Institut Paměti národa
Dům pážat, Kanovnická 3, Praha 1 – Hradčany

Institut Paměti národa

„Není identity bez kontinuity. Chceme-li vědět, kým
jsme, musíme znát svou minulost, musíme znát
kontexty doby, v níž žili naši předkové, a snažit se
pochopit, jakým výzvám, útlakům i pokušením byli
vystaveni. Oceňuji, že do mozaiky naší společenské
paměti přispívá i práce Post Bellum.“
Václav Havel, 2010
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Institut Paměti národa v Domě pážat
je projektem neziskové organizace
Post Bellum, o. p. s. Soustředí se
na popularizaci moderních dějin
prostřednictvím autentických
osobních svědectví vycházejících
z 18 let budované sbírky vzpomínek
Paměť národa, která je přístupná
online na pametnaroda.cz.

Institut je koncipován jako veřejný kulturně-společenský projekt, jehož cílem je inovativním
způsobem seznámit veřejnost s dějinami
20. století.
Institut Paměti národa vytvoří živý prostor
zaměřený na expozici pro veřejnost, setkávání,
vzdělávání a dokumentaci příběhů pamětníků.
Přispěje k výchově k demokracii a ochraně lidských
práv a svobod. Bude inspirovat k novým tvůrčím
přístupům a oživí veřejnou debatu o vztahu naší
minulosti k aktuálnímu dění.
Institut Paměti národa vychází z občanské
iniciativy. Vyplní pomyslný společenský prostor
mezi akademickým Ústavem pro soudobé dějiny
AV ČR, státním Ústavem pro studium totalitních
režimů (ÚSTR) a připravovaným magistrátním
Muzeem paměti 20. století.

3

Institut Paměti národa

Letos slavíme 30 let od pádu komunismu ve střední
a východní Evropě, 30 let znovunabyté svobody.
Evropa přitom čelí politické krizi, kterou jsme tu
od roku 1989 neměli. Ohrožuje nás sílící populismus,
nedemokratický režim v Rusku i uprchlická krize,
kterou využívají extremistické politické proudy.
Proti tomu se lze bránit vzděláváním a pohledem
do minulosti. Domníváme se, že právě v takové chvíli
nás příběhy 20. století mohou v dobrém inspirovat.
Je důležité znát, jakou cenu má svoboda.

—Mikuláš Kroupa, zakladatel projektu Paměť národa
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Východiska projektu
Institut Paměti národa se inspiruje zahraničními
expozicemi. Následující instituce a muzea
jsme navštívili, seznámili se s jejich fungováním
i okolnostmi jejich vzniku a financováním
a získali podporu budoucí spolupráce s Institutem
Paměti národa v Praze. V Německu to jsou
Topography of Terror, Stasi Museum,
The Berlin Wall Museum, Allied Museum,
DDR Museum Gedenkstätte Bautzner Strasse,
Jewish Museum Berlin, The Holocaust Memorial.
V Polsku European Solidarity Centre, The Warsaw
rising Museum, Museum of the Second World
War Gdansk, POLIN Museum of the History of
Polish Jews. Inspiračními zdroji jsou pochopitelně
také jedny z nejdéle fungujících „památníkových
muzeí“ Yad Vashem v Jeruzalémě či United States
Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu,
ale i právě vznikající estonský Memorial to the
Victims of Communism.

Nesnažíme se vybudovat rozsáhlou muzejní
expozici, o jakou Praha usiluje nedávno založeným
Muzeem paměti 20. století. (Této iniciativě bude
Post Bellum i nadále nápomocno a je připraveno
zdarma poskytnout tomuto muzeu licenci na užití
obsahu sbírky Paměti národa). Skromnější expozice
Institutu Paměti národa nabídne návštěvníkům
příběhy z období 1918–1989 prostřednictvím
moderní audiovizuální techniky. Bude se jednat
o příběhy válečných veteránů z 1. a 2. sv. války,
někdejších vězňů sovětských gulagů a nacistických
koncentračních táborů, účastníků 2. a 3. odboje
a bývalých politických vězňů. Pro pochopení, jak
represivní složky totalitních režimů fungovaly,
nabídne ale také příběhy agentů StB, vyšetřovatelů,
dozorců či komunistických funkcionářů. Příběhy
umožní různé pohledy na historické události
v kontextu, s historickým komentářem
a zasazením do souvislostí.

Institut Paměti národa bude také místem pro
realizaci vzdělávacích programů zaměřených na
žáky základních škol, studenty středních, vysokých
škol i pedagogy. Nabídne edukativní programy pro
širokou veřejnost formou přednášek odborníků
a besed s pamětníky. Odborné veřejnosti zase
menší tematická a oborová setkání. V institutu
bude vytvořeno zázemí pro dokumentační
činnost formou filmového a zvukového studia
pro natáčení vzpomínek pamětníků, střižny
a technické zázemí pro datová úložiště.
Dále v něm bude prostor i na společenské akce,
promítání filmů, filmových dokumentů a dětská
či seniorská představení v rámci divadelních
kroužků Paměti národa.
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Institut Paměti národa se hlásí
k deklaraci Mezinárodní charty
pamětních muzeí a k etickým principům
ICOM – Mezinárodní rady muzeí.
Propojením expozičních, vzdělávacích,
dokumentačních a kulturních programů
se stane živým místem setkávání
s moderní českou historií a usiluje
o vytvoření kreativního prostředí
umožňující širokou škálu přístupů
k historickým tématům 20. století.

Institut Paměti národa v Domu pážat chceme
pojmout jako součást celorepublikové sítě.
Usilujeme o vybudování Institutů Paměti národa
v dalších městech. Regionální Instituty Paměti
národa budou provozovat Centra Paměti národa,
která od roku 2018 existují v Brně, Českých
Budějovicích, Plzni, Hradci Králové a Olomouci.
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Sbírka Paměti národa
10 422 pamětníků v databázi
4 984 publikovaných pamětníků
76 180 fotografií
33 837 klipů
9 844 registrovaných badatelů
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Paměť
národa
309

1990 ČSFR
1993 Česká republika

1990

1 111

Paměť národa zahajuje
dokumentační činnost

1 535

1980

Sametová revoluce

1970

Prohlášení Charty 77

1 823

1970–1989 / Normalizace

1960

Invaze vojsk Varšavské smlouvy

1960–1990 / ČSSR

1948–1960 / ČSR

Třetí republika

1950

Amnestie politických vězňů

2 993 2 215

Měnová reforma

1 142

1940

Únorový převrat

20

1930

1939–1945 / 2. světová válka
Protektorát Č. a M.

1920

Mnichovská dohoda

Počet
svědectví
1910

Druhá republika

1900

1918–1938 / První republika

1890

Založení ČSR

1914–1918 / 1. světová válka

Historické
epochy

Narození prvního pamětníka
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Sbírka Paměti národa
2000
2010
2020

184
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Prostorový program / Expozice
Stálá expozice, která prostřednictvím „tradičních“
výstavních prostředků i nových médií seznámí
návštěvníky atraktivním, emocionálně silným,
avšak srozumitelným způsobem s dějinami
20. století a podpoří kritické přemýšlení
o minulosti i současnosti.
Krátkodobé výstavy zaměřené na významná
výročí či specifické historické události.
Meditační zahrada s výtvarným objektem /
symbolem.
— Stálá expozice (interiér / přízemí)
— Krátkodobé expozice (exteriér / nádvoří)
— Výtvarný objekt / symbol (meditační zahrada)
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Prostorový program / Dokumentace
Zaznamenávání vzpomínek pamětníků
20. století a jejich osobních svědectví z doby
obou totalitních režimů.
On-line zpřístupněný archiv výpovědí pamětníků.
Uchování vzpomínek pro budoucí generace.
Prezentace zaznamenaných materiálů v médiích,
výstavách a publikacích.
— Audio / video studio
— Střižna
— Archiv / mediatéka
— Technické zázemí / datové uložiště
— Administrativní zázemí
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Prostorový program / Vzdělávání
Programy pro základní, střední i vysoké školy –
prohlídky s průvodcem, expoziční hry, workshopy,
dlouhodobé edukativní projekty.
Vzdělávací programy pro pedagogy včetně
on-line nabídky učebních materiálů využitelných
při návštěvě expozice, ale i následně během výuky
ve školách.
Vícejazyčné programy pro veřejnost podle oblasti
zájmu a speciálních potřeb – komentované
prohlídky, přednášky odborníků, besedy
s pamětníky.
Konference pro odbornou veřejnost.
Knihovna – české i zahraniční publikace, tiskoviny,
dokumenty a elektronické zdroje zaměřené na
historii totalitních režimů.
— Knihovna / mediatéka
— Multifunkční sál / učebna
— Administrativní zázemí
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Prostorový program / Eventy
Projekce dokumentárních i hraných filmů,
divadelní představení, koncerty, společenská
setkání reflektující období totalitních režimů
i témata porušování lidských práv.
Přednáškové cykly.
— Multifunkční sál
— Občerstvení
— Bookshop
— Technické zázemí
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Prostorový program / Rekapitulace
Expozice

Dokumentace

Vzdělávání

Eventy

— Stálá expozice
(interiér / přízemí)
— Krátkodobé expozice
(exteriér / nádvoří)
— Výtvarný objekt / symbol
(meditační zahrada)

— Audio / video studio
— Střižna
— Archiv / mediatéka
— Technické zázemí / datové uložiště
— Administrativní zázemí

— Knihovna / mediatéka
— Multifunkční sál / učebna
— Administrativní zázemí

— Multifunkční sál
— Občerstvení
— Bookshop
— Technické zázemí
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Vzdělávání

Diagram

Expozice

Stálá
expozice

Dočasná
výstava

Konferenční
místnost

Knihovna

Multifunkční
sál

Film /
divadlo

Archiv /
Sbírka

Mediatéka

Audio / video
studio

Eventy

Dokumentace
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Záměr využití

PŘÍZEMÍ
foyer expozice
pokladna / šatna
bookshop

výstavní a projekční prostory

vchod / nádvoří / vnější expozice

občerstvení pro návštěvníky

technické zázemí / toalety

meditační zahrada
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Záměr využití

1 . PAT R O
kanceláře

administrativní zázemí / vzdělávání

konferenční místnost

technické zázemí / toalety

multifunkční sál / učebna / eventy

knihovna / archiv / mediatéka

audio / video studio / střižna
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Záměr využití

SKLEP
kotelna

PŮDA
technické zázemí
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Financování
Post Bellum, o. p. s., je dlouhodobě financováno
z 50–60 % ze soukromých darů (individuální
a firemní dárci). Rozpočet organizace v roce 2019
dosáhne cca 57 mil. Kč.

Plánované investice Paměti národa v letech
2020–2022 jsou 15 mil. Kč. V částce je zahrnuta
zejména technika a výroba expozice.

Provozní náklady Institutu Paměti národa budou
hrazeny pomocí vícezdrojového financování:
Soukromí dárci:
Klub Přátel Paměti národa
Kolegium Paměti národa (společenství partnerů
a major donors)
Veřejná sbírka
Dobročinné aukce
Vstupné
Veřejné prostředky (především):
Fondy EU, například Evropa pro občany,
Technologická agentura České republiky,
Ministerstvo kultury České republiky
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Zkušenosti

Atentát na Heydricha 70

Osvobození 70

Paměť národa, Praha-Letná

Paměť národa: 1989, Národní třída

Na Karlově náměstí v Praze vyrostl
v květnu 2012 model koncentračního
tábora. Připomínal 70 let od atentátu
na zastupujícího říšského protektora
Heydricha a sedmdesát příběhů
z doby 2. světové války.

Výstava ve veřejném prostoru vypráví
příběhy přímých účastníků války ze
sbírky Paměť národa. Dne 8. 5. 2015
ji oficiálně zahájil Koncert pro hrdiny,
kterého se zúčastnilo několik desítek
posledních válečných veteránů.
V rámci doprovodného programu
jsme nabídli přehlídku historické
bojové techniky, dobrodružnou
hru Osvoboď Prahu, projekce
historických filmů nebo přednášky
a debaty.

Prostor pod bývalým pomníkem
diktátora Stalina jsme proměnili
v audiovizuální expozici. Přiblížili
jsme v ní nejzásadnější okamžiky
československé moderní historie
a hlavně dvou jejích totalit, nacismu
a komunismu. Hrdinství 2. světové
války, osudy politických vězňů,
disidentů, udavače, Pražské jaro,
srpen 1968, normalizaci,
listopad 1989.

K 30. výročí pádu komunistického
režimu jsme připravili světelnou
instalaci a velkoformátové projekce,
které rozsvítily 17. listopadu domy na
Národní třídě v Praze a 20. listopadu
v Brně. Na Národní třídě bylo
využito 230 synchronizovaných
světel s prostorovým hudebním
doprovodem a pěti velkoformátovými
projekcemi. Celá světelná instalace
byla dlouhá 440 metrů.

Výstavu za dva a půl měsíce
navštívilo 33 tisíc lidí,
z toho 10 tisíc dětí.

Vzpomínky z Paměti národa viděly
třikrát během dne na zaplněné
Národní třídě desetitisíce lidí.

Výstavu za dva měsíce trvání
navštívilo 42 800 návštěvníků.

Oslavy a doprovodný program
navštívilo celkem 10 tisíc diváků.
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PA M Ě Ť N Á R O D A čítá takřka deset tisíc
příběhů, sedmdesát tisíc fotografií, desetitisíce
hodin audio a video vyprávění válečných veteránů,
bývalých politických vězňů, přeživších holokaust,
někdejších vězňů sovětských gulagů, disidentů,
ale také bývalých komunistických funkcionářů
a příslušníků tajné policie. Mezinárodní databázi,
kam ukládá své dokumentační projekty 42 institucí
ze 17 zemí, založily organizace Post Bellum, Český
rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů.
Později se k projektu připojila Česká televize. Z této
databáze vznikají úspěšné mediální cykly Příběhy
20. století.
W W W . PA M E T N A R O D A . C Z

P O S T B E L L U M je nezisková organizace,
která vznikla v roce 2001. Založila projekt
Paměť národa a stala se jeho hlavním vedoucím.
Kromě natáčení vzpomínek pamětníků společnost
vytvořila přes 70 výstav, z toho dvanáct venkovních,
nejznámější měla podobu koncentračního tábora
na Karlově náměstí v Praze. Post Bellum realizuje
vzdělávací programy pro základní a střední školy
Příběhy našich sousedů, workshopy k moderním
dějinám pro žáky, studenty a učitele, tvoří
úspěšné rozhlasové a televizní dokumenty
Příběhy 20. století či se na nich podílí připravuje
televizní udílení Cen Paměti národa. Za své
projekty získalo řadu prestižních domácích
i zahraničních ocenění.

I N S T I T U T PA M Ě T I N Á R O D A je projekt,
který zformulovali lidé z Post Bellum už v roce
2012. Ve veřejných soutěžích se s ním ucházeli
o Werichovu vilu a Novoměstskou radnici.
Institut je charakterizován těmito aktivitami:
multimediální expozice, besedy s pamětníky,
vzdělávací programy pro žáky a studenty, profesní
rozvoj budoucích i stávajích pedagogů, zážitkové
workshopy, mezinárodní spolupráce – síť Memory
of Nations, přednášky, kurzy pro veřejnost,
sbírková činnost – archiv, audio a TV studio
(dokumentační centrum), studovna, knihovna –
e-knihovna, filmové a rozhlasové projekce,
divadelní představení a společenské akce,
jako jsou Ceny Paměti národa.

W W W. P O S T B E L L U M . C Z
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Mikuláš Kroupa /
ředitel a zakladatel Post Bellum
mikulas.kroupa@postbellum.cz
604 636 768

Jan Polouček /
provozní ředitel Post Bellum
jan.polouček@postbellum.cz
775 107 654
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