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1.

KDO JSME

Historia Futurae z.ú. je platforma, na níž se protínají moderní technologie,
jako jsou rozšířená (AR) či virtuální realita (VR), s historickými tématy. Tato
nezisková organizace je stavěna na principech otevřenosti, transparentnosti, spolupráce a na srozumitelném předávání historie co nejširšímu
publiku, a to poutavě, bez předsudků a příkras.

2.

NAŠE MISE

Hlavním předmětem činnosti Historia Futurae, z.ú. je vzdělávací a osvětová činnost týkající se významných i opomíjených událostí a postav
středoevropské historie pomocí inovativních technologických řešení
za použití prostředků moderní techniky. Cílem ústavu je své činnosti
efektivně, srozumitelně a přitažlivou formou prezentovat veřejnosti za
účelem zvýšení povědomí o důležitosti ochrany lidských práv, respektování demokratických principů a vzájemného respektu člověka k člověku
při akceptování vzájemných kulturních a historických odlišností.

3.

NAŠE ČINNOST V ROCE 2021

V roce 2021 Historia Futurae z.ú. zahájila spolupráci se uherskohradišťským spolkem Memoria se společným cílem vytvořit mobilní
aplikaci, imersivní expozici Za zdí pro chytrá zařízení využívající zejména
rozšířenou realitu (AR), která bude dostupná široké veřejnosti zdarma.
Hlavním smyslem expozice je sdílet a komunikovat historii uherskohradišťské věznice včetně osudů zde perzekvovaných obětí komunistické
ideologie.

HISTORIA FUTURAE — VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

1

Věznice v Uherském Hradišti je areál s pohnutou historií. V počátcích
tzv. první republiky zde byli izolováni dělníci usilující o lepší sociální práva,
za protektorátu zde byla uvězněna řada českých vlastenců a protifašistických bojovníků.

Popravovat se zde začalo až po druhé světové válce, kdy ve věznici
probíhaly retribuční soudy. Po komunistickém puči v únoru 1948, v době
procesů inscenovaných komunistickou mocí, se hradišťská věznice stala
místem utrpení stovek lidí, a to především z řad politické i názorové
opozice, kléru a inteligence. Ve věznici přináležející k budově krajského
soudu byli lidé trýzněni a vyslýcháni způsobem, který si v ničem nezadal
s vyšetřovacími metodami Gestapa. Dosvědčují to svědectví těch, kteří
tamní hrůzou prošli, i zápisy z úředních protokolů.
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Pro účely prezentace projektu a informací o jeho smyslu byl vytvořen
web expozicezazdi.cz, v květnu téhož roku pak proběhlo natáčení série
videí s pamětnicí přímo v prostorách uherskohradišťské věznice. Tyto
materiály byly následně využity i v rámci plánované crowdfundingové
kampaně.
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Za účelem získání dostatečných finančních prostředků nezbytných
k realizaci projektu byla zahájena veřejná sbírka. Ta byla schválena
Krajským úřadem Zlínského kraje, a to v období 27. 8. — 31. 12. 2021.
V rámci sbírky byla zahájena crowdfundingová kampaň na platformě
Darujme.cz, kde se nám podařilo vybrat 171 650 z požadovaných
250 000 Kč, tzn. 69 %. Přestože se nám nepodařila vybrat plná cílová
částka, získali jsme dostatek prostředků pro zahájení vývoje a realizace
projektu.
Celkově na náš projekt přispělo 107 dárců, z toho 100 drobných dárců,
kteří přispěli v celkové částce 71 650 Kč a sedm velkých dárců, jejichž
celkový příspěvek činil 100 000 Kč. Všem dárcům moc děkujeme za projevenou důvěru a za podporu projektu, který má smysl a klade si za cíl
připomínat důležitá historická témata, která by neměla být zapomenuta.
Všichni přispěvatelé dostali také nabídku zúčastnit se komentované
prohlídky přímo v prostorách věznice.
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Vážíme si každé, i nefinanční, podpory, kterou je pro nás například také
silná a pozitivní zpětná vazba, ať již obecně z řad zájemců, samotných
pamětníků i rodiny obětí. Jednou takovou byla například paní Věra H.,
která nám napsala v návaznosti na zmíněnou pozvánku k účasti na
komentované prohlídce:
Vážená paní,
mám velký zájem, jenže jsem těžko chodící osoba a přeprava z Veselí
do UH mi dělá potíže. Ovšem můj stav je proměnlivý, někdy jsem jak
lehkonohé ptáče, jindy jako Zilvar z chudobince. Ve věznici byl vězněn
za Němců můj otec, za komunistů někteří přátelé, také jsme v 50. letech
jako pionýři chodili učit bachaře ruskému jazyku. Takže se předběžně
hlásím jako účastnice obou akcí a budu se modlit, abych v ten den byla
pohyblivá. Děkuju za sdělení, já naopak slibuju, že občas budu přispívat
na zdar Vašeho díla, jehož závěru se už nedočkám. Ale jsem ráda,
že je to v dobrých rukou.
Děkuje a zdraví babka Věra H., 85.
Děkujeme paní Věře i všem dalším, budeme se snažit i nadále plnit svou
roli zodpovědně a pracovat na projektech, které mají za cíl nenechat
minulost a z ní plynoucí poučení v zapomnění.
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Další část prostředků pak byla získána z řad přispěvatelů soukromých
i právnických osob. Již v průběhu sbírky započaly práce na vývoji samotné
aplikace, které pokračovaly v průběhu roku 2022, během nějž bylo
plánováno také dokončení podstatné části vývoje aplikace a spuštění její
betaverze.
U příležitosti konání Letní filmové
školy v Uherském Hradišti pak v srpnu
2021 proběhla také tisková konference
společně s Iniciativa za důstojné využití
věznice v Uherském Hradišti. Tu navštívilo cca 40 lidí.
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V rámci rozšiřování povědomí o platformě Historia Futurae a její činnosti
proběhlo také e-mailové oslovení vybraných kulturních institucí, především muzeí a galerií, a to za účelem nabídky spolupráce a poradenství
v oblasti možnosti využití imersivních technologií ve výstavnictví.
Kvůli pandemii byly edukační aktivity ústavu realizovány v online prostředí.
V roce 2021 Historia Futurae zorganizovala sérii webinářů pro kulturní
a paměťové instituce zaměřenou na možnosti využití rozšířené a virtuální
reality v rámci těchto organizací. V návaznosti na tyto aktivity, přednesl
na pozvání Národního muzea svůj příspěvek na konferenci Muzeum
pro návštěvníky: Virtuální komunikace (nejen) v době koronavirové
i jeden ze zakladatelů, Jan Blažek.

4.

PLÁN A VÝHLED DO ROKU 2022

Jedním z hlavních cílů do roku 2022 je dokončení a následné rozšiřování
povědomí o zmíněné imersivní expozici Za zdí. V roce 2022 budeme také
nadále budovat kontakty a iniciovat jednání s institucemi o možnosti
využívat imersivní technologie pro prezentaci důležitých i opomíjených
událostí minulosti. Záměrem je také pokračovat v publikační činnosti, a to
primárně formou aktivní účasti na odborných konferencích. Dále plánujeme pokračovat v osvětě v oblasti propojování moderních technologií
s humanitními obory, tzv. digital humanities, i například prostřednictvím
webinářů pro municipality a organizace působící v oblasti cestovního
ruchu. Neustáváme v navazování kontaktů v rámci oboru i v budování
povědomí o své organizaci mezi českými kulturními institucemi. I nadále
budeme vyhledávat a zprostředkovávat příklady dobré praxe v zahraničí,
a také nacházet další témata, stejně tak jako partnery, se kterými bychom
mohli úspěšně realizovat další projekty, jako je projekt Za Zdí.
Příloha 1. — Příloha v účetní závěrce
Příloha 2. — Výkaz zisku a ztráty
Příloha 3. — Rozvaha pro nevýdělečné organizace
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