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Cena Rudolfa Medka pro rok 2022 
 
20. 9. 2022 

Praha, Klementinum: Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice udělí v úterý 

20. září 2022 Cenu Rudolfa Medka, vyjadřující uznání badatelům, kteří se zabývají 

problematikou dějin střední a východní Evropy. Laureáty pro rok 2022 jsou historik 

Jan Adamec a publicista Alexej Kelin. 

Cenu Rudolfa Medka udělují Slovanská knihovna, odbor Národní knihovny ČR, a spolek 

Ruská tradice. Zřízena byla roku 2008 s cílem ocenit osobnosti z oblasti vědy a kultury 

bez ohledu na jejich profesní zaměření, kteří se zabývají česko-ruskými (resp. 

československo-sovětskými) vztahy ve 20. století a jejich vývojem. Pozornost je věnována 

tématům, jako například činnost československé legie v Rusku, protinacistický odboj, 

moderní dějiny Podkarpatské Rusi, či podpora demokracie ve střední a východní Evropě. 

Ocenění nese ve svém názvu jméno českého básníka, prozaika, dramatika, vojáka 

a čelného představitele prvního československého odboje Rudolfa Medka (1890–1940). 

Ten působil v československé legii v Rusku, odkud čerpal náměty ke své literární tvorbě. 

Cena Rudolfa Medka byla zřízena pod osobní záštitou Medkova syna Ivana a po jeho smrti 

v roce 2010 znamená její předávání příležitost připomínat si též odkaz jeho života a díla. 

V roce 2022 Cenu Rudolfa Medka obdrží Jan Adamec, historik a politolog, který se zaměřuje 

na kvalifikovanou popularizaci nejrůznějších historických témat spojených se studenou 

válkou a moderními dějinami střední a východní Evropy. Výbor jeho textů, uveřejňovaných 

především v týdeníku Respekt a v odborných přílohách Lidových novin s názvem Od 

Principa k Trumpovi: texty k historickým výročím 2002–2018 (2020) získal letos ocenění 

knižního veletrhu a literárním festivalu Svět knihy v kategorii Světové dějiny.  

Druhým oceněným je elektroinženýr, publicista a komentátor Alexej Kelin. Cenu získává 

především za zápal, s nímž se věnuje uchování historického a kulturního odkazu demokratické 
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části ruské emigrace po roce 1917, a dále za příkladné občanské angažmá v diskusích o vývoji 

moderního a soudobého Ruska a východní Evropy. V nich zastává důsledně demokratické 

postoje odkrývající pravou podstatu ruského režimu. Pan Kelin se dlouhodobě angažuje 

v otázkách ruských krajanů. Je členem autorského kolektivu, který pod vedením Andreje 

B. Zubova připravil dvousvazkové Dějiny Ruska. 20. století (2009, česky 2014). 
 

 

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 

 

Datum a čas konání: 20. 9. 2022, 17.00  

Místo: Národní knihovna ČR, zasedací sál, první patro 

 

 

Partneři 

 

Československá obec legionářská 
 

nakladatelství Pavel Mervart 
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