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POST BELLUM, občanské sdružení 

se sídlem: Na Hřebenkách 82/2909, Praha 5, 15000 Smíchov 

registrace u Ministerstva vnitra pod složkou: KS/I-1/48684/01-R, dne 29.11.2001 

Účet sdružení: Komerční banka a.s., pobočka Praha Smíchov, Štefánikova 22, 150 00 Praha 5 

Číslo účtu:  51-1707230277/0100 CZK 

IBAN: CZ8001000000511707230277 

Banka SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX 

Sbírkový účet: 43-5853660257/0100 

 

Výroční zpráva POST BELLUM za rok 2010 

 
Tým POST BELLUM 

 

Úvodem 

Nezisková organizace POST BELLUM tak jako v předchozích letech realizuje projekty především 

dokumentující vzpomínky osobností, svědků a aktérů významných historických událostí 

československých moderních dějin (projekty Příběhy 20. Století, My jsme to nevzdali a internetový 

archiv Paměť národa). Dále pak se soustřeďuje na pořádání společenských akcí, jejichž cílem je 

informovat veřejnost o zaznamenaných příbězích a připomínat hodnoty, které vyznávali lidé bojující 

za svobodu a demokracii. V roce 2010 se jednalo především o slavnostní večer Udílení cen Paměti 

národa za přímého přenosu ČT a Radiožurnálu, výstavy My jsme to nevzdali v Českých Budějovicích 

a Ústí nad Labem a s tím spojené vernisáže. 
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V roce 2010 čerpalo POST BELLUM finanční prostředky k realizaci svých projektů především ze 

sponzorských darů, spolu realizátorské finanční spolupráce a dotacemi z Ministerstva zahraničních 

věcí, Městskou částí Praha 1, Magistrátem Ústí nad Labem, Českým rozhlasem, Ústavem pro 

studium totalitních režimů, Mezinárodním Visegrád fond,  firmami ECS EDCONSIA, dnes Everesta, 

Ekonomické stavby a.s.,  FUJITSU, Scio.cz, a desítkami drobných dárců, využívali jsme a sbírka dále 

pokračuje DMS. Kompletní seznam všech finančních partnerů naleznete ve finanční zprávě.  

 Všem partnerům, dobrovolníkům i externím spolupracovníkům velmi děkujeme za jejich finanční i 

nefinanční pomoc, jíž si nesmírně ceníme. Jsme si vědomi toho, že bez nich se POST BELLUM 

neobejde.      

Základní přehled činnosti POST BELLUM v roce 2010 

Svým partnerům a veřejnosti předkládá o.s. POST BELLUM „Výroční zprávu za rok 2010“. 

POST BELLUM v roce 2010 realizovalo projekt s názvem PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ. Jedná se o 

systematické shromažďování vzpomínek pamětníků. Z této sbírky následně vzniká 

pravidelný rozhlasový dokumentární cyklus Příběhy 20. Století (vysílá Rádio Česko, neděle 

10:05, repríza sobota 13:05, Radiožurnál pondělí 20:05h). POST BELLUM je dále hlavním 

koordinátorem projektu Paměť národa (www.pametnaroda.cz, ve spolupráci s Českým 

rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů). Jedná se o internetový portál 

propojující různé oral history projekty, mj. je na něm přístupna sbírka Příběhy 20. století.  

 
Autoři rozhlasového cyklu Příběhy 20. Století Mikuláš Kroupa a Adam Drda 

 

http://www.pametnaroda.cz/
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Výsledky projektů realizovaných o.s. POST BELLUM v roce 2010:    

A. V roce 2010 jsme připravili 53 hodinových rozhlasových dokumentů Příběhy 20. 

století (autorská spolupráce Mikuláše Kroupy a Adama Drdy), z toho 11 pořadů 

jako obnovená repríza – ve svátcích a během letních dovolených.    

B. 173 nově natočených vzpomínek pamětníků v rámci projektu Příběhy 20. Století, 

(Nárůst oproti roku 2009 o 24 zpracovaných příběhů.) 

Od roku 2002 POST BELLUM zaznamenalo celkem 1160 svědectví pamětníků, byť 

toto číslo je o cca 100 výpovědí menší, protože nezapočítáváme tzv. „nultou“ pilotní 

fázi z roku 2000/2001 (projekt Hlasy hrdinů). Tato část projekt byla původně 

realizována pod Ministerstvem obrany Agenturou informací a služeb MO ČR a 

Českým rozhlasem. POST BELLUM vzniklo až po tomto prvním „pilotu“. 

C. 280 korektur a 75 editací celých nahrávek výpovědí pamětníků publikovaných na 

www.pametnaroda.cz. Editace jsou prováděny vyškolenými spolupracovníky POST 

BELLUM. Úkolem editora je z nahrávky, fotografií, textů a protokolů vytvořit 

archivní jednotku, jež je zveřejněna na portálu www.pametnaroda.cz.  Sbírka POST 

BELLUM, budovaná od roku 2001, není na PN dosud uložena celá.  Taktéž ukázky ze 

sbírek některých našich partnerů (jedná se především o Český rozhlas, ÚSTR, 

slovenský Ústav paměti národa) editují pro potřeby portálu PN spolupracovníci 

POST BELLUM. (Velmi podobný stav jako v roce 2009.)  

D. 239 částečných anglických překladů profilů pamětníků publikovaných na Paměti 

národa. Překládají se životopis a přepisy ukázek z nahrávky. Náklady na překlad 

hradíme v určitém předem dohodnutém objemu také svým partnerům. (Nižší stav 

než v roce 2009, partneři z domova a zahraničí využívají svých zdrojů a více investují 

do překladů.)     

http://www.pametnaroda.cz/
http://www.pametnaroda.cz/
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Náklady na dokumentární cyklus hradí Český rozhlas, projekt Příběhy 20. Století a Paměť 

národa POST BELLUM. Výdaje na těchto projektů obsahují honoráře redaktorů – sběrači, 

editoři, korektoři, překladatelé a software programátoři. Blíže viz finanční zpráva.   

 

Statistické výsledky internetového portálu Paměti národa za rok 2010: 

Na počátku roku 2010 databáze Paměť národa obsahovala:  

Počet pamětníků v databázi 1433  

Počet publikovaných pamětníků 527 

Počet registrovaných badatelů 1314 

Počet fotografií   4374 

Počet klipů 4568 

 

Stav k 30. 12. 2010:  

Počet pamětníků v databázi: 1822 

 Počet publikovaných pamětníků: 780 

 Počet registrovaných badatelů: 1918 

 Počet fotografií: 6700 

 Počet klipů: 6176  

 

Z toho vyplývá:  

Počet pamětníků v databázi + 384 

Počet publikovaných pamětníků (dalších 81 zpřístupněno jen v neveřejné badatelně) +253 

Počet registrovaných badatelů +604 

Počet fotografií + 2326 

Počet klipů + 1 608 
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Na portálu Paměť národa, jehož hlavním koordinátorem je POST BELLUM, publikují také 

další partnerské organizace – jmenujme např.: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Muzeum 

romské kultury, slovenský Ústav paměti národa, Antikomplex,  The Institute of National 

Remembrance [en], Institut umění – Divadelní ústav, Ośrodek Karta *en+, Ústav pro studium 

totalitních režimů … a mnoho dalších, viz: http://www.pametnaroda.cz/project  Proto je nárůst 

archivních pamětnických jednotek na portálu vyšší než je samotná natáčecí práce POST 

BELLUM. Považujeme za úspěch, že se portál rozvíjí, neustále proměňuje a rozrůstá, 

existuje na něm prostor pro živou diskuzi, je atraktivním pro stále více registrovaných 

badatelů.  

 

Statistika návštěvnosti portálu Paměť národa pro období 1.1. 2009 – 

1.1.2010: 

* Návštěv: 137 913 

* Zobrazení stránek 790 897 

* Průměrný čas strávený na webu 04:35 minut 

* Nových návštěv 69,22 %  

* Roční průměr činí 380 návštěvníků za den.  

K tomu lze konstatovat, že portál Paměť národa patří k nejzajímavějším archivním 

projektům svého druhu na českém webu. Popularitu získává především mezi studenty, 

pedagogy, novináři a mezi tzv. „laickými“ badateli.  Zajímavé je, že kromě Grónska 

navštěvují Memory of the Nation uživatelé z celého světa. Na prvním místě jsou ČR, 

Slovensko a USA.  

Mezinárodní spolupráce POST BELLUM a Paměti národa v roce 2010: 

http://www.pametnaroda.cz/admin/institution/detail/institution__id/16
http://www.pametnaroda.cz/admin/institution/detail/institution__id/16
http://www.pametnaroda.cz/admin/institution/detail/institution__id/18
http://www.pametnaroda.cz/admin/institution/detail/institution__id/25
http://www.pametnaroda.cz/admin/institution/detail/institution__id/3
http://www.pametnaroda.cz/admin/institution/detail/institution__id/3
http://www.pametnaroda.cz/project
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V rámci projektu Paměť národa rozvíjí POST BELLUM společně se svými „nejbližšími“ 

partnery Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů bohatou 

mezinárodní spolupráci nejen formou osobních schůzek, telefonátů, zasílání dokumentů 

týkající se Paměti národa, ale také organizováním tzv. badatelských sympozií. S podporou 

Mezinárodního visegrádského fondu jsme v roce 2010 zorganizovali čtyři workshopy, 

jejichž účastníci podrobně diskutovali o projektu Paměť národa, technice vkládání a o 

nových společných projektech, týkajících se společných evropských výročí.   

Zkušenost z workshopů uskutečněných v roce 2009/2010  dala vzniknout myšlence 

vytvořit mezinárodní síť koordinátorů a editačních center Paměti národa v Evropě, jehož 

pilotní fázi jsme realizovali v roce 2010. 

Během roku 2010 byla na základě této myšlenky závazně domluvena blízká spolupráce s 8 

zahraničními partnery (The House of Terror Museum- Maďarsko, The Institute for the 

Investigation of Communist Crimes and Memory of the Romanian Exile- Rumunsko, 

Association for Interdisciplinary and Intercultural Research- Chorvatsko, Memorial 

Museum Lonsky-Ukrajina, Institute for Studies of the Recent Past- Bulharsko, International 

Commision for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes-

Litva, Karta Ośrodek-Polsko, Nation´s Memory Institute-Slovensko). Tito partneři již začali 

nebo začínají během první poloviny roku 2011 ukládat své sbírky na portál PN. Právě tyto 

instituce by se měly v budoucnu stát centry Paměti národa v Evropě. 

V březnu 2010 jsme uspořádali v budapešťském Domu teroru workshop pro tamější 

partnery. Setkání finančně podpořil Mezinárodní visegrádský fond. 

Dále se rozšířila spolupráce s partnery z Čečenska, kteří začali vkládat své nahrávky na 

portál Paměti národa.  

 

Projekt PN byl prezentován na 16. mezinárodním kongresu orální historie v Praze a na 

konferenci "Zeitzeugenberichte zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen 
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Europa im 20. Jahrhundert - Entstehung, Dokumentation und Popularisierung", která se 

konala   v Oldenburgu v Německu. Dále byla Paměť národa představena v německém 

Ettlingen na setkání Ackermann Gemeinde. 

 

V roce 2010 realizovalo POST BELLUM výstavy:   

My jsme to nevzdali v Českých Budějovicích (ve spolupráci s Městským úřadem Českých 

Budějovic, ÚSTR, ČRo a firmou Galileo), instalována na náměstí Přemysla Otakara II. ve 

dnech 10. - 23. května 2010.  

„My jsme to nevzdali v Ústí nad Labem (ve spolupráci s Městským úřadem Českých 

Budějovic, ÚSTR, ČRo) na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem v září a říjnu 2010, 

posléze byla téměř do konce roku instalována na prostranství studentského kampusu 

místní Univerzity J. E. Purkyně. Záštitu nad výstavou převzali ministr obrany 

AlexandrVondra, primátor města Jan Kubata a poslanec ODS Petr Gandalovič.  

 

Instalace představuje fotografické a textové portréty celkem 145 panelů na tzv. watch 

tower věží. Oproti pražské výstavě v roce 2009 se liší především novými portréty místních 

významných pamětníků. V případě Ústí se jednalo o Ottu Hanzlíka, někdejšího stíhače 312. 

perutě RAF a protinacistického odbojáře, a politického vězně Františka Zajíčka.  
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Slavnostní večer Udílení cen Paměti národa 5. Května 2010 

Kreativní vedení: Václav Marhoul 

Moderátor: Marek Eben 

Datum: Sobota 8. května 2010, 20h 

Místo: Praha, palác Žofín 

Medializace: přímý přenos Česká televize ČT 1 a Český rozhlas 1 Radiožurnál 

Ceny uděleny: generál Tomáš Sedláček, sedlák Jan Pecka, chartistka Věra Roubalová 

Kostlánová a jeden ze studentských vůdců „sametové revoluce“ Šimon Pánek 

Slavnostní večer k 65. výročí konce 2. světové války pořádalo POST BELLUM. V rámci něhož 

byly poprvé v historii poprvé uděleny občanské Ceny Paměti národa. Koncert z pražského 

Paláce Žofín přenášely v přímém přenosu ČT1 a ČRo1 - Radiožurnál.  

Cena Paměti národa je občanskou cenou udělovanou osobnostem, které ve svém životě 

prokázaly, že svoboda, čest a lidská důstojnost nejsou prázdná slova. Pamětníkům cenu 

předali osobnosti občanského života jako je Václav Havel v zastoupení svým bratrem 

Ivanem, spisovatel a politický vězeň Jiří Stránský, katolický kněz a bývalý disident Tomáš 

Halík.   

Cena jako taková byla vyrobena ze skla a kamene. Sklo symbolizuje staletou českou 

sklářskou tradici. Kámen - umístěný mezi skleněnými pilíři - pochází z památného Karlova 

mostu, a byl nalezen na břehu řeky Vltavy po nechvalně známé rekonstrukci této památky. 

V rámci večera byly promítány dokumentární snímky o čtyřech laureátech, sestřihy 

z dobového filmového vysílání. Vystoupili: Aneta Langerová, Ondřej Ruml, Monika Načeva, 

Robert Nebřenský, Zdeněk Bína, Petr Stach, František Skála, Iván Gutiérrez, doprovázel je 

orchestr pod vedením Matěje Kroupy. S projevy předstoupili kromě oceněných a 

předávajících také ředitel POST BELLUM Mikuláš Kroupa.   
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Celkový rozpočet večera: 800 000,- Kč 

Z toho: pronájem sálu, honoráře hudebníků, tvůrčímu týmu dokumentárních snímků -  

kameraman, režisér, inzerce ČT, výroba propagačních materiálů, šatnářka, zvukaři, 

projekční plátno, produkční. 

V rámci večera byla inzerována sbírka DMS a to jednorázová dárcovská SMS: DMS PAMET 

a celoroční DMS ROK PAMET. Za rok 2010 se tak získalo především díky večeru celkovou 

sumu: 337 291,- Kč. Česká televize taktéž inzerovala číslo účtu. Došlo však ze strany 

televize k vážné chybě. Číslo účtu bylo chybou televizního technika nepřesně zadáno.  

Česká televize přislíbila nápravu v podobě reprízy a předběžného slibu ve spolupořádání 

dalšího večera. Dosud však nebyla záležitost dořešena.     

Mediální ohlas: 

Reference POST BELLUM:  

Celkem zpráv:   173 

Reference Paměť národa:  

Celkem zpráv: 75 

Zdroj: Newton Media 
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Finanční zpráva. Účetní závěrka roku 2010. 
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