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Plán práce na projektu  

Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu,      

kteří byli po skončení druhé světové války postiženi  

v souvislosti s opatřeními uplatňovanými  

v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu 

na období 1.1.2008–30.9.2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za koordinační tým vypracoval:  

Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.   V Praze dne 18.1.2008 
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 Postup prací při řešení projektu 

 

V roce 2008 vstupují řešitelé do posledního roku trvání projektu. Základním cílem v tomto roce je 

dokončení a zpracování plánovaných základních výstupů projektu a doprovodných programů. K 

tomuto cíli je zaměřen předložený postup prací na rok 2008. 

 

 

I. VYHLEDÁVACÍ FÁZE 

 

Adresáti  

� USD zajišťuje hlavní komunikaci s adresáty projektu, na vyhledávání se dále účastní 

společnost Živá paměť o.p.s. a Post Bellum o.s. 

� NA ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci pokračuje v získávání adresátů projektu 

z oblasti severní Moravy.  

� v závěru projektu znovuoslovení zúčastněných adresátů, případně dalších spolupracujících 

osob, seznámení s výsledky projektu 

� prezentace výsledků projektu zahraničním organizacím sdružujícím pamětníky a adresáty 

projektu 

 

Databáze 

� NA připraví pro uložení do databáze rozsáhlé seznamy německých antifašistů, které se 

nacházejí ve fondu 6. oddělení Archiv ČSSD. Seznamy budou importovány do databáze. 

� odstraňování duplicit v databázi  

� dohledání osob přihlášených do projektu ve fondech NA i v regionálních archivech  

� rozšíření písemné databáze o audio, případně video- dokumenty získané v rámci výzkumu oral 

history  

 

 

II. BADATELSKÁ FÁZE 

 

Semináře a pracovní porady 

� na rok 2008 se plánují 2 pracovní porady vedení projektu (leden a září 2008) a dvě pracovní 

setkání badatelů a spolupracovníků projektu (únor a červen 2008) 

 

Archivní výzkum 

� rešerše v NA (zejména fondy Úřad předsednictva vlády, ÚV KSČ a dokončení fondu 

Ministerstvo vnitra – nová registratura, kartotéka předválečných členů KSČ a bývalých členů 

ČSSD),  v regionálních domácích archivech i v zahraničních institucích a archivech (zejména 

v Německu – Drážďany, Bayreuth, Düsseldorf , v Rakousku – Linec a v Moskvě).  
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� vyhledávání dokumentů pro různé výstupy projektu, zejména pro edici faksimilových 

dokumentů a pro stálou expozici připravovanou ústeckým muzeem 

� vyhledání legislativy k dané problematice z fondů NA i z regionálních archivů a 

rozhodnutí o způsobu jejího zpřístupnění  

� podrobná sonda v Archivu města Ústí nad Labem se zaměřením na osudy německých 

antifašistů v letech 1945 až 1949 (MMÚL).  

 

Oral history 

� dokončení rozhovorů z roku 2007 (rozhovory v zahraničí), cca 18 rozhovorů 

� realizace videorozhovorů v ČR i zahranicí, cca 5 rozhovorů (začlenění do dokumentu T. 

Petráně) 

� rozhovory realizované v ČR, cca 12 rozhovorů 

� zpracování výpovědí do formy audio a videoprojektu a zveřejnění na internetových 

stránkách, příp. na dalších prezentacích 

� odhad celkového počtu rozhovorů: 70 zpracovaných audio a videorozhovorů a 10 

rozhovorů pouze v písemné podobě (vzniklých před začátkem projektu) 

 

 

III. PREZENTAČNÍ FÁZE 

 

Školní projekt (MMÚL) 

� školní projekt bude probíhat v úzké návaznosti na putovní výstavu v ČR 

 

Putovní výstava 

� expozice v roce 2008  putuje na čtyři místa v ČR (mj. Děčín, Liberec a Praha), pro rok 

2009 jsou dohodnuty výstavy v Chomutově, Plzni a v Hradci Králové. Dle požadavku partnerů 

je možné historické jádro výstavy doplnit regionálními informacemi nebo muzejními 

sbírkovými předměty.  

� V jednání je zapůjčení výstavy do Chemnitz, Drážďan, Berlína nebo Mnichova. 

 

Stálá expozice 

� rozhodnutí o umístění během ledna a února (!). Preference V. Houfka: „Dle mého názoru 

je nejméně vhodný Dominikánský klášter, na druhém místě je Dům kultury, nejvýhodněji se 

mi jeví univerzitní objekt Velká Hradební 15.“ 

� během 1. pololetí pracovníci MMÚL zajistí projektové a přípravné práce ke stálé expozici 

� vlastní realizace se plánuje na letní měsíce 2008 

 

 

 



 

 3 

Mezinárodní konference 

� příprava mezinárodní konference shrnující výsledky projektu s předběžným termínem 10.-

12. září 2008, hlavní organizátor MMÚL, v rámci programu konference proběhne slavnostní 

zpřístupnění stálé expozice  

� v rámci mezinárodní konference Únoru 1948 v Československu: Nástup komunistické 

totality a proměny společnosti (25.2.-27.2.2008) je připravován samostatný blok 

věnovaný německým občanům v poválečném Československu, prezentace dílčích výstupů 

projektu a referování o projektu (hlavní organizátor ÚSD) 

 

Interní publikace 

� tématický soupis ve fondech 6. oddělení (tj. fondy Archiv ČSSD a jednotlivé pozůstalosti) a 

3. oddělení (fondy Ministerstvo vnitra – nová registratura, Zemský úřad), připraví NA 

� NA garantuje přípravu tématického soupisu ve fondech vymezených státních okresních 

archivů (rozdělení kompetencí mezi pracovníky NA, ÚSD a MMÚL) 

 

Publikace pro veřejnost 

� publikace prezentující oral history projektu – kniha rozhovorů v češtině, plánovaný rozsah 

cca 200 stran, připraví ÚSD (vydání v srpnu 2008) 

� kniha rozhovorů v němčině , připraví ÚSD (vydání v srpnu 2008) 

� překladový sborník odborných studií k tématu , připraví ÚSD (vydání v září 2008) 

� medailonky: životní osudy německých antifašistů (cca 20 osob), vč. barevných kopií 

dokumentů a fotografií, koordinuje NA (vydání v září 2008) 

� faksimilová edice pro širokou veřejnost (cca 60 dokumentů), která bude obsahovat 

dokumenty z NA i dalších českých a německých archivů, připraví NA (vydání v září 2008)  

� průvodce ke stálé expozici, další informační materiály budou vydány ve spolupráci 

s Collegiem Bohemicem o.p.s., připraví MMÚL 

� monografie k ústeckému regionu, sborník regionálně zaměřených studií ve 

spolupráci s Filozofickou fakultou UJEP, sborník historických studií ve spolupráci se 

Společností pro dějiny Němců v Čechách,  připraví MMÚL 

 

Webová prezentace 

� oficiální stránky projektu http://www.zapomenutihrdinove.cz, rozšiřování do 

podoby internetové prezentace stálé expozice 

� prezentace výsledků projektu, včetně databází a audiovizuálních materiálů   

� spolupráce s berlínskou nadací Topographie des Terrors, která provozuje webovou 

databázi http://www.gedenkstaettenforum.de, předpokládáme plné začlenění informací o 

stálé expozici do tohoto projektu 
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Rozhlas 

� ve spolupráci se ČRo Česko příprava 2 rozhlasových pořadů do cyklu Příběhy 20. století 

 

Tištěná média 

� prezentace projektu v popularizačních časopisech (ĎaS), celostátních i regionálních 

tiskovinách 

 

Filmové projekty 

� filmový cyklus Zapomenuté pohraničí, připravuje ÚSD ve spolupráci s NFA (promítnutí 

cyklu 7 filmů s lektorskými úvody) 

� filmy Ne všichni Němci byli nacisté a Po nás přijde potopa budou prezentovány v rámci 

filmového festivalu Jeden svět ve spolupráci s nadací Člověk v tísni (připravilo MMÚL). 

� filmový dokument Po nás přijde potopa bude prezentován na letošním filmovém festivalu 

Musaionfilm 

� dokončení filmu sestaveného ze svědectví pamětníků (T. Petráň) a jeho nabídnutí 

k vysílání ČT 

� dokončení filmu Studia Pět a Blanky Závitkovské, oba budou předány k využití v rámci 

stálé expozice a školního projektu 
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Rozpočet projektu na rok 2008 

 

Řádek rozpo čtu ÚSD MMÚL NA 

1 Služby   1335  3020  148 

2 Práce výrobní povahy   550 580  0 

3 Cestovné tuzemské   220 43  13 

4 Cestovné zahrani ční   190 100  150 

5 Režie pracovišt ě   450 80  0 

6 Nákup odborné literatury   100 300 10 

7 Reprezentace   40 100  3 

8 Spot řební materiál   100 300  2 

9 Nákup techniky do 40 tis. a software do 60 tis.   10 200 27 

10 Zákonné pojišt ění   630 385 153 

11 Příspěvek FKSP   38 6  0 

12      VĚCNÉ NÁKLADY CELKEM   3663 5114  506 

13      VĚCNÉ NÁKLADY NAD 40 TIS.   0 0 0 

14 Mzdy   1300 300  0 

15 OON   312 900 1025 

16      OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM   1612 1200 1025 

17          CELKEM   5275 6 314  1531 

 

 
Struktura Rozpočtu projektu na rok 2008 byla zpracována souhrnně pro všechny tři spoluřešitele - 

ÚSD, MMÚL a NA. Je členěna na dvě základní části – na Věcné náklady (VN) a na Osobní náklady 

(ON). Jednotlivé položky VN i ON jsou v uvedené příloze strukturovány tak, aby přehledně informovaly 

o jednotlivých požadovaných částkách u jednotlivých řešitelů. 

 

Požadavkem Dozorčí komise MZV je snížení ON z celkové požadované částky u všech spoluřešitelů. 

Řešitelé se snažili tomuto požadavku vyhovět, nepodařilo se ho v předloženém Rozpočtu na rok 2008 

zcela naplnit. U rozpočtu ÚSD činí požadovaný podíl ON cca 30,5% z celkových nákladů, u MMÚL cca 

19% z celkových nákladů, avšak u NA činí 67% z celkových nákladů. 

 

Vysoký podíl ON z celkových nákladů u spoluřešitele NA je dán charakterem pracovní náplně 

spolupracovníků NA. Hlavní pracovní náplní NA je podobně jako v roce 2007 zpracování velkého 

množství archivních rešerší a zanesení do databáze 

 

Řešitelé jsou připraveni o rozpočtu na rok 2008 se zástupci DK dále jednat, případně podat další 

vysvětlení.  

 
 


