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I. Složení řešitelského týmu 

 

 

Hlavní řešitel 

� Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1 

www.usd.cas.cz 

antifa@usd.cas.cz 

hlavní koordinátor: Oldřich Tůma 

manažer projektu: Jiří Kocian 

vědecká tajemnice projektu: Barbora Čermáková 

 

 

Spoluřešitelé 

� Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000 / 3, 400 01 Ústí nad Labem 

www.muzeumusti.cz 

muzeum.usti@ecn.cz 

koordinátor projektu: Gustav Krov 

manažer projektu: Václav Houfek 

 

� Národní archiv, Archivní 4/2257, 149 01 Praha 4 - Chodovec 

www.nacr.cz 

na@nacr.cz 

koordinátor projektu: Zdeňka Kokošková  

koordinátor projektu: Alena Nosková 

 

 

Dozorčí komise určená k řešení projektu 

� Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 

www.mzv.cz 

předseda Dozorčí komise: Tomáš Kosta  

výkonný místopředseda Dozorčí komise: Jiří Beránek 
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Spolupracovníci 

 

� Filozofická fakulta (dříve Ústav humanitních studií) Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 

Labem, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 

www.ff.ujep.cz  

sekretariat@uhs.ujep.cz 

spolupracovník projektu: Michaela Hrubá 

spolupracovník projektu: Kristina Kaiserová 

 

� Živá paměť o. p. s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 

www.zivapamet.cz 

spolupracovník projektu: Martin Hořák 

 

� Collegium Bohemicum o.p.s., Brněnská 2, 400 01 Ústí nad Labem  

www.collegiumbohemicum.cz 

info@collegiumbohemicum.cz 

spolupracovník projektu: Blanka Mouralová 

 

� „Post Bellum“ o.s., Matoušova 16, 150 00, Praha 5 

www.hrdinove.cz 

info@hrdinove.cz 
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II. Postup prací při řešení projektu 

 

a) Vyhledávací fáze 

 

V rámci vyhledávací fáze projektu se řešitelé projektu zaměřili na cílené oslovování možných 

adresátů projektu a na kontaktování sledované skupiny obyvatel prostřednictvím osobních kontaktů. O 

úspěšnosti tohoto postupu svědčí nárůst počtu realizovaných rozhovorů. Na pracovišti hlavního řešitele 

v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR byla nadále průběžně vyřizována individuální korespondence 

s adresáty projektu. V období od zahájení realizace projektu v červenci 2006 do konce roku 

2007 zareagovalo ze zahraničí i z ČR na příslušnou výzvu přes 100 osob. 

 

Ve spolupráci zahraničními organizacemi pamětníků se navázalo na dosavadní kontakty se Seliger 

Gemeinde (projekt byl například prezentován na zasedání v Hohenbergu v SRN 30.3.-1.4.2007) a 

představitelé Seliger Gemeinde se účastnili také bilančního semináře 2.11.2007 v Ústí nad Labem. 

Georg Schatz, zahraniční spolupracovník části oral history, zastupoval realizační tým projektu na 

zasedání Seliger Gemeinde  v Brandenburgu 20.10.2007, v rámci kterého obdržel Jiří Paroubek cenu 

Wenzla Jaksche za iniciování projektu. 

 

Bilančního semináře v Ústí nad Labem se také účastnini zástupci Ackermann Gemeinde. S touto 

organizací byla navázána také spolupráce v rámci filmových podprojektů (natáčení rozhovorů 

s pamětníky a historky spolupracujícími s Ackermann Gemeinde). 

 

V rámci vyhledávací fáze byla nadále rozšiřována databáze vybraných adresátů projektu, jejímž 

hlavním zpracovatelem je Národní archiv. Databáze je průběžně doplňována údaji získanými 

archivním výzkumem (soupisy vzniklé úřední cestou) a také údaji o jednotlivých osobách, jak je 

získávají spolupracovníci projektu v části oral history a v rámci archivního výzkumu (listiny, fotografie, 

osobní doklady apod.). Struktura databáze mapuje životní osudy jednotlivců v souladu se 

zadáním projektu, tj. od anexe českého pohraničí Německem v roce 1938 až po poválečné postihy 

tzv. nepřátelského obyvatelstva. 

Příloha 1: Struktura formuláře k databázi 

Do databáze bylo neimportováno přes 60 000 osob. V průběhu května a června 2007 provedli 

pracovníci NA ověřování a vyhledávání duplicit (porovnávání archivních záznamů z různých období). 

Ověřeno a následně eliminováno jako duplicitní záznam bylo přes 2000 jmen.  

 

29.10.2007 proběhl v budově Národního archivu na Chodovci seminář k databázi. Účastnili se ho 

pracovníci ÚSD, NA i Muzea města Ústí nad Labem a sdružení Živá paměť. Zpracovávatelé databáze 

představili strukturu databáze i postup při jejím doplňování. Na závěr byl ukázán záznam několika již 

zpracovaných osob. 
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Příloha 2: Program semináře k databázi  

Příloha 3: Ukázka zpracovaného záznamu 

Součástí vyhledávací fáze byla stále pokračující informační kampaň pro veřejnost (viz. veřejné 

prezentace či veřejně sdělené informace o projektu v oddílu Prezentace projektu). 
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b) Badatelská fáze 

 

� Semináře a pracovní porady 

 

Program prací pro rok 2007 byl projednán v rámci porady vedoucích pracovníků projektu dne 15. 

února 2007 v Ústavu pro soudobé dějiny. Přítomni byli za NA: E. Drašarová, A. Nosková, Z. 

Kokošková; za ÚSD: O. Tůma, J. Kocian, D. Olšáková, B. Čermáková; za Muzeum města Ústí nad 

Labem (MMUL): Václav Houfek. 

 

Badatelé z ÚSD, NA a MMUL a další spolupracovníci projektu se během roku 2007 sešli na třech 

pracovních setkáních: 8. února, 2. května a 18. září 2007, které programově připravili a vedli J. Kocian 

a B. Čermáková. V průběhu října 2007 proběhlo několik dílčích setkání zástupců jednotlivých 

pracovišť, během nichž se dohodla příprava bilančního semináře 30.11.2007 v Ústí nad Labem. 

Příloha 4: Zápis z pracovní porady 8.2.2007, 2.5.2007, 18.9.2007 

Hlavním výstupem badatelské fáze projektu bylo konání bilančního semináře „Zapomenutí hrdinové“ 

v Ústí nad Labem dne 30.11.2007 (více v části Prezentace projektu). 

 

� Archivní výzkum zahraniční 

 
Zahraniční archivní cesty koordinoval Michal Šimůnek (ÚSD) a Jaroslav Pažout (NA). Pracovníci NA i 

ÚSD zpracovávali archivní dokumenty, pořizovali jejich soupisy využitelné pro projekt, vybírali vhodné 

obrazové materiály, které by se mohli stát součástí připravované výstavy. Pořízené kopie jsou uloženy 

v ÚSD a jsou přístupné také jiným badatelům. 

 

Na archivní badatelský pobyt vyjeli do Spolkové republiky Německo a Rakouska pracovníci NA: 

Zdeňka Kokošková a Jiří Bernas (Berlín, duben 2007), kteří prováděli rešerše v Bundesarchivu 

v Berlíně. Dále Jaroslav Pažout, František Frňka, Zdeňka Kokošková a Monika Sedláková studovali 

dokumenty v mnichovských archivech v červnu 2007 (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, 

Institut für Zeitgeschichte, KZ-Gedenkstätte Dachau, Archiv des Erzbistums München und Freising). Na 

tento pobyt navázali svým výzkumem Jaroslav Pažout a Monika Sedláková v červenci 2007. Materiály 

ve Spolkovém archivu v Berlíně studovali v srpnu 2007 Stanislav Kokoška a Zdeňka Kokošková. Během 

září a listopadu 2007 uskutečnili pracovníci NA také dvě cesty do Rakouska, první Jan Kahudda a 

Jaroslav Pažout, druhou Zdeňka Kolkošková a Alena Skipalová. 

Příloha 5: Zápis ze zahraničních cest NA 

Z badatelů ÚSD realizoval dvě cesty do Spolkové republiky Německo Jiří Kovařík.  Během první v září 

2007 studoval archivní dokumentaci Seliger-Archivu uloženou v Archivu a knihovně sociální 

demokracie v Bonnu a v říjnu 2007 materiály v Sudetoněmeckém archivu a Collegiu Carolinu 

v Mnichově. V prosinci uskutečnil archivní výzkum v Ruské federaci Jiří Kocian. Studoval dokumenty 

v Ruském státním vojenském archivu v Moskvě.                   Příloha 6: Zápis ze zahraničních cest USD 
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� Archivní výzkum domácí 

 
Výzkum v archivech v ČR prováděli v průběhu roku 2007 Vladimír Březina a David Kovařík (oba ÚSD) a 

Jaroslav Pažout (NA). Jednalo se o rozsáhlé rešerše fondů bývalých Okresních národních výborů. 

Jaroslav Pažout studoval dokumenty okresů Karlovy Vary, Tachov a Cheb a severovýchodní Čechy 

(Liberec a Jablonec n. N.). David Kovařík procházel dokumenty v archivu v Českém Krumlově, který 

mj. obsahuje cenné informace o katolických farářích a jejich účasti v odboji. Vladimír Březina se 

zaměřil na okresy Šumperk a Olomouc. Koncem června  2007 proběhla společná schůzka zmíněných 

badatelů za účelem konzultace rešeršních prací a sestavení tematického soupisu.  

Přepis jmenného seznamu antifašistů ze Státního okresního archivu v Karlových Varech, fond Městský 

národní výbor Nejdek, zpracoval na základě dohody s řešiteli v ÚSD spolupracovník projektu Pavel 

Andrš. 

Samostatný výzkum zaměřený na historii Ústí nad Labem a jeho okolí provedli pracovníci Muzea města 

Ústí nad Labem. Výsledkem je opis transportních seznamů antifašistů, který poslouží ke srovnání 

s databází projektu. 

 

Pracovníci části oral history shromáždili v průběhu roku 2007 množství dobové dokumentace, 

nejčastěji v elektronické podobě, a to nejen osobního charakteru. 

Mimořádně podnětná byla v tomto ohledu spolupráce se soukromým badatelem panem Zdeňkem 

Mateiciucem z Oder, který pracovníkům ÚSD umožnil pořízení kopií obrazových materiálů k historii 

města i místních dělnických organizací. 

 

� Oral history  

 

Na projektu oral history se podílely následující pracoviště: 

� ÚSD (B. Čermáková, D. Weber) 

� MMÚL (T. Okurka) 

� externí spolupracovníci v ČR (Živá paměť o.p.s.) 

� externí spolupracovníci v zahraničí (A. Wagnerová, G. Schatz, S. Dölling, R. Mieder, G. 

Schwarz, J. Starková) 

 

V ČR bylo v průběhu roku 2007 zpracováno 19 rozhovorů (6 – ÚSD,  3 – MMÚL, 10 – Živá paměť).  V 

zahraničí byly realizovány první rozhovory ve Velké Británii (3 – Dölling), následovaly v Německu (5 – 

Schatz, 2 – Wagnerová) a 3 videorozhovory ve spolupráci s FAMU pod vedením doc. Tomáše Petráně. 

 

Pro potřeby projektu předala A. Wagnerová (1) a R. Mieder (3) také 4 rozhovory pouze v písemné 

podobě vzniklé před začátkem projektu.  
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Získané materiály se archivují v ÚSD (originály zvukových nahrávek, písemné doklady i obrazové 

materiály). O údaje z nich získané se průběžně doplňuje databáze a informační kanály projektu 

(interní stránky projektu i oficiální prezentace). 

Příloha 7: Seznam narátorů 
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c) Prezentační fáze 

 

� Informační výstava o projektu 

 
V Českém centru v Drážďanech byla 7. března 2007 slavnostně otevřena informační výstava o 

projektu s názvem Zapomenutí hrdinové, která se uskutečnila ve spolupráci Muzea města Ústí nad 

Labem s Fakultou užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Slavnostního zahájení informační 

výstavy se za Muzeum města Ústí nad Labem účastnili Václav Houfek a Gabriela Brudzynska-Němec, 

za Ústav pro soudobé dějiny Oldřich Tůma a Doubravka Olšáková.  

 

V Českém centru v Drážďanech proběhla 14. března 2007 panelová diskuse k tématu projektu a 

setkání s pamětníkem, za řešitele vystoupili spolupracovníci projektu Martin Hořák (Živá paměť), 

Gabriela Brudzynska-Němec (MMUL) a Adrian von Arburg (UJEP Ústí nad Labem). 

 

� Vzdělávací akce 

 

Ve dnech 12. a 19. května 2007 se konal cyklus přednášek pro učitele základních a středních škol na 

Pedagogické fakultě UK v Praze, který organizačně a programově připravila D. Olšáková pod názvem 

Zapomenutí hrdinové: Sudetští antifašisté 1933-1948  - viz kapitola X. Přednášky pro učitele 

Zapomenutí hrdinové: sudetští antifašisté 1933-1948 pořádané ve spolupráci PedF UK a ÚSD AV ČR, 

v.v.i..  

 

V rámci zimního semestru na FF UK proběhl cyklus 13 specializačních přednášek pro studenty 

Semináře českých soudobých dějin pod názvem Němečtí antifašisté v Československu a jejich životní 

osudy (30.–50. léta 20. století). Připravila D. Olšáková. 

Příloha 8: Sylabus přednášek 

� Školní projekt (Eustory) 

 

Pod záštitou AV ČR a MZV ČR proběhl 4. ročník soutěže EUSTORY na téma My a oni. Česko-německé 

stýkání a potýkání ve dvacátém století, kterou vyhlásil v roce 2006 Ústav pro soudobé dějiny AV 

ČR ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu a za podpory Koerberovy nadace (SRN). 10. 

května 2007 se uskutečnilo předání cen v Ústí nad Labem. 

 

� Školní projekt (MMÚL) 

 

Pracovníci MMÚL připravili obsahovou náplň školního projektu, materiálové a technické zabezpečení a 

proškolení lektorů. Pilotní program byl vyzkoušen na školách v Ústí nad Labem, Chomutově a ve 

Velkém Březně. 
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� Konference a bilanční seminář 

 
Pracovníci ÚSD, Zdenko Maršálek, Doubravka Olšáková, David Kovařík, Petr Bednařík, se účastnili 

konference Identita versus integrita : Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a 

Českého lesa v 19. a 20. století, která proběhla v synagoze v Hartmanicích u Sušice ve dnech 25. a 

26. dubna 2007. Vystoupili zde s tématickými příspěvky a informacemi o projektu. 

 

Spolupracovník MMÚL T. Okurka referoval o tématu projektu na  16. setkání pracovníků českých, 

bavorských a saských muzeí v německém Pasově ve dnech 3. –5. října 2007.  

 

V. Houfek (MMÚL) představil projekt muzejním kolegům na výročním jednání Komise muzejních 

historiků Asociace muzeí a galerií České republiky 30.11.2007 

 

2.11.2007 byl projekt představen během tiskové konference ÚSD, které se zúčastnili všichni zástupci 

řešitelských organizacích a stručně referovali o hlavních záměrech projektu. 

 

30. listopadu 2007 se na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

uskutečnila prezentace dosavadních výsledků projektu – bilanční seminář. Mimo řešitelů projektu se 

na organizaci semináře podílel Ústav slovansko-germánských studií UJEP, Filozofická fakulta UJEP a 

Collegium Bohemicum o.p.s. Prezentaci uvedla ředitelka Collegia Bohemica o.p.s. Blanka Mouralová, 

účastníky a hosty přivítala rektorka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Iva Ritschelová a ředitel 

Muzea města Ústí nad Labem Gustav Krov. Za přítomnosti zástupců velvyslanectví Německa a 

Rakouska a zástupců Ministerstva zahraničních věcí České republiky byly předneseny zprávy o 

dosavadních výsledcích práce jednotlivých zúčastněných historických pracovišť, které uvedl 

koordinátor projektu Jiří Kocian. 

Příloha 9: Pozvánka 

� Putovní výstava  

 
Koncepci a scénář putovní výstavy připravovali pracovníci MMÚL společně s kolegy z MMÚL a ÚSD. 

Hlavními autory výstavy jsou pracovnice Muzea města Ústí nad Labem Eva Filipová a výtvarník Karel 

O. Hájek. Výstava představuje postavení německých antifašistů - občanů Československa ve 30. a  40. 

letech 20. století v obecných historických souvislostech i na konkrétních individuálních osudech. Pro 

prezentaci tématu využili její tvůrci původní archivní prameny, dobovou literaturu, filmové 

dokumentární záběry a zvukové nahrávky osobních svědectví pamětníků. Na výstavě jsou zájemcům 

k dispozici studijní materiály v tištěné a v elektronické podobě. Vernisáž výstavy proběhla 30.11.2007 

na Filozofické fakultě UJEP, kde bude zpřístupněna výstava veřejnosti do konce ledna 2008. 
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� Publikace 

 
Spoluřešitelé z MMUL připravili k vydání sborník ze zahajovací konference projektu „I oni byli proti…“. 

Prezentace sborníku proběhla v rámci bilančního semináře 30.11.2007. 

 

Z prostředků projektu bylo též podpořena příprava sborníku příspěvků z mezinárodního semináře „In 

memoriam JWB 2006“, pořádaného hustopečským muzeem v září 2006 u příležitosti 20. výročí úmrtí 

významného německého sociálně demokratického činitele a antifašisty Johanna Wolfganga Brügela. 

Edičně připravil prof. Vilém Prečan, redigovala D. Olšáková.  

 

� Webová prezentace  

 

Oficiální stránky projektu se prezentují na adrese http://www.zapomenutihrdinove.cz  (provoz 

zabezpečuje a obsahově doplňovala Eva Filipová, MMUL).  

 

Interní stránky projektu http://www.afa.usd.cas.cz  byly uvedeny do provozu v březnu 2007; jejich 

koncepci připravili a o provoz se starají v ÚSD: Andreas. Dumalas, D. Olšáková a B. Čermáková  

 

� Rozhlas 

 

Ve spolupráci s pracovníky oral history (ÚSD) připravil A. Drda a M. Kroupa pořad o narátorovi 

projektu, panu Waltru Sittem v rámci cyklu Příběhy 20. století. Pořad byl vysílán na ČRo Česko a ČRo 

Radiožurnál. 

 

� Tištěná média 

 

V dubnu 2007 vyšlo tématické číslo historické revue Dějiny a současnost se speciální rubrikou 

Němci proti Hitlerovi : Zapomenutí sudetští hrdinové. Ediční přípravu a výběr článků zajistila D. 

Olšáková s úvodníkem O. Tůmy.  

 

Pro letní dvojčíslo Bulletinu AV ČR (7-8/2007) byla připravena zpráva o řešení projektu (B. 

Čermáková, D. Olšáková) a zpráva o průběhu vyhlášení výsledků 4. ročníku studentské soutěže 

EUSTORY (Vojtech Čelko, ÚSD).  

 

O projektu referovala také Zdeňka Kokošková ve Sborníku Národního archivu Paginae historae       

č. 15. 

 

Lasch, Hendrik: Ausgesiedelter Widerstand. Ein Forschungsprojekt in Tschechien würdigt deutsch-böhmische Gegner des 

Nationalsozialismus, Neues Deutschland, 27.3.2007, s.3. 
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Wagnerová, Alena: Helden des Rückzugs. Die sudetendeutschen NS-Gegner: Sie teilten das Los der Heimatvertriebenen, aber 

kaum jemand redet noch von ihnen, Süddeutsche Zeitung, 31.3.2007 

 

Ausstellungseröffnung: „Vergessene Helden. Sie leben hier, geboren sind sie dort.“ 

Tschechisches Zentrum-České centrum. Program Februar 2007. Dresden . 3 obr. 

 

Ausstellung über vergessene Helden. 

Sächsische Zeitung, 2. 3. 2007., Ausgabe Dresden. 

 

Das sollte Lehrstoff an Schulen werden. 

Sächsische Zeitung, 20. 3. 2007, Ausgabe Ratgeber 

 

Maršálková, Vladěna: Byl konec války, ale bojovalo se dál. Květen 1945 v kraji – jak vypadalo osvobození. Ústí: osvoboditelům 

pomáhali němečtí antifašisté /Václav Houfek/ 

MFDnes, 9. 5. 2007, Severní Čechy, s. 3 

 

Maršálková, Vladěna: Najít žijící antifašisty je velmi těžké. 

MFDnes, 21. 5. 2007, Karlovarský kraj, s. 4. 

 

Maršálková, Vladěna: Jak rehabilitovat odpůrce války? 

MFDnes, 21. 5. 2007, Severní Čechy, s. 4. 

 

Projekt, který přibližuje osudy českých Němců.  Duel s hosty O. Tůmou a V. Houfkem, 

Radiožurnál, Radiofórum 6. 8. 2007. 

 

Oni bílé pásky nosit nemuseli. Rozhovor se spisovatelkou Alenou Wagnerovou o trpkém životě sudetoněmeckých antifašistů,  

Respekt 44, 29.10.2007, s. 42-44. 

 

Kerles, Marek: Zapomenutí hrdinové? Už to neplatí. 

Lidovky.cz, 19. 11. 2007 

 

Kroupa, Mikuláš: Zpověď: Pronásledován až do náruče StB. 

http://aktualnecentrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=515265 

 

Tamchyna, Robert: Mgr. Václav Houfek. 

http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/401032 

 

(dts): Zapomenutí hrdinové jsou ze života. 

Ústecký deník, 29. 11. 2007, s. 3. 

 

Krsek, Martin: Hrdiny se stali až po letech. 

MFDnes, 3. 12. 2007, Severní Čechy, s. 6. 1 obr. 

 

Tamchyna, Robert: Alena Wagnerová. 

http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/402591 

 

Hudalla, Anneke: Tschechien arbeitet  vergessene Geschcihte auf. 

Sächsische Zeitung, 3. 12. 2007.  

http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=1678879 
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(dts): Výstavu Zapomenutí hrdinové hostí univerzita. 

Ústecký deník, 4. 12. 2007, s. 25 

 

Nyklová, Martina: Projekt Zapomenutí hrdinové mapuje osudy německých antifašistů, 

http://www.radio.cz/cz/clanek/98286 

 

Janzer, Till: Gegen Hitler und Henlein: deutsche Antifaschisten in der Tschechoslowakei. 

Radio Prague 15. 12. 2007 www.radio.cz/print/de/98720 

Příloha 10: Kopie tiskových ohlasů 

 

 
� Filmové projekty 

 
Dne 25. 6. 2007 se v Ústavu pro soudobé dějiny konalo setkání zaměřené k filmové části projektu, na 

kterém byly posuzovány dva náměty dokumentárních snímků (Studio Pět a Blanka Závitkovská).  

V současné době vzniká za přispění projektu celkem 5 dokumentárních filmů. 

 

Ve spolupráci s pracovníky programu oral history natáčí svědectví pamětníků tým Tomáše Petráně 

(FAMU Praha). Ze zaznamenaných svědectví bude sestaven hodinový dokument. 

 

Projekt podpořil vznik dokumentu Studia Pět na téma němečtí antifašisté v Československu ve 30. a 

40. letech 20. století a film Blanky Závitkovské „Dům se zelenou střechou“ o osudu dvou žen 

pocházejících z Liberce. Předpokládá se možnost využít tyto dokumenty v rámci školního projektu a 

stálé expozice. 

 

MMÚL spolupracovalo se společností film and fun consulting s.r.o. na přípravě filmu „Ne všichni 

Němci byli nacisté“, který bude k dispozici pro potřeby prezentační části projektu v roce 2008. 

 

Ve vlastní produkci Muzea města Ústí nad Labem byl zpracován filmový dokument „Po nás přijde 

potopa“, který popisuje účast německých antifašistů na záchraně labských zdymadel a přehrady 

v Ústí nad Labem před zničením nacisty v květnu 1945 a jejich poválečné osudy. Za přítomnosti 

účastníka dramatických událostí z konce  2. světové války v Ústí nad Labem Bedřicha „Fritze“ Dědka a 

jeho rodiny byl premiérově uveden 30. listopadu 2007. 

 

Příloha 11: Zpráva NA o plnění úkolů projektu v roce 2007 

Příloha 12: Zpráva o plnění projektu v období od 1.1. do 31.12. 2007 - MMÚL 
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III. Čerpání finanční podpory v období 1. 1.– 31. 12. 2007 

 

V uvedeném období v roce 2007 byla řešitelům z celkové částky 30 miliónů Kč poskytnuta finanční 

podpora ve výši 12 miliónů Kč. 

 

Předpokládané celkové náklady hlavního řešitele projektu (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, dále ÚSD) 

byly ve výši 6 284 tis. Kč; předpoklad celkových nákladů spoluřešitele (Muzeum města Ústí nad 

Labem, dále MMÚL) byl ve výši 3 450 tis. Kč a předpokládané celkové náklady druhého spoluřešitele 

(Národní archiv, dále NA) činily 2 266 tis. Kč.  

 

S ohledem na doporučení DK na spolufinancování dvou filmových projektů se řešitelé dohodli na 

přesunutí částky 500 tis. z celkového rozpočtu MMÚL do rozpočtu ÚSD. O tuto částku se změnila 

celková suma poskytnutých prostředků pro ÚSD a MMÚL v roce 2007 (viz. tabulka na straně 16 a 17). 

 

K převodům finančních prostředků mezi jednotlivými položkami v rámci Věcných nákladů došlo při 

realizovaném čerpání u všech tří institucí. 

 

Spoluřešitel MMÚL vyčerpal prostředky v souladu s předpokládaným rozpočtem (zůstatek 0 Kč). 

 

Spoluřešitelé ÚSD a NA své prostředky v položce Věcné náklady nedočerpali (ÚSD – 444 tis. a NA – 

116 tis.) a zažádali finanční odbor Akademie věd ČR v souladu s předpisy o jejich převedení do 

rozpočtu na rok 2008 (viz. navýšení rozpočtu hlavního řešitele ÚSD v roce 2008). 

 

Nedočerpání nebylo způsobeno záměrně. V případě ÚSD vyplynulo ze zpoždění při realizaci rozhovorů 

v zahraničí. Smluvní plnění s tazateli se přesouvá na rok 2008, kdy budou tyto prostředky za tímto 

účelem realizovány. Nedočerpání u NA v jednotlivých položkách Věcných nákladů (služby, spotřební 

materiál) nebylo možné v rámci přípravy celkového rozpočtu na rok 2007 předpokládat. 

 

Příslušná účetní dokumentace a doklady o čerpání poskytnuté finanční podpory pro realizaci projektu v 

období od 1.1. do 31. 12. 2007 je uložena a může být dle vyžádání předložena. 

 

Řešitelé žádají zástupce zadavatele, Dozorčí komisi MZV, o laskavé pochopení disproporcí při čerpání 

prostředků. 
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1) Tabulka čerpání rozpočtu ÚSD AV ČR, v.v.i., ke dni 31.12.2007 

 

Řádek rozpo čtu 1. Rozpočet 2. Čerpáno  4. Zbývá  

1 Služby   1 529  1 046 483 

2 Práce výrobní povahy   1 080 970 110 

3 Cestovné tuzemské   73  116  -43 

4 Cestovné zahrani ční   349 119  230 

5 Režie pracovišt ě   500 500 0 

6 Nákup odborné literatury   145  103 42 

7 Reprezentace   27  1  26 

8 Spot řební materiál   68  135  -67 

9 Nákup techniky do 40 tis. a software do 60 tis.   363  257 106 

10 Zákonné pojišt ění   647  697 -50 

11 Příspěvek FKSP   39  35  4 

12      VĚCNÉ NÁKLADY CELKEM   4 320 3 480  840 

13      VĚCNÉ NÁKLADY NAD 40 TIS.   0 0 0 

14 Mzdy   1 318  1 752  -434 

15 OON   646  609 37 

16      OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM   1 964 2 360 -396 

17          CELKEM   6 784*  6 340   444 

 

* oproti původnímu rozpočtu z ledna 2007 došlo k navýšení o 500 tis. na výrobu filmových projektů
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2) Tabulka čerpání rozpočtu MMÚL ke dni 31.12.2007 

 

 

Řádek rozpo čtu 1. Rozpočet 2. Čerpáno  4. Zbývá  

1 Služby   205  528 -323 

2 Práce výrobní povahy   250 732 -482 

3 Cestovné tuzemské   45  19  26 

4 Cestovné zahrani ční   0 18  -18 

5 Režie pracovišt ě   171 106 65 

6 Nákup odborné literatury   330  113 217 

7 Reprezentace   40  100  -60 

8 Spot řební materiál   365  139  226 

9 Nákup techniky do 40 tis. a software do 60 tis.   86  83 3 

10 Zákonné pojišt ění   389  254 135 

11 Příspěvek FKSP   37  11  26 

12      VĚCNÉ NÁKLADY CELKEM   1918 2103 -185 

13      VĚCNÉ NÁKLADY NAD 40 TIS.   0 0 0 

14 Mzdy   676  432  244 

15 OON   356  415 -59 

16      OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM   1032 847 185 

17          CELKEM   2950*  2 950  0 

 

* oproti původnímu rozpočtu z ledna 2007 došlo ke snížení o 500 tis. na výrobu filmových projektů 
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3) Tabulka čerpání rozpočtu NA ke dni 31.12.2007 

 

Řádek rozpo čtu 1. Rozpočet 2. Čerpáno  4. Zbývá  

1 Služby   90  22  68 

2 Práce výrobní povahy   0 0  0 

3 Cestovné tuzemské   30  19  11 

4 Cestovné zahrani ční   150  131  19 

5 Nákup odborné literatury   13  7  6 

6 Reprezentace   8  2  6 

7 Spot řební materiál   11  3  8 

8 Nákup techniky do 40 tis. a sofrtware do 60 tis.   0 7  -7 

9 Zákonné pojišt ění   270  270  0 

10 Příspěvek FKSP   0 0  0 

11      VĚCNÉ NÁKLADY CELKEM   572  461  111 

12      VĚCNÉ NÁKLADY NAD 40 TIS.   0 0  0 

13 Mzdy   0 0  0 

14 OON   1 694  1 689  5 

15      OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM   1 694  1 689  5 

16          CELKEM   2 266  2 150  116  

 
 
 

 


