci grantov
ého projektu Ústavu. http://www.ustrcr.cz/cs/mezinarodn
iputovnivystavatotalita-v-evrope#bratislava. Účast
 na vědeckých konf

erencích a zahraniční pracovní pobyty Ve dnech 18
.–21. ledna 2012 se zástupci Ústavu účastnili mezinárodní
 konference Dealing with th

e Past in Serbia: What next. Dne 20.–21. února 2
012 se předseda Poradního kolegia ředitele Ústavu Miros
lav Lehký zúčastnil pracovního setkání zástupců Evrops
ké archivní sítě. Ve dnech 8.–9. března 2012 proběhla v-
 rámci spo

upráce s Institutem Ludwiga Boltzmanna v Raabs and 
der Thaya 

mezinárodní vědecká konference Činnost československých z
pravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989. Ve d
nech 4.–7. 

ervence 2012 se ředitel Kanceláře zúčastnil zased
ání Estonského ústavu historické paměti, které proběh
lo pod patronací prezidenta o výzkumných úko

lech a možnosti přístupu do archivů. Ve dnech 22.
–23. srpna 2012 se ředitel Ústavu zúčastnil Evrops
kého dne připomínky obětí totalitních režimů v Budap-
ešti. Ve dnech 25. srpna – 16. září 2012 proběhl pracovn
í pobyt zás

tupců Ústavu a Archivu ve Washingtonu, D. C., a Bost
onu, organizovaný U. S. Memorial Holocaust Museum. Kro
mě jednání o spolupráci na zastupitelském úřadě ČR pr
oběhlo také obdobné jednání s M. Albrigh

tovou. Dne 24. října 2012 proběhla na půdě Ústavu p
řednáška O archivu KGB USSR. Představení Pobočky stá
tního archivu SB

U, kterou přednesl zástupce ředitelky archivu Sergii
 Kokin. Ve spolupráci s Nadací KonradAdenauerStiftung
 zorganizoval Ústav ve dnech 24.–26. října 2012 studi
jní a přednáškovou cestu ředitele Památníku BerlinHohe
nschönhausen Hubertuse Knabeho, který navštívil Památ

ník Terezín, setkal se se zástupci sdružení býv
alých politických vězňů a přednášel v Ústavu na téma Vy-
rovnávání se s komunistickou diktaturou v Německu. http:
//www.ustrcr.c

z/cs/navstivilinas. Významné návštěvy Dne 8. b
řezna 2012 navštívil Ústav senátor Miroslav Krejča z Výb
oru pro záležitosti Evropské unie společně se zás
tupci Fraunhofer Institutu IPK Berlín. Dne 12. dub
na 2012 Ústav navštívil švýcarský velvyslanec André R
egli v čele pětičlenné delegace. Ve dnech 1.–6. říjn
a 2012 navštívila delegace Ústavu i Archivu archiv In
stitutu národní paměti (IPN) ve Varšavě,

kde se podrobně se-
známila se systémem archivní práce a systémem digita
lizace. Věk Muži Ženy Celkem  % 21–30 let 6 16 22
15,71 31–40 let 43 16 59 42,14 41–50 let 15 1

3 2 8 2 0 51–60 let 6 1 4 2 0 14,29 61 let a více 7 4
11 7,86 Celkem 77 63 140 % 55 % 45 % 100 % 100

 % Vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní 0 4 4 2,9
Vyučen 6 0 6 4,3 Úplné střední všeobecné 5 12 17 12,1
Úplné střední odborné 9 1 9 2 8 2 0 Vyšší odborné 0
4 4 2,9 Bakalářské 4 7 11 7,9 Vysokoško
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