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Příloha tiskové zprávy - životopis nového ředitele Památníku Lidice 

 

plk. gšt. v záloze PhDr. Eduard STEHLÍK, Ph.D., MBA 

 

Vzdělání 

• absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a doktorandského studia na 

Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 

• kromě toho vystudoval i krizový management (titul MBA) a úspěšně absolvoval 

nejvyšší vojenské vzdělání poskytované v České republice – Kurz generálního štábu 

na Univerzitě obrany v Brně  

 

Pracovní zkušenosti 

• V letech 1992-2019 byl vojákem z povolání – naposledy v hodnosti plukovníka 

generálního štábu 

• původní profesí vojenský historik (23 let působil ve Vojenském historickém ústavu) 

• v posledních 18 letech zastával nejrůznější manažerské pozice 

o zástupce ředitele Vojenského historického ústavu 

o v letech 2002-2012 prezident České komise pro vojenské dějiny, členky 

Mezinárodní komise pro vojenské dějiny (Commission Internationale 

d’Histoire Militaire – CIHM) 

o první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů 

o poradce několika ministrů obrany ČR 

o v Armádě ČR naposledy: ředitel Odboru pro válečné veterány MO 

• Od června 2014 vykonává veřejnou funkci v Radě Ústavu pro studium totalitních 

režimů (nyní jako její předseda), do níž byl v loňském roce již podruhé zvolen 

Senátem PČR jako kandidát Poslanecké sněmovny PČR 

• Od roku 1998 působí i jako vysokoškolský pedagog na různých vysokých školách 

v České republice (Fakulta sociálních věd UK, Filozofická fakulta UK, CEVRO 

Institut, Univerzita obrany v Brně) a věnuje se i popularizační přednáškové činnosti  

 

Publikační činnost, autorství výstav a spolupráce se sdělovacími prostředky 

• Autor nebo spoluautor tří desítek monografií, několika desítek studií a článků, 35 

výstav věnovaných především moderním českým dějinám 

• Spoluautor řady televizních dokumentů včetně cyklů Heydrich – konečné řešení, 

Raport o Velké válce a Tajemství rodu.  
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• V letech 2006-2008 připravoval a moderoval v České televizi pořad Historický 

magazín (předchůdce populární Historie.cs) 

• Od roku 2012 pravidelný host populární relace Českého rozhlasu „Jak to vidí“ 

• Hlavní odborný poradce celovečerního filmu „Lidice“ (režie Petr Nikolaev, 2011) 

 

Vazby na Lidice a Ležáky 

• Čtvrt století budované přátelské vztahy s přeživšími lidické tragédie, jejich rodinami i 

vedením obcí Lidice a Miřetice (NKP Ležáky) 

• Autor knihy „Lidice – Příběh české vsi“ oceněné v roce 2005 prvním místem 

v kategorii Muzejní publikace roku v národní soutěži Gloria Musealis pořádané 

Ministerstvem kultury ČR a Asociací muzeí a galerií.  

• V roce 2007 vyšla i jeho druhá kniha věnovaná Lidicím – „Lidická vzpomínání“. 

• Spoluautor stálé expozice Památníku Lidice „A nevinní byli vinni…“, která obdržela 

v roce 2006 zvláštní cenu Asociace muzeí a galerií ČR a v roce 2007 Hlavní cenu 

v přehlídce Český interiér vyhlašované Design Centrem České republiky a Českou 

komorou architektů. 

• Dne 27. října 2006 mu bylo uděleno čestné občanství obce Lidice (jako teprve šestému 

od roku 1945 a po ministru kultury ČR Pavlu Dostálovi druhému Čechovi) 

• Autor 12 příležitostných výstav pro Památník Lidice, z nichž je možné uvést: Návrat 

lidických žen, Lidičtí muži v boji za svobodu, Návraty lidických dětí, Ohlasy lidické 

tragédie ve světě, Z nových dokumentů Památníku Lidice. 

• Spoluzakladatel dětské Mezinárodní vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“ (nyní 

již 15. ročník), předseda poroty, v letech 2006 až 2014 zároveň autor soutěžních 

otázek. Dosud se jí zúčastnilo přes 30 000 dětí z celého světa.  

• V letech 2005-2017 přednášející v cyklu kurzů dalšího vzdělávání v Památníku Lidice 

a v Památníku Ležáky pro učitele středních a základních škol s akreditací Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (pořádané Památníkem Lidice ve spolupráci s FF UK 

a Kabinetem historie vězeňské služby) 

• Propagace Lidic při desítkách přednášek jak na území České republiky, tak i 

v zahraničí  
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