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ACTA LINIVERSITArIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS
FACULTAS PHILOSOPHICA '.í HISTORICA 29 _2aa0

CENTRUM PRo ČESKoSLovENsrc( pxrr,ovÁ §TUDIA

Miloš Třapl

Centrum pro če§ko§lovenská exilová studial vzniklo ze společné iniciatiry pracov-
nftů někdejší Katedry humanitních věd a evropsklch studií (dnes Katedra politologie
a evropských studií) a Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
Yýtazně se na něm podfleli tehdejší studenti těchto kateder na svém studijním zájez-
du2 do USA v roce 1992, kdy navázali kontakt s tehdejšími v}znamn;ýrni činiteli
čs. exilu,3 kteří nabídli Olomouci materiály někteqých eťlových institucí. Na základě
této.iniciatívy došlo k vytvoření nového pracoviště na FF UP.

Cinnost Centra slavnostně zahájit 11. května 1993 rektor Univerzity Falackého
prof. PhDr. Josef Jařab, za účasti děkana FF UP prof. PhDr. Ludvfta Václavka,
vedoucího tehdejší Katedry humanitních věd a evropsk}ch studií prof. PhDr. Františ_
ka Mezihoráka, předsedy exilové Rady vzájemnosti Čechů a Slovákůa prof. dr. Mojmí-
ra Povolného a řady dalších qýznamných hostí.

Mezi hlavní úkoly nového pracoviště patřilo od počátku vybudovat v Olomouci
archiv Československého exilu, zvláště pro období let 1948-1989, sloužící badatelské
veřejnosti k vědeckému výzkumu. Vedle tohoto archivu byla současně vyWářena
příruční knihovna odborných a vzpomínkových prací politiků, historiků, politologu
a dalších ýznamných osobností československého exilu. Je třeba poznamenat, že
Centrum od počátku nesledovalo a ani nemohlo sledovat tendenci býtjediným praco-
vištěm svého druhu,s ale š1o mu především o uchování a záchrantt materiálů, které by
jinak mohly být ztraceny. V tomto směru se podařilo získat velmi mnoho cenných
písemností,6

l. PŮvodní název instituce zněl Centrum pro v,ýzkum československé eťlové politiky po roce ].948. V roce
1995 byl název změněn,

2. Nejaktivnějším ze studentů byl Tomáš Palička, kte{ později znovu navštívil USA a rozšířii kontakty se
zdejšími exulanty.

-l. Největší zájem o lybudování Centra projevili tehdy prof. dr. M, Povolný a dr, V Chalupa, kteří poskytli
novému pracovišti cenné materiály.

4. Prof. Povolný byl posledním předsedou Rady svobodného Československa, která se po rozpadu Česko-
slovenska přejmenovala na Radu vzájemnosti Čechů a Slováků,

5. Podobné snahy o zachování exilových materiálů má celá řada institucí jako např. Státní ústřední archiv
v Praze, TyršŮv dům České obce sokolské v Praze (pro materiály zahraničníctrSokolů), Dokumentační
centrum doc. dr. V Prečana v Scheinfeldu v SRN, ústav Libri prohibiti dr. Chleboráda v Praze aj.
Existují také četné zahraniční archivy, zvláště v USA.

6. Viz soupis fondu archilrr centra na konci článku,
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Centrum naváu;alo spolupráci s odbornými pracovišti a organizacemi v České
republice7 a v zahraničí8, a zejména se zahraničními krajans§ými organizacenfr, spolky
a jinými sdruženími,vědeckými institucemi avysokými školami, připadně s jednotlivci,
kteří o spolupráci projevili zájem.g

Reditel Centra je od počátku prof. PhDr. Miloš Ťapl z Katedry historie, jejíž
mnozí další pracovníci (mj, doc. PhDr. Ivo Barteček, PhDr. Arnošt Skoupý, PhDr.
Karei Konečný, PhDr. Karel Podolshý) se na qýzkumu od počátku podítí. Druhým
nejvýznamnějšímpracovištěm, na jehožteritoriu je centrumodpočátkuumístěno,loje
Katedra politologie a evrops§lch studiív čele se sry,rn vedoucím doc. PhDr. Vlastimi_
lem Fialou" a vedoucím archiw Centra doc. PhDr, Milošem Kouřilem. Na práci
Centra se podílejí i někteří doktoranti a absolventi obou kateder. Další spolupracov-
níci Centra jsou na již zmíněných pracovištích v ČR i v zahraničí.

Dne 27. října 1995 byla zíaena Nadace Centra pro čs. exilová studia, v čele
s doc. dr. M. Kouřilem, Podle nového zákona o nadacích byta k 1, Iednu 1999
přeměněna na Nadačnífond pro čs, exilová studia. Do fondu přispívají sporadicky naši
zahraniční krajané. Jsou z něho zakupovány knihy, platí se z něho převo4y materiálů
ze zahraničí apod,

Výzkupné rikoly Centra umožňovaly granty, Tak např. v letech 1995-1997 to byl
grant GACR - Ceskoslovenská exilová politika po roce 1948, v letech 1996-1997 grant
Ministerstva zahraničních věcí CR - Dokumentace krajanslqých komunit ve světě a na
|éta1999-?-fr01 grant GAČR - Historie exilu 1948-1989 (spoiečně s hlavním řešitelem
doc, dr. V Prečanern a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČŘ;. rmenrgrantů dokumen-
tují mj. vydané publikace Centra, které tvoří přflohu č, 2 našeho inforrrračního přehledu.

7. K nejvíznamnějším pracovištím v ČR, která spolupracují s Centrem, patří Ústav soudobýcň dějin
AV CR (zvláště doc. PhDr. Vilém Prečan, PhDr, Oldřich Tůma, PhDr. Jiří Pemes, PhDr. Jiří Kocián
aj.), Ústav pro etnografii a íolkloristiku AV ČR (PhDr. Stanislav Brouček), Ústav historie a muzeologie
Slezské rrniverzity v Opavě (prof" PhDr. Zrleněk Jirásek), Katedra historie FF Ostravské univerzity
(prof. PhDr. Milan Myšk4 DíSc.), Kstedra hi§torie PdF MU v Brně (doc. PhDr. Jaroslav Vaculík) ai.

8. Např. Collegium Carolinum Mnichov, SRN (dr. Eva Hahn, dr. Robert Luft), Sudetendeutsches Archiv
Mnichov, SRN (dr. E. Hoffmann), Institut fiir Enlforschung Hamburg, SRN, Svaz spoků Čechů
a SlovrákŮ ve Sv.ýcarsku, Institut fúr Ost- und Sůdeuropa Vídeň, Rakousko, Uniwersytet M. Curie
§klodowskiej v Lublinu v Polsku, Historický ústav SAV Bratislava, Slovensko aj.

9. Mimo již zrniňovaného prof, Povolného patřili k nejaktiwějším exilovým spolupramvnílaim Centra
bohuŽel již zesnulí prof. dr. Jiří Nehnělajsa a prof, dr. Josef Kalvoda z USA, z žijících prof. dr. Viktor
M. Fic, dr. Mirko Janeček a dr. Boris Čblovský z Kanady (dnes již žije v ČR), rtr. Ř, Nehasilová z USA,
Prof. dr, L. I(ejčí, dr. Jostenová a prof, dr, František Nejez-Bradley (vedl jeden rok katedru politologie
v Olomouci) z Velké Británie, Mgr. Jiří Pořízka ze Švédska a celá řada spolupracovníků ze Š,,.ycarJka
(mj. dr. Oldřich Černý), o nichž budeme psát na jirrém místě.

10. Centrum je umístěno v Olomouci, Křížkovského ,1,2.

1 1. Doc. dr, V Fiala je redaktorem Zpravodaje Centra, plánovaného na čtyři čísla ročně.
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Příloha č. 1 ,..

Archivní fondy Centra

pozůstalost Ing. Ladislava Husáka - čsl. svaz křesťans§ých píacujících ve švýcarsku

(L971-L984)
řozůstalost Jaromíra Netíka (1948-1980)

b;ř;;d;rb, zahianie* ústav v exilu + Měsíční přehledy československé strany

oráce ft949-I969\
Řada svobodnénó ěst<oslovenska (1948-1983)

Bohemian Benevolent and Literary Association _ &sM clobročinná a vzdé|ávací

společnost (1949-1993)
Jbsef Josten _ nCJ. - S"*i"" of Free Czechoslovakia - Features and News from

behind The Iron Courtain Information Service of Free Czechoslovakia (t9a}-1978)

Features and News from behind The Iron courtain Information service of Free

Czechoslovakia (1949-1978)
Indexes of Information Service of Free Czechoslovaka (1949_1977)

Karel Pecháček (1982-1987)
Ludvík Rychtera (1940-1987)
Kanada - materiály krajanslcých spolků
Petr Hrubý
Dr. Adolf Procházka
Memoáry Petra ZenHa
Memoranda exilových politiků americkému kongresu prezidentu usA a dalším vý_

znamným wětovým činitelům

Příloha č,2

publikační činnost centra

Zpravodaj Centra pro exilovd studia\.ll - t995.
Zoravodai Centra pro acilnvd studia |.l2 - 199 6.-pilÁ, ilíi.bal: česko§ovenslé laajanské a qilové noviny a časopisy po roce 1945,

TRAII, Miloš: ExiIpo únoru 1948. Olomouc 1995.

JmasBK, Zdeněk*-Tnapr, Miloš: Exilovópotin'kavletech 1948-1956, Olomouc 1996,

ZnNra, Peft; Mozailcavzpomínek. Olomouc 1998.

A skoupý a M. Ťapl vydávají na pokračování historii českého a československého

krajanského nooti ué'šÚ;;;rk ; áró iá žpravodaj čechů a Slovóků ve švýcarsku,

roč. 1998-1999.
B""*e-, Ivo: Česlaslovensloý antifašistictý exilněmecl<eho jazyl<av Maciíal Olomouc

t999.
BenrečBK, Ivo: Vystěhovalectví a studium vystěhovalectví _ občanslý či ndrodnostní

pincip? (Příklad'vystěhovalectví do Latiniké Ameriky z Československa v letech

1lrs-rxs.; A{lPo, Historica z7 _t996, olomouc 1998.
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Banrečnx, Ivo: Českd krajawlai komunita v Latinské Ameňce. AUPO, HisPrica 28
- 1998. Ve spolupráci s J. Pavlíčkem.

V tisku

Zpravodaj CentmIí3"
Tnarr, Miloš: Ceská politickri emigrace ve 20, století, vyjde ve sborníku z konference
v rámci Týdne zahraničních Cechů, konané v Ptaze 28. 6,1,7.7998.
KouŘrr, Miloš - SroueÝ, Arnošl:Adaptace česh.t'ch exulantůve Šu.Ycarsku pa roce 1968,
vy'jde ve sborníku z konference v rámci Týdne zahraničních Cechů, konané v Praze
28.6.4.7. 1998.
BnnrBčpr, Ivo: Tbpagrafie l<rajanské přítomnostiv LatinskéAmeice. Minulost a sowčas-
nost, vylde ve sborníku z konference v rámci Týdne zahraničních Čechů, konané
vPraze28.6,4.7.7998.
T*r" Miloš - SrowÝ, Amošt: Prameny k dějinám českého lcrajanskeho hnutí ve
Šqýcarctu (vyjde ve sborníku Ústavu pro etnografii a folkloristiku AY ČR Češi v cizině).
Fnt-a,, Vlastimil: Novínář J osef Josten,
Banrrčnx, Ivo: Občanslcý versus núrodnostní pňncip. Prvorepublikové vystěhovalecví ve
světle českého a slovenského badatelského ztijmu (Československo 1918-1938,
Hú av čn;.
Ba,RrBčrr, Ivo: Ceslgi l<rajanskd komunita v Latinské Ameňce (Sborník prací historic_
k}ch XVI, UP Olomouc 1999).
Tnan,L, Miloš: Die tschechische politische Emigratinn in den lahren 1938, 1939, 1948 und
19ó8, Gesellschaft fiir Exilforschung e.V
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prof. PhDr. Miloš T}apl, CSc.
Katedra historie FF UP
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