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Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna  

a spolek Ruská tradice 
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Cenu Rudolfa Medka zřídil a od roku 2008 uděloval Nadační fond angažovaných nestraníků společně 

s Národní knihovnou ČR – Slovanskou knihovnou. Po ukončení činnosti Nadačního fondu se od roku 

2015 partnerem Slovanské knihovny stal spolek Ruská tradice. Cílem Ceny Rudolfa Medka je ocenit 

badatele, spisovatele, nakladatele, filmové tvůrce, novináře a další odborníky z oblasti vědy a kultury, kteří 

se zabývají česko-ruskými (československo-sovětskými) vztahy ve 20. století, výzkumem vývojových 

tendencí a klíčových okamžiků východoevropských i středoevropských zemí v daném období a podporou 

a rozvojem demokracie. 

Mezi hlavní badatelská témata, na něž se nominace na ocenění vztahuje, patří: 

- první československý zahraniční odboj a činnost československých legií v Rusku; 

- ruská a ukrajinská protibolševická meziválečná emigrace; 

- protinacistický odboj; 

- moderní dějiny Podkarpatské Rusi; 

- perzekuce občanů bývalého Československa v Sovětském svazu; 

- vývoj vztahů v období let 1945–1948, 1948–1968 a následné sovětské okupace; 

- fenomén pražského jara; 

- vzájemné vztahy od devadesátých let minulého století; 

- podpora demokracie a rozvoje demokratického zřízení v regionu střední a východní Evropy. 

 

Prvním nositelem Ceny Rudolfa Medka se stal v roce 2008 Vladimír Bystrov, o rok později byla udělena 

pánům Jaromíru Štětinovi, Luboši Dobrovskému a slavistovi Václavu Konzalovi. Nositeli ceny pro rok 

2010 byli Karel Hvížďala a Petr Fischer, v roce 2011 ji získal historik Václav Veber. Roku 2012 cenu 

převzali překladatel a tlumočník Milan Dvořák a překladatel a žurnalista Libor Dvořák, v roce 2014 

badatelka Anastasia Kopřivová a slavista a historik Paul Robert Magocsi. V roce 2015 Cenu Rudolfa 

Medka získaly badatelka a literární vědkyně Marta Dandová a archivářka a historička Raisa Machatková, 

roku 2016 byli oceněni vojenský historik, žurnalista a falerista Edmund Orián a překladatel, básník 

a rozhlasový redaktor Václav Daněk, v roce 2017 historik Mečislav Borák, in memoriam a literární historik 

a rusista Martin C. Putna a v roce 2018 historik Jaroslav Vaculík a diplomat Petr Kolář. Zatím 

posledními nositeli ceny se v roce 2019 stali novinář a dokumentarista Tomáš Vlach a rusistka a režisérka 

Marta Nováková. 

 

Cena Rudolfa Medka byla zřízena pod osobní záštitou Medkova syna Ivana: po jeho smrti v roce 2010 

znamená její předávání rovněž příležitost připomínat si odkaz i jeho života a díla. 
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Cena Rudolfa Medka pro rok 2020 je udělena: 

1) historikovi československých legií Jiřímu Charfreitagovi, jehož zásluhou se podařilo 

připravit a v letech 2014–2020 realizovat mimořádný projekt LEGIE 100.  

Po absolvování Střední průmyslové školy v Hradci Králové (2005) a Vyšší odborné školy 

elektrotechnické Františka Křižíka v Praze (2008) působil Jiří Charfreitag několik let 

v komerční sféře. Od roku 2012 je pracovníkem Československé obce legionářské, ve které 

zastával nejprve funkci informačního operátora a od roku 2014 pracuje na pozici tajemníka 

projektu LEGIE 100.  

Tématem československých legií se intenzivně zabývá od roku 2003. Tehdy se stal členem 

klubu vojenské historie Českoslovenští úderníci, který se věnoval připomínání 

československých vojenských jednotek v době první světové války. Na udržování památky a 

šíření povědomí o této kapitole českých a československých dějin se zaměřuje také Klub přátel 

pplk. Karla Vašátky, na jehož založení v roce 2009 se Jiří Charfreitag podílel. 

Pod Charfreitagovým vedením se podařilo úspěšně realizovat rozsáhlý projekt LEGIE 100, 

který významně přispěl k popularizaci problematiky československých legií. On sám se 

aktivně podílel na tvorbě několika desítek tematických výstav, uskutečnění řady bojových 

ukázek, přednášek, na přípravě stálé expozice Československé obce legionářské a především 

na realizaci unikátního projektu Legiovlak. Ten se stal historicky nejúspěšnějším českým 

pojízdným muzeem. 

Jiří Charfreitag je spoluautorem knihy Československé legie 1914–1920: stejnokroje a výstroj 

z roku 2014. 
 

2) vojenskému historikovi Milanu Mojžíšovi, který se dlouhodobě podílí na popularizaci 

problematiky československých legií v době první světové války a který významně přispěl 

k úspěšné realizaci projektu LEGIE 100 v letech 2014–2020. 

Po absolvování českokrumlovského gymnázia (1983) a stavební fakulty ČVUT (1988) 

pracoval Milan Mojžíš řadu let v soukromé sféře v oblasti stavebnictví. Od roku 2001 je 

členem Československé obce legionářské, roku 2008 se stal jejím zaměstnancem. Jako její 

řídící a ekonomický tajemník a člen předsednictva republikového výboru Československé 

obce legionářské je zodpovědný mimo jiné za realizaci projektu LEGIE 100. 

Vojenské historii se Milan Mojžíš věnuje od mládí, je spoluautorem mnoha výstav, odborných 

článků a několika historických publikací z dějin prvního a druhého československého odboje. 

Z novějších uveďme například katalog Československé legie 1914–1920: katalog k výstavám 

Československé obce legionářské z roku 2016 či obsáhlou monografii Zborov 1917–2017 

z roku 2017. Je členem správní rady Nadace pozemního vojska AČR, která provozuje 

Vojenské muzeum na demarkační linii v Rokycanech. V rámci Československé obce 

legionářské připravil a organizoval řadu střeleckých a branných soutěží, spolupodílí se na 

realizaci pietních a vzpomínkových aktů, poutí k válečným hrobům v zahraničí, vojensko-

historických ukázek či putovních i stálých výstav. Za svou činnost obdržel několik ocenění 

rezortu obrany a řadu dalších pamětních odznaků a medailí. 
 

 

 

 
 

Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 221 663 277 
e-mail: public.ur@nkp.cz  •  www.nkp.cz  •  www.klementinum.cz 

 

Ruská tradice, Vocelova 3, 120 00, Praha 2, tel.: +420 221 419 830 
e-mail: ruslo@ruslo.cz  •  www.ruslo.cz 


