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1. ÚVOD 

Cílem předkládané práce je postíhnout mezinárodní vztahy 

českého, respektive československého archivnictví po roce 1918 

do současnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o časově poměrně 

rozsáhlý úsek, bylo nutné rozčlenit práci do několika kapitol 

podle časových období. 

Samotnému jádru práce předchází rozbor použi tých pramenů 

a literatury. 

Úvodní kapitola je věnována děj inám čes kého archivnictví 

po roce 1918, která byla zařazena s ohledem na celkově složitý 

organizační 

tématu. 

vývoj našeho archivnictví a lepší pochopení 

Předem je nutné upozornit, že smyslem práce a jejím cílem 

je zmapovat mezinárodní vztahy a vazby českého archivnictví, 

které se začaly rýsovat po roce 1918 a v průběhu let se dále 

tvořily a upevňovaly. Mezinárodními styky jsou přitom myšleny 

především případy spolupráce, která je již zaštítěna jak plnou 

státní suverenitou a oficiální podporou úředních míst, tak i 

vědeckými organizacemi. Tato koncepce zachovává linii textu na 

úrovni mezinárodních vztahů v pravém slova smyslu. Příkladem 

může být téma archivní rozluky, kde se výklad úmyslně nezabývá 

přehledem konkrétních fondů a jejich osudů v rámci rozlukových 

prací, ale sleduj e jednání a diplomatické kroky, které byly 

v tomto směru podniknuty a hodnotí výsledky, kterých bylo 

dosaženo. S ohledem na 

jednotlivých kapitolách 

jednotlivých států. 

celkové zaměření 

přihlédnuto 

práce 

k dějinám 

nebylo v 

správy 

Ačkoliv se skutečné mezinárodní vztahy se začaly vyvíjet 

až po roce 1945, nesmí být období let 1918 1945 nijak 

opomenuto. Léta 1918 

kapitole. Těžištěm tématu 

1938 jsou zpracována 

v tomto časovém úseku 

v samostatné 

byla hlavně 

archivní rozluka v rámci zániku habsburské monarchie. V době, 

kdy se rozlukové práce s většinou států chýlily ke konci, 
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pozbyla Československá republika státní samostatnost a pohyb 

archiválií nabral opačný směr. Přesto se i v době před vznikem 

Protektorá tu Čechy a Morava udržovaly archivně-vědecké styky, 

zejména s rakouskými a i talskými archivy. Československý 

historický ústav v Římě se v té době konstituoval 

v plnohodnotnou instituci pečující o badatelskou l ediční 

činnost v italských a vatikánských archivech. 

Další kapitola je věnována situaci v období Protektorátu 

Čechy a Morava. Jak již bylo zmíněno, období okupace nebylo 

navazování zahraničních styků nijak příznivé. Vzhledem ke 

ztrátě samostatnosti Československé republiky, bylo poj ednání 

o tomto období omezeno zejména na negativní následky okupace, 

především tzv. antirozluka archivního a spisového materiálu. 

Československé archivní dědictví bylo programově vyváženo mimo 

území bývalé republiky a ukládáno v německých a rakouských 

archivech. Na druhé straně byly zejména venkovské objekty 

ležící v "bezpečnějších" lokalitách území protektorátu 

používány jako depoty říšských archiválií v rámci jejich 

ochrany před leteckými nálety a jiným válečným nebezpečím. 

Konec druhé světové války se stal celosvětovým mezníkem 

pro navazování mezinárodní spolupráce ve všech odvětvích jak 

politického, hospodářského, tak i kulturního a vědeckého 

To, že národní archivní dědictví je úzkostlivě života. 

střeženo každým státem se potvrdilo v mnoha spletitých 

jednáních již 

dočkaly mnohé 

po roce 1918. Po roce 1945, kdy se opětovně 

státy své samostatnosti, byly, podle svých 

možností, odhodlány zapojit se l do kulturní spolupráce 

archivního charakteru. Následná periodizace kapitol dělí 

období po roce 1945 na následující úseky. První část kapitoly 

je věnována poválečným restitucím archivního a spisového 

materiálu. Ještě před definitivním skončením druhé světové 

války začaly naše odborné l politické špičky připravovat 

jednání s ostatními evropskými státy, na jejichž území byly 

z nejrůznějších důvodů zavlečeny československé archiválie. 
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Časový horizont získání dokumentů se u jednotlivých států 

lišil, nicméně valnou většinu písemností se podařilo získat 

zpět. V druhé části kapitoly jsou pak vyloženy již konkrétní 

archivně-vědecké styky, podložené většinou mezistátními 

kulturními dohodami, které byly československou vládou 

uzavírány brzy po roce 1945. Obě tyto části jsou členěny vždy 

podle jednotlivých států, přičemž samostatné oddíly jsou 

věnovány těm zemím, se kterými Československo vedlo restituční 

řízení, nebo udržovalo v té době nejintenzivnější kontakty. 

Zvláštní část této kapitoly tvoří výklad týkající se 

Mezinárodní archivní rady (dále jen MAR). Tato významná 

nadnárodní instituce vznikla již v roce 1948 a v současné době 

patří mezi největší mezinárodní organizace sdružující 

archivnictví na celém světě. Struktura MAR se během let 

vyvíj ela a jej í současná podoba a činnost je popsána 

v kapitole následuj ící, čili kapitole věnované době po roce 

1989. 

Dosavadní spolupráce 

bývalého sovětského bloku. 

byla orientována zejména na státy 

Po roce 1989 se mohla intenzivněji 

začít rozšiřovat spolupráce i s ostatními a nejen evropskými 

zeměmi a mohla vzniknout řada nových užších vazeb. V podstatě 

až od devadesátých let, přesněji řečeno od roku 1993, může být 

řeč o samostatném českém archivnictví. Spolupráce, která byla 

v této době navázána se začala dít a stále děj e na základě 

meziarchivních dohod podepsaných Archivní správou Ministerstva 

vnitra České republiky a na základě dalších společných 

projektů. 

Cílem bylo udržet co největší přehlednost a pokud možno 

minimalizovat možné odbočení od tématu. Jak úvodní kapitola, 

věnovaná vývoji 

československého 

organizační 

archivnictví, 

struktury a 

tak l následujicí 

snaží dodržet výše uvedené časové rozvržení. 

legislativě 

oddíly se 

Poznámkový aparát je umístěn vždy na příslušné stránce 

pod čarou. Součástí práce je i seznam zkratek. V některých 
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případech jsou ustálené názvy jednotlivých institucí 

nahrazovány v textu zkratkovým výrazem. Na tuto skutečnost je 

vždy při prvním výskytu názvu upozorněno. Na místě je 

upozorni t na často se vyskytuj íci zkratku pro dnešní Národní 

archiv v Praze (NA) a jeho dřívější název Státní ústřední 

archiv (SÚA) . Jejich použití se řídí časovým vymezením 

platnosti těchto názvů, proto zkratky NA je užíváno výhradně 

v souvislosti s výkladem, který se váže k období po 1. lednu 

2005, nebo souvisí se současným uložením archivního materiálu. 

K práci je připoj ena l přílohová část. Kromě vybraných 

naskenovaných textů jednotlivých mezinárodních nebo 

mezistátních dohod, tvoří jednu z příloh i série krátkých 

medailónků některých osobností, které měly pro děj iny našich 

mezinárodních archivních vztahů velký význam (Příloha č. 1) a 

výběrový přehled zahraničních cest našich archivářů za roky 

1999 2005 (Příloha č. 4). V případě přílohy s přehledem 

osobností již není u konkrétních jmen v textu formou odkazu na 

tuto skutečnost upozorňováno. 

Nezbytnou součástí práce je seznam použitých pramenů a 

literatury. 

Ačkoliv jednu z částí práce tvoří rozbor použitých 

pramenů a literatury, ráda bych zde uvedla alespoň stručný 

přehled archivů, v jejichž fondech jsem studovala materiály 

použité v práci. V první řadě jde o Národní archiv v Praze, 

dále Archiv Ministerstva zahraničních věcí, Vojenský 

historický archiv v Praze a Slovenský národný archiv 

v Bratislavě. Velmi užitečné materiály mi byly poskytnuty 

odborem Archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra 

České republikyl. Zároveň bych na tomto místě chtěla poděkovat 

paní PhDr. Lence Linhartové 1. oddělení odboru AS SS 

MV ČR, která mi s laskavým svolením ředitele odboru, pana 

Dr. Babičky, umožnila nahlédnout do registratury odboru a tuto 

I Název tohoto orgánu řídící archivnictví v naší zemi se v průběhu let několikrát změnil. Z důvodu zjednodušení 
je v textu obecně používáno označení archivní správa, nebo zkráceně AS., popř. AS MV nebo AS MV ČR. Toto 
označení tedy nijak nesleduje skutečný název orgánu v té které době. 
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problematiku se mnou ochotně konzultovala, dále všem 

zaměstnancům výše zmíněných institucí, kteří ml poskytli 

kvalitní a plně profesionální zázemí a odbornou radu při 

bádání v leckdy spletitém systému některých fondů. Ráda bych 

rovněž poděkovala panu Dr. 

ochotně poskytl konzultaci, 

vztahů po roce 1945. 

Poděkování patří i 

Zdeňku Šambergerovi, který mi 

zejména ke kapitole mezinárodních 

vedoucí mé práce PhDr. Ivaně 

Ebelové, CSc. za odborné vedení mé práce a vstřícný přístup 

při konzultaci prostudovaného a sepsaného materiálu. 

Rovněž bych chtěla poděkovat mé rodině, která mi poskytla 

stoprocentní zázemí a podporu při psaní práce. 
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2. Rozbor použitých pramenů a literatury 

pramenný materiál k tématu mezinárodních styků 

československého archivnictví není nepočetný. Pro své bádání 

jsem zvolila v úvodu již zmiňované archivy Národní archiv 

v Praze (dále 

zahraničních věcí 

v Praze (dále jen 

jen NA v Praze), Archiv Ministerstva 

(dále jen AMZV), Vojenský historický archiv 

VHA v Praze) a Slovenský národný archiv 

v Bratislavě (dále jen SNA v Bratislavě) . 

V Národním archivu byly studovány následuj ící fondy: 

Ústřední archiv ministerstva vnitra (dále jen ÚAMV) - Archivní 

registratura (1918 - 1934), ÚAMV - Archivní registratura (1935 

- 1945), ÚAMV - Archivní registratura (1946 - 1948), ÚAMV -

Archivní registratura (1949 1950), Ministerstvo vnitra I, 

Praha (1897) 1918-1953 (1958) - Nová registratura (1936 - 1948), 

Ministerstvo vnitra - prezidium (1925 - 1930). předsednictvo 

ministerské rady (1918 - 1945), Úřad říšského protektora (1939 

1945) a jeho pododdělení I 3e. Ve fondu Archivní 

registratura byly nalezeny velmi cenné materiály, zejména pro 

oblast archivní rozluky po roce 1918, a to nejen s Rakouskem, 

ale i s Maďarskem, Polskem, Německem a Rumunskem. Ve všech 

částech, do kterých je registratura chronologicky rozčleněna, 

jsou uloženy materiály zejména informačního charakteru, 

korespondence mezi ministerstvy, především s ministerstvem 

zahraničních věcí, a souhrnné elaboráty, které byly většinou 

vypracovány jako zpráva pro ministra vnitra, častěji však pro 

jeho náměstka. Fondy Ministerstvo vnitra Prezidium a 

Předsednictvo ministerské rady nejsou svým obsahem rovněž 

zanedbatelné a nacházejí se v nich materiály, které rovněž 

ilustruj í průběh jednání v případě rozlukových prací, ale l 

další okolnosti týkajících se mezinárodních vztahů v rovině 

orgánu odpovědného za činnost ÚAMV. 

Ačkoliv i v materiálech archivní registratury jsou 

písemnosti z doby protektorátu, stěžejním fondem pro toto 
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období je fond Úřad říšského protektora a k tomu doplňuj ící 

fond Úřad říšského protektora Pododdělení I 3e. K tomuto 

období se rovněž ukázal velice cenným i fond uložený v A MZV -

Protektorát. 

Právě A MZV by měl být v ohledu na mezinárodní vztahy 

označen jako druhý nejvýznamnější archiv, kde ve fondech 

1. Sekce - Prezidium, Odd. 1/5 - Archivní věci (1918 - 1939) -

1954, Právní odbor - Tajné (1955 - 1969) a Protektorát (1939 -

1945) byly nalezeny materiály sloužící hlavně k popsání 

mezinárodní situace a vztahu ministerstva k archivním 

záležitostem, neboť jednání s ostatními státy v této oblasti 

nebyla vedena pouze na úrovni Ministerstva vnitra, ale 

Ministerstvo zahraničních věcí se staralo především o 

diplomatický styk a zprostředkování kulturních dohod následně 

podepisovaných vládou a koordinaci jednání ostatních resortů 

v souvislosti s prováděním spisových a archivních rozluk. 

Zajímavý materiál lze nalézt i ve VHA v Praze, a to hlavně 

ve fondu Ministerstvo národní obrany Prezidium (1918 

1939). Tento fond by mohl být užitečný hlavně těm badatelům, 

jejichž zájem se týká problematiky rozluky vojenského 

materiálu. Samozřejmě, že i tato oblast byla částečně 

koordinována Ministerstvem zahraničních věcí, ale Ministerstvo 

národní obrany mělo například při vídeňském archivu a jeho 

válečném oddělení vlastní skupinu odborníků, kteří své zprávy 

poskytovali Vojenskému oddělení odboru Ministerstva 

zahraničních věcí (dále jen MZV) pro provádění mírové smlouvy 

Saint-Germainské československého vyslanectví ve Vídni. 

Dalším navštíveným archivem byl SNA v Bratislavě. Pro 

studium problematiky mezinárodních vztahů Československa 

přicházely v úvahu fondy Ministr s plnou mocou pre správu 

Slovenska (1919 1927), Krajinský úrad v Bratislave, I. 

Prezidium (1920) 1928 - 1938 (1939) a fond Povereníctvo vnútra 

(1944 1960) . Úřad Ministra s plnou mocou pre správu 

Slovenska vznikl již v prosinci 1918 jako správní úřad pro 
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oblast Slovens ka . Svoj í funkci si podržel až do reorgani zace 

správy v roce 1927, kdy byl nahrazen nově zřízeným zemským 

(krajinským) úřadem v Bratislavě. Po roce 1946, kdy byla 

výrazněji omezena kompetence slovenských národních orgánů, 

stal se výkonným orgánem vlády na Slovensku Sbor povereníkov. 

Povereníctvo vnútra zaniklo v rámci zrušení Sboru povereníkov 

v červnu roku 1960. Dokumenty uložené ve fondech SNA 

k tématice mezinárodních vztahů převážně odpovídají obsahu 

dokumentů uložených v NA v Praze nebo AMZV. Při jednání 

týkaj ících se požadavků ministerstev v souvislosti s archivní 

rozlukou byly obesílány i slovenské orgány a stej ně tak jsou 

jej ich odpovědi v druhém výtisku uloženy v pražských fondech. 

Totéž platí o mezinárodních stycích, 

centrálně řízen z Prahy. 

jejichž průběh byl 

Velice užitečný materiál mi byl poskytnut odborem Archivní 

správy Ministerstva vnitra České republiky (dále jen AS MV 

ČR), jehož registratura obsahuje cestovní zprávy českých l 

slovenských archivářů od roku 1964 do současnosti. Právě pro 

postižení vztahu našich badatelů k zahraničí a navazování 

nových kontaktů jsou tyto zprávy velice cenné, neboť 

v leckterých případech odrážejí i osobní postoje autorů. 

V registratuře odboru AS MV ČR se nacházejí i materiály 

spojené se sjednáváním kulturních dohod s ostatními státy, 

v jejichž rámci probíhala i spolupráce v oblasti archivnictví. 

Ta část registratury, která již byla předána do NA v Praze, 

není zatím badatelům zpřístupněna z důvodů nezpracování fondu. 2 

Z dostupné literatury byly kromě stěžejních prací k vývoji 

archivnictví jako jsou Kollmannovy Dějiny ústředního archivu 

českého státu3
, Prokešova článku Archiv ministerstva vnitra 

v letech 1918 1938 4 a rozsáhlých statí Zdeňka Šambergera 

otištěných ve Sborníku archivních prací (dále jen SAP) na 

2 nahlížení do archiválií se řídí podle § 34 - 41 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů. 

3 J.KOLLMANN, Dějiny ústředního archivu českého státu, Praha 1992. 

4 J. PROKEŠ, Archiv ministerstva vnitra v letech 1918 - 1938, in: SAMY 8, 1935, s. 6 - 65. 
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konci šedesátých použi ty články vyšlé převážně v SAP a 

Archivním časopise (dále jen AČ) týkaj ících se mezinárodních 

vztahů v oblasti archivnictví. Pro problematiku archivní 

rozluky to jsou hlavně práce Zdeňka Šambergera6 a Jana 

Opočens kého 7, pro oblast mezinárodní spolupráce pak opět 

Šambergerovy práce8 a z nověj ší doby články Michala Wannera 9 

nebo Alexandry Špiritové1o . 

Obsahové l časové šířce tématu odpovídá i roztroušenost 

pramenů k jeho studiu. Ačkoliv byla snaha shromáždit co 

nejvíce materiálu dostupného v našich archivech, včetně SNA 

v Bratislavě, nej sou vyloučeny další možnosti bádání v dosud 

neprostudovaných pramenech naší i cizí provenience. 

5 zd. ŠAMBERGER, Československé archivnictví po roce 1918, in: SAP 18, 1968, s. 3 - 85.; TÝŽ, 
Československé archivnictví po roce 1945, in: SAP 18, 1968, s. 321 - 362. 

6 Zd. ŠAMBERGER, K archivní rozluce po roce 1918 (z vídeňských poznámek K. Kazbundy), in: SAP 28, 
1988, 365 - 40 1. 
7 J. OPOČENSKÝ, Archivní Úmluva republiky Československé s republikou Rakouskou, in: ČAŠ I, 1923, s. 
41-86. 
8 Zd. ŠAMBERGER, Mezinárodní vztahy československého archivnictví, in: AČ 7, 1957, s. 1 - 7.; TÝŽ, 
Mezinárodní archivní spolupráce za posledních dvacet let, in: AČ 16, 1966, 237 - 241. 

9 M. WANNER, Evropské iniciativy v oblasti dlouhodobého uchování dokumentů v digitální podobě, in: AČ 54, 
2004, s. 81 - 94. 
10 A. ŠPIRlTOV Á, Ruský zahraniční archiv, in: PH 10,2002, s. 153 - 166. 
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3. vývoj československého archivnictví po roce 1918 

vývoj, kterým prošlo české archivnictví od doby rozpadu 

Habsburs ké monarchie dodnes, byl velice náročný. V posledních 

desetiletích Rakouska Uherska nebyla péče o archivy na 

příliš vysoké úrovni. Za hlavní brzdu rozvoje bývá označována 

dvojkolejnost státní správy. Stále tu totiž existovala i její 

samosprávná složka a díky této skutečnosti nebylo mnohdy 

v působnosti jednotlivých archivů jasno. Otázka 

stala hlavní příčinou vzájemné kritiky a 

kompetence se 

neshod mezi 

samosprávným archivem zemským, 

archivem místodržitelským, který 

vědecky 

podléhal 

významnějším, a 

státu. Zvláštní 

postavení měl v té době Zemský archiv v Brně. Ve svých fondech 

zahrnoval materiál stavovského l státního původu a mohl tak 

sloužit jako vzor pro ostatní archivy, které se nacházely 

spíše v zanedbaném stavu. Není možné ještě hovořit o síti 

archivů na našem území, ale je nutné zmínit existenci archivů 

městských, ve kterých byl uložen materiál velice cenný, a to 

hlavně pro regionální 

většinou odkázány na 

historii. Bohužel byly tyto archivy 

činnost dobrovolníků. Výjimku tvořil 

městský archiv pražský, který hrál pro českou společnost velmi 

významnou roli. Stejně tak l archiv tehdejšího Muzea 

Království českého. Další skupinou byly archivy soukromé, tedy 

archivy šlechtických velkostatků a archivy církevní. Některé 

ze šlechtických archivů měly i vlastního archiváře a 

dosahovaly velmi kvalitní úrovně. Patřily mezi ně například 

archivy schwarzenberské, buquoyský, nostický, thun

hohensteinský nebo archivy lobkovické. Zařazení církevních 

archivů je zde trochu sporné, neboť vedle zájmů církevních 

podléhaly l zájmu státu, například v případě vedení matrik. 

Církevní archivy se dále dělily na archivy arcibiskupské, 

biskupské, kapitulní, klášterní a farní. Úroveň jej ich vedení 

a spravování byla velmi různá, badatelům byly nepřístupné. 

Mnohé farnosti neměly o svých písemnostech přehled vůbec a 
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stav klášterních archivů byl v souvislosti s rušením klášterů 

na konci 18. století žalostný.l1 

Atmosféra posledních desetiletí monarchie nebyla pro naše 

archivnictví zrovna příznivá. Domácí, dvorní a státní archiv 

ve Vídni (Haus-, Hof- und Staatsarchiv) byl stále 

upřednostňován a ani archivní školství nebylo zdaleka 

rozvinuto na patřičné úrovni. Rozpory panovaly l v celkovém 

pojetí archivní práce. Nebylo jasné, zda by měl archiv sloužit 

především účelům vědeckým nebo správním. V podstatě 

neexistovaly důsledné směrnice pro ukládání písemností do 

archi vů a archivní materiál byl porůznu rozptýlen. Pokusy o 

alespoň částečnou organizaci archivnictví v habsburské 

monarchii se obj evuj í až v polovině 19. století. Roku 1850 

byla zřízena Ústřední komise pro výzkum a uchování uměleckých 

a historických památek (dále jen Ústřední komise), podřízená 

ministerstvu vyučování. V roce 1872 vznikla její III. sekce, 

sekce archivní, která převzala l péči o památky písemné. Její 

působnost však nebyla příliš důrazná, a to především u 

státních archivů, zůstávajících ve velice zanedbaném stavu. Za 

účelem zlepšení této situace byla roku 1894 na návrh Ústřední 

Komise zřízena při ministerstvu vni tra archivní rada, která 

měla mít ve své kompetenci právě státní archivy.12 Archivní 

rada se tak stala poradním orgánem pro archivy ústředních 

úřadů a úřadů jim podřízených. Její členové byli jmenováni na 

pět let, předsedal jí sám ministr, nebo jím z členů rady 

jmenovaný náměstek. Původní záměry rady, jakými byly například 

vydání zásad pro skartaci písemností vzniklých po r. 1816, 

celkové stanovení časové hranice pro přejímání materiálu do 

archivu nebo revize výchovy archivních odborníků, nebyly 

naplněny. Rada se scházela nepravidelně a její činnost nebyla 

dost důsledná. Roku 1911 byla Ústřední komise přejmenována a 

II Zd. ŠAMBERGER, Československé archivnictví po roce 1918, SAP 18, 1968, s. 9 - 10. 
12 Pod pojmem státní archivy je nutné rozumět vedle Domácího, dvorního a státního archivu ve Vídni i archivy a 
někdy jen registratury státních úřadů a institucí, takže i jednotlivých ministerstev. Už tehdy se objevovaly názory 
na jednotnou organizaci těchto archivů. 
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jako Komise pro ochranu památek se nadále měla starat o 

památky umělecké a historické s výjimkou památek písemných. 

V květnu roku 1912 byla reorganizována i archivní rada, do 

jejíž působnosti přešla i péče o archivy samosprávné. Převzala 

tak agendu III. sekce bývalé Ústřední komise. V rámci své 

působnosti se mohla archivní rada usnášet na rozpočtu pro 

archivnictví, jednala o ediční a publikační činnosti, ale i o 

organizaci archivů. 13 Nicméně situace v archivech byla i nadále 

nepříznivá. Zvláště český badatel měl svou práci značně 

ztíženou. Materiál české provenience byl nesmyslně rozptýlen, 

vedle zemských archivů a archivu místodržitelského, také ve 

vídeňských ústředních archivech a v registraturách 

nej různěj ších státních úřadů, kde na něj bylo nahlíženo spíše 

jako na přítěž. Rovněž chyběly jakékoliv směrnice pro ukládání 

písemného materiálu do archivu či celkové stanovení 

příslušnosti materiálu k jednotlivým archivům. 

Dva největší archivy v Praze, tedy archiv místodržitelský 

a archiv zemský, neproj evovaly sebemenší snahu o spolupráci. 

Naopak, spory mezi nimi narůstaly a vzájemná kritika se 

stupňovala. Ať už se týkala samotného vedení archivu nebo jeho 

činnosti vůbec. Zvlášť kritizovaný byl archiv místodržitelský, 

který pod vedením Karla Kopla, prorakousky orientovaného 

ředi tele, plýtval příliš mnoho času na genealogický výzkum, 

místo aby vycházel více vstříc badatelům. Není tedy divu, že 

se odborná archivní veřejnost od tohoto archivu spíše 

odvrá tila .14 

13 Předsedal jí opět ministr vnitra, který jmenoval dva zastupující náměstky. Její řádní i mimořádní členové jím 
byli jmenováni na pět let zjejich řad byl určen pětičlenný jednací výbor, k němuž byla přičleněna vlastní 
kancelář. Pomocným orgánem archivní rady byli konzervátoři a korespondenti, rovněž jmenovaní na 5 let. Mezi 
členy archivní rady figurovali i čeští zástupci, například Jaromír Čelakovský, Jaroslav Goll nebo Konstantin 
Jireček. Za zemský archiv v Praze zde působil jeho ředitel Nováček, za místodržitelský archiv v Praze Karel 
Kopl a za Zemský archiv v Brně Berthold Bretholz. - viz. Zd. ŠAMBERGER, Československé archivnictví po r. 
1918,s.6. 
14 Jako příklad zde může posloužit např. kritika prof. Golla, který o místodržitelském archivu prohlásil, že se 
nedá ani srovnávat s leckterým městským archivem natož pak s místodržitelským archivem v jiných zemích. 
Slouží tak spíše jako registratura politické správy v Čechách se značně omezeným přístupem badatelům. - viz. 
Zd. ŠAMBERGER, Československé archivnictví po roce 1918, s. 8. 
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Vzhledem k růstu badatelského zájmu o hospodářské děj iny 

se začalo na počátku dvacátého století vážně uvažovat o 

zřízení agrárního archivu. Měl shromáždit především materiál 

bývalých patrimoniálních registratur, kterým v tehdejší době 

nebyla věnována v rámci velkostatkářských archivů téměř žádná 

péče. Uvažovalo se o zřízení zvláštního agrárního oddělení při 

zemském archivu. Iníciátory těchto návrhů byli Albín Bráf, ale 

i Josef Šusta. Ten navrhoval i zřízení zvláštního průmyslového 

archivu, ale pro nedostatek finančních prostředků a neustálé 

odklady jednání k tomu nakonec nedošlo. 15 

Ještě před vypuknutím první světové války se v odborných 

kruzích řešila otázka zákona o památkové péči včetně péče o 

památky písemné. S návrhem zřídit archivní oddělení při 

Archeologické komisi České akademie pro vědu a umění přišel 

Jaromír Čelakovský. Bohužel, válečné události zabránily 

dotažení této zaj ímavé myšlenky do konce. Prosazování českých 

zájmů v oblasti archivnictví bylo velmi nesnadné a výsledky 

prakticky nulové. Je třeba ale zdůraznit, že i přes nesnáze, 

s kterými se česká archivní veřejnost musela potýkat, 

vytvořila si před rozpadem monarchie alespoň teoretickou 

základnu pro další vývoj a řešení otázek archivnictví 

v budoucím, nově vzniklém státě. 

Nebyl proto problém svolat již 20. listopadu 1918 poradu 

českých archivářů všeobecně nazvanou "anketa". Anketu svolala 

archivní sekce Komise pro ochranu památek při Národním výboru. 

V čele této sekce byl. Václav Vilém Štech, Zdeněk Wirth a 

Václav Vojtíšek. 16 Pozváni byli zástupci všech tehdejších 

významných archivů v zemi : místodržitelského archivu, vlastně 

jediného státního archivu, archivů zemských v Praze a Brně, za 

městské archivy pak delegáti archivu pražského a plzeňského. 

Zúčastnili se i zástupce archivu Muzea Království českého, 

zástupci šlechtických archivů, čeští úředníci působící ve 

15 Tamtéž, s. 10-11. 
16 M. BĚLOHLÁVEK, Vývoj našeho archivnictví ve 20. století. S přihlédnutím k západním Čechám, in: AČ 30, 
1980, s. 193 - 198. 
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státních ústředních archivech ve Vídni a profesoři českých 

dějin a pomocných věd historických Univerzity Karlovy v Praze. 

Některé návrhy na další postup při organizaci českého 

archivnictví byly podány už v září 1918. Největší pozornost 

byla věnována pamětnímu spisu Jana Bedřicha Nováka, 

představující názorovou skupinu kolem Zemského archivu 

v Praze. Důležitým bodem tohoto velice široce pojatého 

memoranda bylo především zřízení centrálního státního archivu 

v Praze spojením archivu zemského a místodržitelského. Dále 

důraz na vypracování směrnic pro spisovou službu, celkové 

vymezení vztahu mezi archivem a předávaj ící institucí a také 

zřízení archivní rady, která by působila v podobném duchu jako 

dosavadní archivní rada ve Vídni. Novákův návrh přihlížel i ke 

zřízení a organizaci archivní ško1y.17 Jak se později ukázalo, 

slabinou tohoto spisu byl předpoklad zřízení resortních 

archi vů. Návrh na zřízení československého národního archivu 

se sídlem v Praze byl přij at. Měl být současně historickým 

archivem celého českého státu a archivem ukládajícím 

písemnosti k děj inám Českého království. Řešilo se l zřízení 

Zemských archivů v Brně, Opavě a na Slovensku. Co se týká 

památkového zákona, bylo vzhledem k nejasnostem kolem resortní 

působnosti od jeho projednávání prozatím ustoupeno. 1B 

Protinávrh podal Adolf Ludvík Krejčík, který ho vypracoval 

ve spolupráci s Dr. Ladislavem Klicmanem z místodržitelského 

archivu. Vycházel i nadále z předpokladu dualismu státní a 

samosprávné složky státu. Hlavním archivem ve státní sféře by 

byl místodržitelský archiv, který se, po té co převezme 

příslušná bohemika z Vídeňských archivů, rozdělí na dvě části: 

státní taj ný archiv ministerstva zahraničí a ústřední státní 

archiv pro ministerstvo vnitra, pod který by spadaly všechny 

ostatní státní archivy. Tento návrh počítal i se zřízením 

17 V tomto případě však narazil na nedostatečný počet odborně vzdělaných sil a původně zamýšlený první běh již 
ve školním roce 1919/1920 se neuskutečnil. - viz Zd., ŠAMBERGER, Československé archivnictví po roce 
1918, s. 20. 
18Tamtéž, s. 22. 
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státních archivů pro Moravu, Slezsko a Slovensko a dokonce l 

dvanácti archivů krajských, rovněž podřízených ústřednímu 

archivu. Dále se předpokládal vznik archivů resortních, 

například archivu justičního, vojenského nebo finančního. 

V rámci samosprávných archivů počítal návrh se čtyřmi archivy 

zemskými, pro Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko, které by 

ovšem svoj i působnost omezily na zemské, kraj ské a okresní 

výbory, zems ké sněmy a samosprávné korporace. Zmíněn byl l 

vznik zvláštního archivu matričního. 19 

V únoru roku 1919 přišel s vlastním návrhem Ladislav 

Klicman. Jeho návrh byl založený na resortním principu a 

soustředil se tak hlavně na archivy státní sféry. Archivy by 

vznikly vždy při úřadech, které j sou zároveň původci daného 

materiálu. V první řadě to měl být archiv předsednictva vlády, 

archiv ministerstva vnitra, nástupce archivu českého 

místodržitelství, archiv ministerstva zahraničí, který by 

převzal převážnou část vídeňských dokumentů a písemnosti 

československých pařížských zahraničních orgánů a archiv 

ministerstva zemědělství. Celkově se Klicmanovo pojetí blížilo 

Krejčíkovu. Velice pohotově zareagovalo na tento návrh 

Ministerstvo vnitra (dále jen MV), které bez jakékoliv 

konzultace převzalo místodržitelský archiv a vnitřním 

opatřením ho přejmenovalo. 21. února 1919 byla vydána tzv. 

prezidiální připomínka, podle které byl archiv 

místodržitelství převzat do správy ministerstva vnitra 

s udržením všech svých kompetencí, které dosud měl. Stal se 

tak jediným archivem všech politických úřadů v zemi a archivem 

II. a III. instance úřadů politické a veřejné správy. Tímto 

krokem začaly dlouholeté kompetenční spory MV a Ministerstva 

školství a národní osvěty (dále jen MŠANO) o oblast 

archivnictví. 20 

19 Tamtéž, s. 23. 
20 Zd. ŠAMBERGER, Československé archivnictví po roce 1918, s. 28. 
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Proti 

organizaci 

sobě stály v podstatě dvě představy o 

československého archivnictví zastupované 

další 

dvěma 

ministerstvy. MV, preferující zřízení archivů resortních 

s vedoucím 

ústředního 

postavením 

archivu a 

Archivu 

MŠANO, 

ministerstva vnitra jako 

které prosazovalo myšlenku 

národního archivu a považovalo se z hlediska vědeckého poslání 

archivnictví za jednoznačně kompetenčně nejpřijatelnější. 

Muselo čelit argumentaci MV, které zřízení národního archivu 

považovalo za zcela neuskutečnitelné a nahromadění archivního 

materiálu na jenom místě za škodlivé a organizačně 

neproveditelné. Za tento názor se postavilo i Ministerstvo 

zemědělství, které mělo svůj zájem především ve zřízení 

samostatného zemědělského archivu. Jeho vznik oznámil v dopise 

prezidiu ministerské rady Adolf Ludvík Krej čík již jako jeho 

ředitel 23. října 1919. 21 

Do jednání o zřízení národního archivu, které dalším 

podáním podnítilo MŠANO, vstoupilo Prezidium ministerské rady. 

Vyžádalo si vyj ádření nej více zainteresovaných resortů, MV a 

Ministerstva zemědělství. Obě instituce se shodně postavily do 

opozice vůči návrhům MŠANO. Významnou roli v konečném 

rozdělení kompetencí sehrál pozděj i fakt, že MŠANO nemělo ve 

své správě žádný z ústředních archivů. 

Roku 1920 si tato stanoviska znovu vyžádalo Národní 

shromáždění. Postoj e j ednotli vých ministerstev byly prakticky 

neměnné. Na základě "Pražské úmluvy" z května roku 1920 mělo 

Československo v dohledné době přijmout restituovaný vídeňský 

materiál. Bylo nutné co nejrychleji jednat a připravit vhodné 

podmínky pro jeho přej ímku. Jako nej vhodněj ší se zdálo, aby 

písemnosti přijaly jednotlivé resortní archivy. Tento fakt 

uznalo i MŠANO, i když připomnělo, že jde jen o dočasné 

uložení. ° vídeňské archiválie se měly podělit archiv MV, 

Zemský archiv v Praze, Archiv Pražského hradu, Ministerstvo 

pošt a telegrafů, Zemský archiv v Brně a rovněž Zemědělský 

21 Tamtéž, s. 43. 
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archiv. Jednání o restituci s Rakouskem se ujal v květnu nově 

zřízený Archiv ministerstva zahraničních věcí (dále jen 

A MZV). Jako živá součást státní administrativy měl zvláštní 

postavení. Jeho hlavním posláním bylo ukládat a pořádat státní 

smlouvy a jiný zahraničně poli tický materiál, l taj ný. 

Lišil se tak od ostatních archivů historického charakteru. 22 

Ke konci roku 1920 se jednotlivé strany začaly intenzivně 

věnovat přípravě podkladů pro vládu, která měla otázku 

archi vnictví proj ednávat začátkem příštího roku. Svoj e návrhy 

opět předložilo ministerstvo vnitra, školství a zemědělství. 

Zajímavá byla změna postoje MŠANO. V podstatě přiznalo 

působnost v rámci řízení archívnictví Prezidiu ministerské 

rady a MV. Pro sebe si vyhradilo působnost v archivnictví 

nestátním (městské, církevní a soukromé archivy) Myšlenku 

národního archivu však neopustilo. Na podzim roku 1920 

nahradil ministra Habermanna univerzitní profesor Dr. Josef 

Šusta. Není jisté, že by změna názorů MŠANO něj akým způsobem 

souvisela se změnou osoby ministra. Prezidium ministerské rady 

došlo k názoru, že archivnictví by mělo být nadále 

v kompetenci MŠANO. Muselo rovněž uznat, že stát není ani 

v nejmenším připraven na finanční zatížení, které by zřízení 

národního 

skutečnost, 

archivu vyžadovalo. 

že MŠANO nemělo ve 

Zde se 

své správě 

právě projevila 

samostatný archiv. 

Jeho alternativa závisela na zřízení centrálního archivu 

národního a pro něj vedle financí chyběly i prostory. 

Existovalo sice výrazné sepětí ministerstva a Zemského archivu 

v Praze, ale archiv podléhal Zemskému výboru Země české a i po 

jeho zrušení v roce 1927 zemskému úřadu. Nadále však znamenal 

základnu pro vědecký výzkum archivních odborníků. Byli to 

právě zástupci zemského archivu, kteří byli vysíláni do 

vatikánských archivů, aby pokračovali ve stávající ediční 

činnosti, nově při Československém historickém ústavu v Římě, 

22 Tamtéž, s. 48. 
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zřízeném roku 1921. 23 Prezidium ministerské rady Sl nakonec 

vyžádalo od obou resortů vypracování návrhů zákona o 

archivnictví. Do té doby měl být zachován současný stav. 

Nicméně můžeme uvedená jednání označit jako novou fázi 

reorganizace našeho archivnictví. 24 

Avizovaná meziministerská porada se konala až v lednu roku 

1922. Opět zde na sebe narazily odlišné postoje ministerstev 

vnitra a školství. Kompromisem byla výzva k vypracování návrhů 

archivního zákona a ponechání současného stavu. Přece jen se 

ale obj evila nová myšlenka zřídi t poradní sbor archivářů, 

tedy archivní radu, při Prezidiu ministerské rady. Jak se ale 

dalo očekávat, kompetenční spory se dostaly i sem. 

Předsednictvo vlády nebylo takovému řešení příliš nakloněno. 

O tom, ke kterému ministerstvu bude později archivní rada 

přičleněna, nebylo až do počátku druhé světové války 

rozhodnuto. 

Dalo by se říci, že až do roku 1935 další jednání 

v oblasti archivnictví stagnovalo. V tomto období však vznikly 

dva nové archivy. Roku 1929 Archiv památníku národního 

osvobození, který shromažďoval materiál dokumentuj ící boj za 

svobodu a roku 1932 průmyslový archiv, jako Archiv pro dějiny 

průmyslu, obchodu a technické práce v ČSR, jehož posláním byla 

hlavně osvětová činnost. 25 

Ke konci roku 1934 zahájilo další jednání tehdejší 

Ministerstvo unifikací. Hodlalo vymezit a uj asni t kompetence 

ministerstev ve všech oblastech, kde existovaly nejasnosti, 

tedy i v oblasti archivnictví. Jako první bylo na programu 

zřízení státní archivní rady. Naivní návrh, aby se na 

příslušnosti archivní rady dohodli oba ministři samozřejmě 

neuspěl. Byl zřízen Sbor archivních expertů, zástupců obou 

resortů, jej ichž cílem bylo sestavit návrh archivního zákona. 

23 Fr., BENEŠ, Sbírka opisů z vatikánských a italských archivů ve Státním ústředním archivu v Praze, SAP 16, 
1966, s. 526. 
24 Zd. ŠAMBERGER, Československé archivnictví po roce 1918, s. 46 - 61. 
25 Tamtéž, s. 66 - 67. 
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Jednání probíhala v letech 1935 - 1938 a výsledkem bylo celkem 

třináct variant zákona. Ve své podstatě se příliš nelišily. 

Kompromisn~ řešení jednotlivých paragraf6 spíše ubírala na 

hodnotě a kvalitě samotného zákona. 26 

Pokud by se měla stručně shrnout situace československého 

archivnictví v době před vypuknutím druhé světové války, je 

nutno podotknout, 

rivalita mezi 

že vleklá jednání a již tolikrát zmiňovaná 

oběma ministerstvy prakticky zlikvidovala 

veškerý teoretický a organizační náskok, který si archivní 

kruhy vytvořily ještě před rozpadem monarchie. Jako pozitivum 

se nakonec ukázalo zřízení Archivu ministerstva vnitra, 

p6sobícího jako ústřední archiv státu, Archivu ministerstva 

zahraničních věcí, Československého státního archivu 

zemědělského a Archivu Památníku národního osvobození. Zdárně 

proběhla archivní a spisová rozluka s Rakouskem. Naopak na 

okraji zájmu se ocitla situace archivnictví na Slovensku. 

Snahy v této oblasti se omezily jen na opatření proti ztrátám 

a zcizování archiválií ze Slovenska na maďarské, ale l české 

území. 

Období mezi lety 1939 1945 bylo pro domácí archivní 

činnost velice nepříznivé. při Úřadu říšského protektora byl 

zřízen zvláštní referát pro oblast archivnictví. Součástí 

Archivu ministerstva vnitra se stal Ruský zahraniční 

historický archiv, Ukrajinský archiv a Tiskový archiv 

ministerstva zahraničních věcí. Čtvrté oddělení tvořila agenda 

výpis6 z rodových doklad6 a pátým oddělením byla spisová 

komise. Právě činností pátého oddělení došlo v době okupace 

k zavlečení části cenného archivního materiálu za hranice naší 

země. Od roku 1942 přešlo archivnictví pod přímou správu 

archivního referenta při Úřadu říšského protektora Oskara 

Swienteka. V letech 1943 44 ho 

archivář 

utiskován 

Joachim Prochno. Personál 

a často nahrazován Němci. 

26 Tamtéž, 67 - 76. 

zastupoval vratislavský 

byl mnohdy nepříjemně 

Československý státní 
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archiv zemědělský byl v té době přejmenován na Státní archiv 

zemědělský. Nově vybudován byl Reichsarchiv v Liberci a 

v Opavě. V roce 1943 byl Českomoravským filmovým ústředím 

založen Filmový archiv v Praze. Na okraji zájmu se ocitly 

archivy církevní, s výjimkou velkých souborů jako byl 

například archiv pražského arcibiskupství. 27 

První poválečné snahy o prosazení změn v organizaci 

archivnictví vzešly ze zemské archivní sekce, zřízené při 

zemském národním výboru v Praze. Jej ím předsedou byl Václav 

Vojtíšek, pro moravskou zemskou sekci Jindřich Šebánek. Ve 

svém návrhu žádala zřízení státní archivní rady, se kterou by 

úzce spolupracovala. V této době se nepočítalo s archivním 

zřízením na Slovensku. Předpokládalo se ustavení Státního 

ústředního archivu v Praze a stále ještě zachování zemských 

archivů. Tím se potvrzovala existence dvojí linie státní 

správy, která i nadále komplikovala myšlenky jednotné státní 

archivní organizace. Návrh Zemské archivní sekce byl 

samozřejmě přij atelný pro ministerstvo školství, které ještě 

roku 1945 vydalo výnos o zřízení archivní rady a jejího 

výkonného orgánu archivního referátu. Stanovisko 

ministerstva školství se ani po válce nezměnilo. Stále mělo 

potřebu ponechat si ve své kompetenci vědeckou archivní 

činnost. Jej í nositele shledávalo právě v zemských archivech, 

které považovalo za archivy historické a jednoznačně oddělené 

od archivů správních, pečuj ících o materiál vzniklý po roce 

1918. Tento rok považovala za jasný mezník. Své první zasedání 

měla archivní rada již v květnu 1946 za předsednictví ministra 

školství Zdeňka Nejedlého. Z tohoto zasedání vzešla opět 

myšlenka zřídit národní archiv jako odborný vědecký státní 

ústav, který by kromě archivní péče vykonával funkci 

centralizované archivní správy. Další jednání archivní rady se 

27 1. HOFFMANNOVÁ - 1. PRAŽÁKOV Á, Biografický slovník archivářů českých zemí, Praha 2000, s.19-
20. 
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však nekonala, neboť ministr Nej edlý odešel z resortu a jeho 

odchodem byla činnost rady oslabena. 28 

Během roku 1948 se znovu obj evilo volání po samostatném 

archivním zákoně. Bylo zřejmé, že navázat na poslední variantu 

návrhu zákona ještě z předválečných let nebude možné. Hlavně 

ministerstvo vnitra prosazovalo sj ednocení řízení archivů. Do 

popředí zájmu se v té době dostala i otázka činnosti okresních 

archivů. Proti jejich zřizování nemělo ministerstvo vnitra 

výraznější námitky, ale nedoporučovalo větší zrněny před 

schválením zákona. V letech 1949 - 52 byly sice tyto archivy 

zřizovány, ale jejich úkolem bylo hlavně zajišťovat a evidovat 

materiál, badatelům byly nepřístupné. Oblasti archivnictví se 

dotklo i znárodňování. V tomto případě se jednalo především o 

materiál podniků a soukromých archivů, který se dostal do 

rukou veřej né správy. 1.1. 1949 bylo zrušeno zemské zří zení a 

nahradilo ho zřízení krajské s platností od 1.2. 1949. 29 

Vytvořily se tak příhodnější podmínky pro další tvorbu 

archivní sítě a zároveň pro jednotnou archivní organizaci 

s jedním koordinačním centrem. Archiv ministerstva vnitra 

získal nový název - Ústřední archiv ministerstva vnitra (dále 

jen ÚAMV). V červenci roku 1949 převzaly Krajské národní 

výbory v Brně a Ostravě Zemské archivy v Brně a v Opavě. Tím 

se ještě více rozpoutal již zmiňovaný spor ministerstva 

školství a vnitra o zemské archivy. Ministerstvo vnitra trvalo 

na co nej jednodušší a nej účelněj ší organizaci archivnictví a 

stavělo se zcela proti myšlenkám ministerstva školství 

zachovat zemské archivy jako archivy historické. V květnu roku 

1950 zasedala tzv. Fierlingerova komise pro organizaci veřejné 

správy. Přiklonila se k myšlence MV. Dne 18.5. 

výnos, ve kterém se vyslovila pro existenci 

státního archivního fondu a státní archivní rady, 

archivní správu a péči. V plánu byl l zákon o 

28 Zd. ŠAMBERGER, Československé archivnictví po roce 1945, SAP 18, č.2 1968, s. 333. 
29M . BĚLOHLÁVEK, Vývoj našeho archivnictví ve 20. století, s. 193 - 198. 

1950 vydala 

jednotného 

která řídí 

organizaci 
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archivnictví. Ještě v této době mělo ministerstvo školství 

snahu zvrá ti t situaci ve svůj prospěch. Po té, co přesvědčilo 

kulturní komisi ÚVKSČ, aby svým výnosem převedla zemské 

archivy do jeho působnosti, připravilo počátkem roku 1950 

osnovu zákona o kulturních památkách, mezi které zařadilo i 

památky písemné. Proti tomu, aby byl písemný materiál chápán 

jen jako objekt památkové péče, se postavilo opět MV a samo 

přišlo s vlastním návrhem zákona, který se v podstatě opíral o 

výnos Fierligerovy komise. Návrh uváděl, že ministerstvu 

školství by v oblasti archivnictví příslušela jen péče o 

vědeckou činnost. Zároveň bylo zmíněno i zřízení Slovenské 

archivní rady při Poverenictvu vnútra a Slovenského ústředního 

archivu. Na počátku roku 1951 došlo k přijetí vládního 

usnesení o Státní archivní komisi, které připravilo rovněž MV. 

Vládou pak byla komise jmenována 2.10. 1951. Jednalo se o 

nadresortní orgán, jehož mluvčím byl ministr vnitra. Komise 

měla fungovat jen na přechodnou dobu několika let, aby ve 

spolupráci se svými subkomisemi (publikační, organi zační, 

ediční, skartační a podnikovou) mohla pracovat na návrhu 

zákona o archivnictví. První polovina padesátých let přinesla 

pozitivní výsledky. Například došlo v roce 1953 k vydání 

prvního terminologického archivního slovníku u nás, byl 

schválen studijní řád pro československé archivy a dobré 

výsledky měla l skartační subkomise. Dále se pracovalo na 

postupné evidenci a inventarizaci archivního materiálu, i když 

v této době může být řeč spíše o fondových přehledech. 3o 

Od roku 1953 se již cíleně pracovalo na tolik potřebném 

zákonu. Vzhledem k tomu, že daná situace nesplňovala všechny 

podmínky pro 

v archivnictví 

schválení 

ošetřena 

zákona byla 

jen vládním 

nakonec situace 

nařízením. Vešlo 

v platnost jako vládní nařízení o archivnictví č. 29/1954 Sb. 

Byl zřízen Státní ústřední archiv spojením ÚAMV, Archivu země 

české a po určitých peripetiích i Ústředního zemědělsko-

30 Zd. ŠAMBERGER, Československé archivnictví po roce 1945, in: SAP 18, 1968, s. 321 - 362. 
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lesnického archivu. Zároveň byla zřízena Archivní správa 

ministerstva vnitra, která pečovala o Státní archivní fond a 

jeho organizaci . Archivní správa vznikla i na Slovensku, zde 

byl však původně ústřední archiv přejmenován na státní. 

Původní Státní archivní komisi nahradila Vědecká archivní 

rada. Při krajských správách ministerstva vnitra existovala 

archi vní oddělení pečuj ící o kraj s ké archivy. Tyto změny se 

děly již v duchu reorganizace vlády v září roku 1953 a celé 

nařízení tak získalo přece jen více politicky orientovaný ráz. 

Nicméně i přes některé zásahy do původního návrhu bylo samotné 

nařízení o archivnictví nepochybným úspěchem a přínosem pro 

další vývoj. 31 

Roku 1960 došlo novou územní organizací ke snížení počtu 

krajů z devatenácti na sedm, což se projevilo i v oblasti 

archivnictví. V polovině roku 1966 splynula archivní oddělení 

se státními archivy a došlo k jednoznačnému zcivilnění. Toto 

období se projevuje poměrně velkou stagnací vývoje 

archivnictví. Určitý vzestup nastal v roce 1968. Uvolněním 

politického života se otevřely nové cesty pro jednání o dalším 

osudu archivnictví. MV bylo označeno za nevhodné a objevily se 

snahy prosadit archivnictví do péče 

nadresortního orgánu předsednictva 

jiného, 

vlády. 

nejlépe 

Současně 

požadovaly vědecké odborné kruhy zvýšení pravomocí Vědecké 

archivní rady. Všechny tyto snahy a návrhy byly nakonec 

odsunuty do doby po federalizaci státu. Do celkového vývoj e 

ještě zasáhla okupace našeho státu v srpnu roku 1968. V říjnu 

roku 1974 byla problematika archivnictví konečně upravena 

zákonem České národní rady (dále jen ČNR), který vstoupil 

v platnost 1. ledna následujícího roku. 32 Vědecká archivní rada 

se uvedeným zákonem stala poradním orgánem ministra vnitra pro 

oblast archivnictví. 33 Zákon byl novelizován zákonem ČNR 

31 Vládní nařízení ze dne 7. května 1954,29/1954 Sb., dále viz Zd. ŠAMBERGER, Na okraj vládního nařízení o 
archivnictví, AČ 4, 1954, s. 136 - 151. 
32 Zákon ČNR č. 97/1974 Sb. ze dne 17. 10. 1974. 
33 V. BABIČKA, Postavení archivnictví v systému státní správy, AČ 40, 1990, s. 193 - 199. 
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z dubna roku 1992, s platností od 1. září 1992. 34 Podle této 

novely byl zachován Jednotný archivní fond a s távaj ící síť 

archivů do níž byly začleněny i státní okresní archivy. 

Situace se změnila až v srpnu roku 2002, kdy vešla 

v platnost novela zákona o změně a zrušení některých zákonů 

v souvislosti s ukončením činnosti okresních 0řadů. 35 Státní 

okresní archivy se staly vnitřními organizačními jednotkami 

státních oblastních archivů, jej ichž působnost byla vymezena 

0zemními obvody krajů. 1. ledna roku 2005 vstoupil v platnost 

zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů. 36 Bylo vymezeno rozdělení archivů na 

veřejné a soukromé. Přičemž mezi veřejné se řadí Národní 

archiv (dále jen NA), jako správní 0řad a 0střední archiv 

státu, státní oblastní archivy, specializované archivy, 

bezpečnostní archivy a archivy 0zemních samosprávných celků. 

Soukromými archivy se rozumějí archivy zřizované fyzickými 

nebo právnickými osobami. Dále j sou v zákoně vymezeny další 

skutečnosti jako působnost MV či NA, nově například akreditace 

archivů. 

Současný stav našeho archivnictví by se mohl označit za 

uspokojivý. Úroveň uchování archivního materiálu a jeho 

zpřístupnění badatelům je v našich podmínkách srovnatelná 

s ostatními vyspělými zeměmi světa. Česká republika je 

rovnocenným partnerem v mezinárodní spolupráci v této oblasti. 

Také čeští odborníci jsou členy nejrůznějších mezinárodních 

komisí a aktivně se podílejí na řešení celosvětových 

archivních otázek a společných projektech. Vytvoření těchto 

vazeb a styků však opět předcházel dlouhodobý vývoj, který 

bude předmětem následujících kapitol. 

34 Zákon ČNR Č. 343/1992 Sb. ze dne 29.4.1992. 
35 Zákon Č. 320/2002 Sb. ze dne 13.6.2002. 
36 Zákon Č. 499/2004 Sb. ze dne 30. 6. 2004. 

26 



4. Mezinárodní styky v letech 1918- 1938 

4. 1. Rakousko 

Mezinárodní styky českého archivnictví se začaly vyvíjet 

především až po roce 1918, kdy se středem zájmu stala archivní 

a spisová rozluka s Rakouskem, ale i dalšími zeměmi bývalého 

Rakouska-Uherska. 

Na základě mírových smluv uzavřených po konci první 

světové války, které obsahovaly i ustanovení o archivnictví se 

postupně začalo jednat o naplnění článků těchto dohod. 

v případě Rakouska to byla mírová smlouva podepsána 10. září 

1919 v Saint-Germain-en-Lay. Československé Národní 

shromáždění jí schválilo 7. listopadu 1919. Podle osmého 

oddílu této smlouvy měly být vyřešeny l otázky týkaj ící se 

archivnictví. Definitivnímu znění smlouvy předcházela snaha 

rakouské strany zakotvit v ní tzv. provenienční princip. 

Doufala tak, že se jí podaří zamezit a znemožnit návrat 

některých cenných materiálů, které do té doby sice byly 

součástí vídeňských fondů, ale svojí povahou a obsahem se 

týkaly ostatních nástupnických států. Ve svém jednání však 

Rakousko neuspělo a v j ednotli vých článcích se muselo zavázat 

tento archivní a spisový materiál vydat. V případě 

Československa šlo o listinný a spisový materiál ústředních 

úřadů zemí Koruny české s původním sídlem v Praze, který se 

v dobách habsburské centralizace dostal do Vídně. 37 Pokud by se 

tento materiál týkal i rakouské správy, měl zůstat na svém 

místě, ale badatelům volně přístupný. Zároveň zde bylo 

stanoveno, že i nástupnické státy mají povinnost vydat 

Rakousku archiválie a spisy, které se vztahuj í k děj inám a 

správě nově vzniklého území, ne však starší než dvacet let. 

37 Zd. ŠAMBERGER, K archivní rozluce po roce 1918 (z vídeňských poznámek K. Kazbundy), SAP 28,1988, 
s.366. 
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Konkrétně se všemi těmito otázkami zabývaly články 93, 191 

193, 195 a 196. 

V průběhu roku 1919 vznikla tzv. Mezinárodní likvidační 

komise, jejímiž členy byli zástupci všech nově vzniklých 

států, a která měla v zájmu vítězných mocností dohlížet na 

veškeré otázky související s likvidací bývalé habsburské 

monarchie, tedy i záležitosti archivní. Komise měla vyhotovit 

soupisy knihoven, archivů a dalších institucí, které 

obsahovaly důležitý materiál použitelný pro další správu 

institucí nově vzniklých. Své zástupce mělo ve Vídni i 

Československo. Tzv. likvidační komisaři, zástupci pražských 

ministerstev, zde písemnosti přebírali. Na podzim roku 1919 

byly tyto aktivity ukončeny a nastoupilo jednáni, 

18. května 1920 k podepsání tzv. Pražské 

které vedlo 

úmluvy mezi 

Československem a Rakouskem. 38 Úmluva vymezovala další 

podrobnosti k provádění spisové a archivní rozluky mezi těmito 

státy.39 Zástupci obou zemí se nakonec dohodli na určitém 

kompromisu v souvislosti s celkovým pojetím provádění rozluky. 

Složi tá jednání, která předcházela podepsání pražské úmluvy, 

podrobně popisuj e ve svém článku Zdeněk Šamberger. Opírá se 

zde o studia písemné pozůstalosti Karla Kazbundy, českého 

archiváře, který působil ve Vídni v letech 1919 - 1923 a byl 

v podstatě nej výrazněj ší osobností kolem rozlukových prací. 40 

Zpočátku nebyla rakouská strana jednání příliš nakloněna. 

Politická i hospodářská situace a ustanovení výše uvedených 

38 NA v Praze, Archivní registratura - Ústřední archiv Ministerstva vnitra (1918 - 1934), sign. 111, kart. Č. 6. 
Dále materiály Vojenského historického archivu, Ministerstvo národní obrany (1918 - 1938), kart. 567 a 682. 
39 V této souvislosti se někdy hovoří jen o spisové rozluce, správně se však podle pražské úmluvy jedná o 
rozluku spisovou a archivní, neboť materiál, který byl následně českou stranou přebírán obsahoval jak spisy 
z mladšího období, tedy písemnosti registratur v rozmezí let 1888 - 1918, ale i písemnosti vzniklé do roku 1749, 
tedy cenný materiál archivní. Písemnosti vzniklé v období let 1749 - 1888 byly ponechány ve Vídni a 
československým badatelům k nim byl umožněn volný přístup. 
40 Zd. ŠAMBERGER, K archivní rozluce po roce 1918 (z vídeňských poznámek K. Kazbundy), SAP 28,1988, 
s. 365 - 40 1. Srovnej též viz. Jan Opočenský, Archivní Úmluva republiky Československé s republikou 
Rakouskou, in: ČAŠ 1, 1923, s. 41 - 86 a Em. Herman - Otavský, K otázce provedení rozluky spisové a 
archivální v základě ustanovení mírové smlouvy St. Germainské, pokud se týče podle úmluvy uzavřené 
s republikou Rakouskou dne 18.5. 1920, in: Věstník MV republiky Československé 3, 1921.; novější je článek 
Milady Sekyrkové, Příspěvek k organizaci a přínosu československo - rakouské archivní a spisové rozluky, AČ 
40, 1990, s. 5 - 13. 
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článků Saint-Germainské mírové smlouvy donutilo Rakousko 

jednat, ale v žádném případě se nedal očekávat hladký průběh. 

trvalo na 

Na tento 

zachování 

požadavek 

výhradně 

nemohlo 

provenienčního 

Československo 

Od začátku 

principu. 

přistoupit. Množství materiálu, které bylo v rámci vídeňského 

centralismu vyvezeno z našeho území, 

ve vídeňských archivech. Rozpory 

by tak nenávratně zůstalo 

však panovaly i uvnitř 

rakouské 

proněmecky 

strany. Zatímco 

orientovaného 

rakouská vláda, hlavně po pádu 

kancléře Otty Bauera, byla ochotna 

přistoupit na naše požadavky a jednání co nejvíce urychlit, 

odborné archivní kruhy se k podpisu definitivního znění úmluvy 

stavěly velmi zdrženlivě. Neustálým manévrováním a 

slovíčkařením se snažila rakouská strana 

dosáhnout 

delegace 

zástupce 

svých cílů. V květnu roku 1920 

do Prahy. Členy výpravy byli Dr. 

vídeňského státního archivu, Prof. 

získat 

přijela 

Ludwig 

Oswald 

čas a 

rakouská 

Bittner, 

Redlich, 

zplnomocněnec rakouské vlády pro věci archivní, Dr. Versbach, 

rovněž vládní zmocněnec a nearchivář a dva vojenští 

důstoj ní ci , zastávaj ící zájmy vídeňského válečného voj enského 

archi vu. Za českou stranu se jednání zúčastnili Dr. Ladislav 

Klicman, ředitel Archivu ministerstva vnitra, Dr. Jan Bedřich 

Novák, ředitel Zemského archivu v Praze, Dr. Adolf Ludvík 

Krejčík, ředitel Státního archivu zemědělského, Dr. Zdeněk 

Wirth, zástupce MŠANO a archiváři Josef Borovička za Zemský 

archiv v Praze a Jan Morávek. 41 

Zásadním rozporem byl už zmiňovaný problém, podle kterého 

principu bude při rozluce postupováno. Oproti Rakousku chtělo 

Československo uplatnit princip pertinenční. Kompromis se 

nakonec proj evil v samotném textu úmluvy. Jedná se přímo o 

úvodní odstavec, ve kterém československá vláda vyjadřuje 

ochotu jednat s rakouskou stranou ve smyslu provenienčního 

principu, i když sama se s tímto pojetím neztotožňuje. Zároveň 

je zde uvedena podmínka, že rakous ká vláda vyhoví požadavkům 

4\ Tamtéž, s. 377. 
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na navrácení kulturního a správního maj etku, který je 

vyjmenován v dalších odstavcích. Výměna nót proběhla 1. října 

1920 ve Vídni, v platnost pak vešla Pražská úmluva 29. října 

téhož roku. 

Bezprostředně po té začaly práce českých archivních 

úředníků na roz1ukových pracích. I když ještě před podpisem 

Pražské úmluvy vydala Mezinárodní likvidační komise pokyn 

rakouské straně, aby začala s předáváním Archivu pražské 

mincovny, Archivu Pražského hradu a fondů bývalých císařských 

statků v Hodoníně. Nejdůležitější osobou, která se nejvíce 

zasloužila o chod a správnost rozlukových prací byl již 

zmiňovaný Karel Kazbunda. Cílem této práce není zacházet do 

podrobností v souvislosti s obsahem restituovaných fondů a 

peripetiemi jejich výběru a předávání, ale z pohledu 

mezinárodních vztahů, respektive mezinárodní spolupráce 

postihnout a popsat situaci, která rozluku provázela. Do roku 

1921 sice rozlukové práce probíhaly a bylo, hlavně díky Karlu 

Kazbundovi, dosaženo zisků, nicméně v této době se stále ještě 

rakouská strana snažila postup prací komplikovat. Záměrně 

pracovníkům k posouzení méně 

jejich pozornost od fondů 

významné 

obsahově 

fondy, 

daleko 

vydávala našim 

aby odpoutala 

důležitějších. Roku 1920 byl ve Vídni zřízen tzv. úřad 

reparačního komisaře ve Vídni. V jeho čele stál Vlastimil 

Kybal. Současně byla v Praze zřízena meziministerská komise 

pro přej ímání správních pomůcek z rakouské rozluky. Měla na 

starosti příj em vídeňského materiálu, jeho uložení a následné 

předávání j ednotli vým institucím. V čele této komise působil 

Ladislav Klicman, tehdejší ředitel Archivu ministerstva 

vni tra. Koncem dubna roku 1921 byl vídeňs ký úřad přejmenován 

na tzv. oddělení pro provádění rakouské 

Působilo při československém vyslanectví 

činnost kontroloval Karel Kazbunda. 

spisové 

ve Vídni 

rozluky. 

a jeho 

Rok 1921 znamenal posun směrem kupředu. Vztahy mezi 

Rakouskou a Československou republikou se začaly normalizovat. 
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Vzhledem k tomu, že Československo bylo v té době na vyšší 

hospodářské úrovni, bylo v zájmu Rakouska celkové politické 

sblížení obou států. V témže roce přišel jako vyslanec do 

Vídně Kamil Krofta, osobnost, která se rovněž zasloužila o 

podporu českých zájmů při vídeňské rozluce. 

Další významnou událostí roku 1921 byla konference 

nástupnických států bývalé Habsburské monarchie v Římě. 42 

V rámci právně administrativní komise působila subkomise, 

která se zabývala otázkou archivnictví. Výsledkem jednání byla 

tzv. Římská konvence, kterou zástupci zúčastněných států 

podepsali 6. dubna roku 1922. 43 Naším zástupcem byl v tomto 

jednání Vlastimil Kybal. Úmluva měla usnadnit předání 

spisového a archivního materiálů hlavně ve vztahu k Rakousku a 

Maďarsku. Římská konvence je v podstatě parafrází Saint-

Germainské a Trianonské mírové smlouvy. Dohodu tvoří celkem 

sedm článků. Hlavním smyslem dohody bylo zavázat Rakousko a 

Maďarsko k dodržení vrácení a vydání veškerého archivního i 

aktového materiálu a dalších dokumentů, které jsou uvedeny 

v mírových smlouvách. Měla působit jako jakási zastřešuj ící 

dohoda, která neměla nij ak omezovat platnost mírových smluv, 

ale anl smluv dalších, týkající se rozlukového materiálu, 

které s Rakouskem nebo s Maďarskem j ednotli vé státy uzavřely 

nebo teprve uzavřou. Československá republika Římskou konvenci 

bez větších výhrad podepsala a 3 . dubna roku 1924 

ratifikovala. Svoje výhrady formulovala stejně jako Polsko 

v deklaraci, která byla součástí této dohody. K ratifikaci 

byly i ostatní státy vyzvány na konferenci archivních expertů 

konané ve dnech 10. 12. ledna roku 1924 v Bělehradě u 

příležitosti politické porady států Malé Dohody. Na nátlak 

ostatních států se Československo po souhlasu ministra Beneše 

vzdalo svých výhrad v deklaraci. 44 Na rozdíl od Rakouska, které 

nekladlo větší překážky, nebylo jednání s Maďarskem snadné. 

42 Rakousko, Maďarsko, Itálie, Polsko, Jugoslávie a Československo. 
43 NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1918 - 1934), sign. WS, kart. 28. 

44 AMZV, I. Sekce - Prezidium , Odd. liS - Archivní věci (1918 - 1939) - 1954, kart. 30. 
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Jako jediný stát odmítlo úmluvu ratifikovat. Konečné spisové 

vyrovnání s Maďarskem se dosud neuskutečnilo. Otázkou spisové 

a archivní rozluky s Maďarskem se bude zabývat druhá část této 

kapitoly, ale v souvislosti s problematikou rozluky 

s Rakouskem je třeba alespoň nastínit postup Maďarska 

například při dělení fondu bývalé dvorské komory. Oddělení 

Bbhmen zcela jednoznačně připadlo Československu. Nebylo tomu 

tak u oddělení Ungarn. Vzhledem k tomu, že v době, do které 

materiály spadaly, bylo Maďarsko okupováno Turky, vázal se 

tento materiál převážně k území Horních Uher, tedy dnešního 

Slovenska. Rakousko proto očekávalo zájem ze strany 

Československa. Naši vyjednavači zaujali stanovisko v podstatě 

dosti kompromisní. Zisk oddělení Ungarn nebyl nij ak zakotven 

v Pražské úmluvě. I když proti tomu někteří naši odborníci 

včetně Karla 

požadavek na 

Kazbundy protestovali, 

jeho vydání. Zároveň 

nebyl nakonec vznesen 

byl vyjádřen nesouhlas 

s jeho vydáním Maďarsku, a to ze zcela praktických d~vod~. Pro 

naše badatele by byl tento materiál lépe přístupnější ve Vídni 

než v Budapešti. Ačkoliv maďarská strana vystoupila proti 

vydání oddělení Bbhmen Československu v obavě o zpětné 

požadování oddělení Ungarn, nakonec z celé situace profitovala 

rakouská strana. Obratným manévrováním se jí podařilo získat 

od Československa zřeknutí se nároku na Ungarn a zároveň 

výměny oddělení Bbhmen, které putovalo do Čech a ponechání 

tzv. Gedenkbucher, pamětních knih ve Vídni. Tím se sice 

zachoval unikátní celek knih tohoto rázu, 

se pak musely draze kupovat jej ich 

československých badatel~.Osud dddělení 

jednoznačný. V době protektorátu došlo 

ale v pozděj ší době 

kopie pro potřebu 

Bóhmen také nebyl 

k jeho opětovnému 

zcizení z našeho území a po roce 1945 muselo být opět pracně 

vyzískáno. Toto odbočení a konkrétněj ší popsání okolností při 

restituci jednoho z mnoha fond~ má sloužit jen pro ilustraci a 

přiblížení daných vztah~ mezi zúčastněnými státy. Kalkulace 

Rakouska při vtažení třetí strany do jednání nejednou vedla k 
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jeho konečnému úspěchu. Smyslem bylo vždy přimět některou ze 

stran k ústupku, nebo výměně materiálu a obejít některá 

nařízení vyplývající z uzavřených smluv. 

V letech 192 O 1926 jezdili zástupci všech 

zainteresovaných institucí přebírat spisový materiál. 

V případě, že úředníci, jimž byla akta předložena, zj istili 

podle Pražské úmluvy bohemika, dali je ještě k přezkoumání 

rakouským orgánům. Pokud neměla rakouská strana námitky, spisy 

byly zapečetěny a předány československému vyslanectví. Jistou 

roli tu hrála i individuální domluva, hlavně v souvislosti 

s kompletností j ednotli vých fondů a jej ich časovým rozsahem. 

Typickým bylo opět manévrování Rakušanů a hledání sebemenších 

skulinek pro nedodržení úmluvy nebo získání něj akého ústupku 

z naší strany. Leckdy se jednalo o postoupení fondu, který byl 

přímo zakotven v Pražské úmluvě a sloužil jako kompenzace za 

vyhovění některému z našich požadavků. V tomto období započal 

Karel Kazbunda záslužnou činnost pořizování fotokopií a 

opisů některých významných písemných památek. Zde uplatnil 

svoje poslání historika. Jeho působení ve Vídni bylo ukončeno 

v roce 1923. Ještě před svým odchodem upozornil na důležitost 

zřídit ve Vídni Československý historický ústav podle římského 

vzoru. Na konci roku 1923 se oddělení pro spisovou rozluku 

přeměnilo na tzv. kulturně-historickou komisi, která převzala 

veškerou agendu spoj enou s dalším prováděním rozlukových 

prací. Měla se starat o bezproblémový přístup našich archivářů 

ke společnému materiálu, který zůstal ve Vídni a o další 

spolupráci a vědecké styky mezi Československem a Rakouskem. 

Nový vídeňský ústav měl ve své činnosti komisi nahradit. Ani 

po roce 1945 nebylo tomuto návrhu vyhověno. 

Samotné rozlukové práce měly být skončeny podle plánu již 

v roce 1922, nicméně některé spisy, hlavně pro ministerstvo 

národní obrany a ministerstvo vnitra, ještě nebyly v roce 1924 

předány. Rozlukové práce ustaly v roce 1924, ačkoliv nebyly 

ještě u konce. Některý materiál byl ztracen nenávratně, a to 

33 



již v 18. - 19. století vinou vídeňských neodborných skartací 

nebo v roce 1927 požárem Archivu ministerstva vnitra ve Vídni. 

Přesto získalo Československo množství velmi cenného 

materiálu. V pražských archivech byl přechodně uloženy l spisy 

týkaj ící se Moravy a Slezska. Až pozděj i po skončení prací 

byly převezeny do Zemských archivů v Brně a v Opavě. Mezi 

odborníky, kteří prováděli rozlukové práce ve Vídni, byli 

například v té době ještě mladí archiváři, František Roubík 

nebo Jaroslav Prokeš či zkušení pracovníci jako Kamil Krofta 

nebo Jan Opočenský. Dále l archiváři českého původu, kteří 

ještě před koncem monarchie působili ve vídeňských archivech a 

mohli tak uplatnit svoje znalosti tamních fondů a působit jako 

poradci při vyjednávání a formulaci požadavků. Byl to 

například Václav Kratochvíl, Josef Malota nebo Jan Morávek. 45 

Rokem 1930 byly oficiálně zrušeny reparace vůči Rakousku. 

Na počátku třicátých let začal ve vídeňských archivech opět 

působi t Karel Kazbunda. Bylo to on, kdo neustále apeloval na 

zintenzivnění rakousko-českých vědeckých a archivních styků. 

Zatímco Rakousko upevňovalo na základě kulturní úmluvy styky 

s Francií a záj em mělo i na spolupráci s Itálií a Maďarskem, 

československé archi vni kruhy zápasily s nej ednotností ve své 

archivní legislativě a vědecké styky dočasně ustoupily l této 

problematice. Další události třicátých let zarazily i tyto 

akti vi ty a období, které následovalo, způsobilo českému 

archivnímu dědictví další újmy. 

45 Zd. ŠAMBERGER, K archivní rozluce po roce 1918 (z vídeňských poznámek K. Kazbundy), SAP 28, 1988, 
s.398. 
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4.2 Maďarsko 

Stejně jako v mírové smlouvě Saint-Germainské bylo 

navrácení spisového a archivního materiálu uvedeno i v mírové 

smlouvě s Maďarskem podepsané 4. června roku 1920 v Trianonu. 

Tématu archivy a dalším předmětům historické povahy byly 

určeny články 77, 175 - 177. Propozice pro jednání s Maďarskem 

byly vydány již v roce 1921. S odvoláním na výše uvedené 

články trianonské smlouvy požadovalo Československo po 

maďarské vládě veškerý óřední materiál vzniklý z činnosti 

státních 1 samosprávných óřadů a který se "vztahuje na 

záležitosti podléhající výhradně státní svrchovanosti 

republiky Československé ať již z důvodů svrchovanosti osobní 

nebo ózemní a to bez časového obmezení a bez náhrady."46 Článek 

177 trianonské mírové smlouvy stanovoval mezník pro vydání 

spisů na 1. leden 1868. v případě, že by byl požadovaný 

materiál nezbytný pro současnou správu Maďarska, ukládá 

smlouva povinnost umožnit československým badatelům neomezený 

přístup k tomuto materiálu. 

Jak již bylo výše zmíněno, 6. dubna 1922 byla podepsána 

tzv. Římská konvence. Právě ratifikace Římské konvence se 

stala klíčovým problémem v případě Maďarska. Jako jediný 

zóčastněný stát smlouvu nepotvrdilo. Odtud se pak odvíjely 

další problémy, které následovaly při jednání a snaze uzavřít 

s Maďarskem podobnou ómluvu jakou byla pražská ómluva 

s Rakouskem. 

v následujících letech byla zahájena vleklá jednání se 

zástupci maďarské strany o uzavření smlouvy, podle které by 

proběhla již avizovaná rozluka archivního a spisového 

materiálu. Jednáním byla pověřena komise pro přejímání 

správních pomůcek z rozluky rakouské. Je třeba zdůraznit, že 

46 NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1918 - 1934), Propozice pro jednání s maďarskými delegáty 
ohledně rozluky archivní a spisové, sign. II12, kart. 28. Dále materiály VHA v Praze, Ministerstvo národní 
obrany (1918 - 1938), kart. 567 a 682. 
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přes značnou snahu našich vyjednavač6, nepodnikali Maďaři 

větší kroky, které by vedly k uzavření dohody. Zvolili taktiku 

vyčkávání a zpomalování jednání. Propozice, které si od 

Československa vyžádali, z6stávaly bez odpovědí. 

Protokol z meziministerské porady z roku 1922 47 uvádí 

zprávu o 

tehdejší 

jednání 

odborový 

s maďarskými zástupci. 

přednosta ministerstva 

Jednání předsedal 

Dr. Karel Hermann-

Otavský. Maďarští vyjednavači striktně rozlišovali mezi 

materiálem správním a historickým. Za materiál historický 

považovali písemnosti, které byly odstraněny z ózemí 

postoupeného po 1. lednu roku 1868, a ten jediný byli ochotni 

odevzdat československým óstředním óřad6m. 

československé straně v žádném případě 

Tento postup nemohl 

vyhovovat. 

nesouhlasila s časovým omezením a zd6razňovala, 

předvídat, jaký materiál bude potřebný pro veřej nou 

jaký nikoli a znovu apelovala na nutnost uzavření 

Zásadně 

že nelze 

správu a 

zvláštní 

dohody. Mezi členy komise pro óstní jednání byli l členové 

stálé komise pro spisovou rozluku rakouskou při ministerstvu 

vnitra, slovenští zástupci a podle potřeby i zástupci 

jednotlivých resort6. 

I nadále probíhala jednání, která opět nepřinesla žádné 

větší výsledky. Návrh6 znění případné dohody bylo několik, 

nicméně výhrady, především ze strany Maďarska trvaly i nadále. 

Maďarští zástupci navrhovali jako vzor ómluvu, kterou uzavřeli 

s Rumunskem nebo s Královstvím Srb6, Chorvat6 a Slovinc6. Tato 

dohoda byla ale založena na jednostranném principu, který 

v žádném případě nemohl československé straně vyhovovat. 

Princip jednostrannosti funguje na systému, kdy každý stát 

provádí rozluku na svém ózemí a nemá proto volný přístup 

k archiváliím a spisovému materiálu druhé strany. Je umožněno 

pouze nahlížení do podacích protokol6. V návrhu, který 

předložilo již na konci roku 1923 Československo, byl 

jednoznačně uveden oboustranný reciproční princip, v rámci 

47 NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1918 - 1934), sign. II12, kart. 28. 
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kterého by delegáti každého státu pracovali na území státu 

druhého a měli tak zajištěný volný přístup k veškerému 

materiálu a ostatním archivním pomůckám. Podle našeho projektu 

by dále rozluku prováděla strana, která materiál požaduje. 

Vydávaj ící strana má pak možnost kontroly. Zřízeny by byly 

rozlukové komise a zároveň by byla stanovena lhůta pro 

provedení rozluky. Bohužel ani tento návrh neuspěl. Jednání 

s přestávkami pokračovala i nadále. Výsledek se dostavil až 

v roce 1927. 3. června roku 1927 byla v Budapešti podepsána 

Dohoda Úprava vydání správních spisů sjednaná mezi republikou 

Československou a královstvím Maďarským. Tato mezistátní 

dohoda nabyla platnosti 1. září téhož roku. 48 Provedením bylo 

pověřeno ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci 

s ostatními resorty.49 Podle této dohody měl být Československu 

vydán spisový materiál bývalých uherských ústředních úřadů, 

ale i státních provinciálních úřadů, které působily na území 

postoupené Československu, a který vznikl mezi 1. lednem 1886 

a 30. říj nem 1918. Na zvláštní žádost pak materiál vzniklý 

v letech 1868 1885. Zároveň se Československo zavazovalo 

vydat Maďarsku materiál, který se vztahoval ke státní správě 

maďarského území, a který to vznikl mezi 1. lednem 1888 a 30. 

říjnem 1918. Výjimku tvořil materiál týkající se vojenství. 

V tomto případě měla být rozluka provedena s ohledem na 

celkové státní území obou států. Oba státy měly vytvořit 

seznamy svých požadavků a zaslat druhé straně k nahlédnutí, a 

to nejpozděj i do šesti měsíců od počátku platnosti dohody. 

Náklady na dopravu materiálu měla hradit strana přij ímaj ící. 

Zástupcem vlády československé byl Václav Pallier, mimořádný 

a zplnomocněný ministr v Budapešti, království vyslanec 

Maďarské zastupoval Eugen Berczelly, komoří, 

mezinárodní 

státní 

podtajemník a přednosta oddělení pro právo 

48 Sb. z. a n., ročník 1927, částka 75, 160/1927 Sb. 
49 NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1918 - 1934), Meziministerská porada konaná 5.1.1928, sign. 
U/2, kart. 28. 
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v královském ministerstvu spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že 

měla být rozluka provedena výměnou výhradně mezi ústředními 

úřady obou zemí, shledali zástupci jednotlivých resortů na 

meziministerské poradě konané v lednu roku 1928 za 

bezpředmětné zřizovat v Budapešti zvláštní ústřední přij ímací 

insti tuci a v Praze zvláštní stálou meziministerskou komisi. 

Další porady o detailním provádění měly být konány 

v Bratislavě. Je nutné si uvědomit, že materiály, které měla 

česká strana předat Maďarsku byly až troj násobně obj emněj ší. 

Není tedy divu, že byl kladen důraz na postupné a obezřetné 

provádění výměny. Způsob jakým rozlukové práce probíhaly se 

lišil podle j ednotli vých oblastí správy. Značné překážky ze 

strany Maďarů byly činěny zejména v oblasti voj enství. Jinou 

stránkou celkového průběhu prací byly finance. Jako taková 

byla spisová rozluka 

ministerstva zahraničních 

s Maďarskem zahrnuta do rozpočtu 

věcí, které přesto neustále bojovalo 

s náklady a požadavky ostatních resortů na vyplácení záloh a 

náhrad vzniklých v této souvislosti. 5o 

Rozluka v podobném duchu postupovala l v třicátých letech. 

Na počátku třicátých let byla zřízena stálá komise pro 

provedení spisové rozluky v Bratislavě. Události konce 

třicátých let postavily rozlukové práce do jiného světla. 

Odstoupení značné části československého území v rámci tzv. 

vídeňské arbitráže Maďarsku znamenalo i další změny ve 

vlastnictví spisového materiálu. 

50 AMZV, I. Sekce - Prezidium, Odd. liS - Archivní věci (1918 - 1939) - 1954, kart. 32. 
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4.3 Polsko 

Stejně jako s Rakouskem a Maďarskem směřovala vláda 

Československé republiky k vymezení a úpravě 

vzniklou Polskou republikou. Polsko se po 

světové války opět ocitlo na mapě Evropy 

nesamostatnosti bojovalo za každý kus svého 

vztahů s nově 

skončení první 

a po staletích 

nového území. 

Ještě v době konání mírové konference v Paříži se rozhořel 

územní spor mezi Československem a Polskem. Šlo o území 

Těšínska, respektive těšínského Slezska, které mělo pro oba 

státy význam především kvůli bohatým uhelným pánvím a 

těžebnímu průmyslu, navíc tudy vedla jediná železnice z Čech 

na Slovensko. Československá strana nevyčkala až se situace 

vyřeší diplomatickou cestou a rozhodla se v lednu roku 1919 

pro vojenský zásah. Poměrně úspěšné československé operace 

byly z Paříže zastaveny pokynem ministra Beneše. Vítězné 

mocnosti nejprve v červenci 1919 rozhodly o vyhlášení 

hlasování, které mělo rozhodnout o další podobě státních 

hranic, avšak bezvýsledně. Prohlášením z 10. července roku 

1920 ve Spa souhlasily vlády Polska l Československa, aby 

hranice území Těšínska, Oravy a Spíše určily mocnosti. To se 

také aktem z 28. července 1920 stalo. Byla stanovena nová 

hranice a zároveň podmínky, za kterých mělo být dále 

postupováno 

vlastnictví 

v otázkách státního občanství obyvatel, 

Východní 

Polsku, 

uhelných zdrojů a železniční 

část Těšínska a většina vlastního Těšína 

západní část pak Československu. 51 

Jak již bylo zmíněno, své zastoupení 

dopravy. 

připadla 

mělo Polsko l na 

Římské konferenci a s výhradami, 

Československo, formulovalo v přiložené 

tzv. Římskou konvenci z 6. dubna 

které, stejně jako 

ratifikovalo 15. prosince roku 1923. 

deklaraci, podepsalo 

1922. Smlouvu pak 

Myšlenka uzavřít 

51 J. JANÁK ~ Zd. HLEDÍKOVÁ, Dějiny správy v českých zemí do roku 1945, Praha 1989, s. 26. 
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s Polskem podobnou úmluvu o spisové a archivní rozluce jako 

s Rakouskem se opírala o další z dohod, dohodu o státním 

občanství a otázkách souvislých52 podepsanou ještě v listopadu 

1920. Zde se v článku 32 hovoří o vzáj emném vydání úředních 

spisů, listin, knih, plánů a vůbec všech úředních dokladů 

týkajících se veřejné správy. Zároveň byla v čl. 26 dohody 

ustanovena tzv . administrativní komise, která měla na výměnu 

materiálu dohlédnout. Komise pro přej ímání správních pomůcek 

z rakouské rozluky spisové se v této souvislosti vyjádřila, že 

pouze toto ošetření spisového vyrovnání se s Polskem nestačí a 

že by bylo vhodné uzavřít dohodu zvláštní. 

Na počátku roku 1923 dalo Ministerstvo zahraničních věcí 

pokyn k vypracování návrhu úmluvy o spisové rozluce s Polskem. 

Po zkušenostech s přístupem Maďarska byl kladen důraz 

především na způsob provádění rozlukových prací, které měly 

provádět oba státy vždy na území státu druhého, nikoliv pouze 

na území vlastním. Důležité bylo získat především z Rakouska 

zpět spisový materiál veřejné správy, který byl veden 

v dřívější habsburské monarchii společně pro území Čech, 

Moravy a Slezska. Z československé strany bylo zdůrazňováno, 

že pro polskou část Těšínska se jedná jen asi o desetinu 

z celkového množství písemností. Polská vláda měla snahu 

podřídit spisovou rozluku výhradně smlouvě z roku 1920. Každá 

strana by získala spisy, které se týkaj í jej ího území a ty 

spisy, které by byly sporné, tedy právě ony společné r by byly 

předány administrativní komisi, která by po dalším přezkoumání 

materiál rozdělila. V tomto řešení viděli Poláci hlavně jasnou 

dohodu, která by dokázala rakouským orgánům ve věci spisové 

rozluky, že jsou oba státy schopny materiál přijmout a 

následně jim ho vydat. Československé straně se však toto 

opatření zdálo neúčelné a l nadále trvala na uzavření 

samostatné dohody. V následujících letech probíhala další 

52 NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1918 - 1934), sign. Il/4, kart. 28. Dále materiály VHA v Praze, 
Ministerstvo národní obrany (1918 - 1938), kart. 567 a 682. 
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jednání. Obě strany si navzájem předkládaly návrhy budoucí 

úmluvy. Spory panovaly hlavně v otázce časového mezníku pro 

vydávání spisů. Zatímco Československo bylo ochotno vydat 

Polsku materiál mladší roku 1890 a na zvláštní žádost i 

písemnosti z období let 1848 - 1890, Polsko požadovalo časovou 

hranici posunout až k roku 1742. 53 Samostatná dohoda nakonec 

uzavřena nebyla. Téma spisové rozluky bylo vtěleno do IV. 

části Smlouvy mezi republikou Československou a republikou 

Polskou o otázkách právních a finančních podepsané ve Varšavě 

23. dubna 1925. 54 Články 23 - 33 vymezují všechny podmínky pro 

vydání spisů. V článku 33 je pak přímo uvedeno, že tato část 

smlouvy nevstoupí v platnost do té doby, dokud nebudou 

uzavřeny dílčí dohody upravuj ící rozluku spisů v konkrétních 

oblastech. K tomu nakonec v únoru roku 1928 došlo. 20. ledna 

téhož roku vydalo Ministerstvo zahraničních věcí vyhlášku 

oznamující, že 6. února 1928 došlo k výměně ratifikačních 

listin Dohody mezi republikou Československou a republikou 

Polskou o rozdělení spisů uschovaných dosud u úřadů 

rakouských55
, Dohody mezi republikou Československou a 

republikou Polskou ve věci výměny spisů po bývalých vojenských 

úřadech rakouských, uherských a rakousko-uherských56
, Dohody 

mezi republikou Československou a republikou Polskou o 

rozdělení spisů a archivů železničních57 a Dohody Prohlášení 

mezi vládou republiky Československé a vládou republiky Polské 

o vzáj emném vypůj čování starších spisů mezi úřady obou stran58 

uzavřených ve Varšavě dne 8. února 1927. Tím vstoupila tedy 

v platnost i IV. část smlouvy z roku 1925 (dále jen Smlouva) . 

Podle článku 29 Smlouvy byli vládami obou stran ustanoveni 

generální komisaři pro spisovou rozluku. Za Československo byl 

jmenován Dr. Josef Michálek, 

53 Tamtéž. 
54 Sb.z. a n., ročník 1925, částka 33, 5611925 Sb. 
55 Tamtéž, 16/1928 Sb. 
56 Tamtéž, 17/1928 Sb. 
57 Tamtéž, 18/1928 Sb. 
58 Tamtéž, 19/1928 Sb. 

přednosta okresní správy 
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politické v Českém Těšíně, polskou stranou pak Prof. Eugenij 

Barwinski, ředitel státního archivu ve Lvově. 59 Mimo pravomoc 

generálních komisařů se dostala pouze rozluka v oboru soudním 

(do této sféry patřily například i sirotčí pokladny apod.), 

která byla ukončena podpisem závěrečného protokolu zmocněnci 

obou justičních správ 16. říj na roku 1933. Ostatní rozlukové 

práce probíhaly bez větších problémů, i když z polské strany 

docházelo opět k celé řadě zdržení. Zatímco polský generální 

komisař mohl v srpnu roku 1931 na jednání v Opavě prohlásit 

rozluku ze strany předání spisů československou stranou Polsku 

za ukončenou, jednotlivá československá ministerstva mohla 

konec rozlukových prácí ve svých resortech oznámit až 

v průběhu let 1933 - 1935. 60 Zpoždění vydání spisů zaznamenal 

materiál archivu bývalé těšínské komory. Problematickou částí 

rozluky se ukázalo být provedení Dohody meZl republikou 

Československou a republikou Polskou o rozdělení spisů 

uschovaných dosud u úřadů rakouských. Na rozdíl od 

Československa nemělo Polsko s Rakouskem uzavřenou žádnou 

zvláštní archivní úmluvu a mohlo tak vycházet pouze 

z povinností Rakouska zakotvených v Saint-Germainské mírové 

smlouvě. V případě spisů týkajících se výhradně jednoho či 

druhého území nečinilo Rakousko větších potíží. Problémy 

nastaly až v souvislosti s vydáním spisů společného 

charakteru. Podle článku 24 Smlouvy měl tento společný 

materiál připadnout té straně, které se týkala větší část dané 

jednotky. Strana, které by připadl originál, měla pak 

povinnost opatřit na vlastní náklady kopie pro stranu druhou. 

Bylo nutné dohodnout se s rakouskou vládou o ustanovení 

smíšené československo-polské komise, která by vydané spisy 

roztřídila a následně státům vydala. 

Předválečné události, které následovaly v průběhu roku 

1938, zasáhly i do oblasti archivních vztahů. Územní změny, 

59 AMZV, L Sekce - Prezidium, Odd. 1/5 - Archivní věci (1918 - 1939) -1954, kart. 37. 
60 Tamtéž. 
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které následovaly po podepsání Mnichovské dohody, znamenaly 

nutnost nových přesunů spisového materiálu. Šlo o správní 

materiál evakuovaný v době mobilizace z území Těšínského 

Slezska nově odstoupeného Polsku. Podle návrhu nové dohody 

měli být k účelu předání tohoto materiálu ustanoveni z obou 

stran spisoví komisaři, kteří měli rozluku provádět podle 

pokynů delimitační subkomise V. pro spisovou rozluku. Úmluva 

byla schválena 21. prosince roku 1938. 61 Po obsazení Polska 

Německem nabrala situace jiný směr. Pozornost německých 

centrálních úřadů se po vzniku Protektorátu Čechy a Morava 

soustředila na odvoz, v rakouské rozluce pracně získaného, 

materiálu zpět z našeho území. 

61 Tamtéž. 
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4.4 Rumunsko 

Trianonská mírová smlouva vymezila nové státní hranice 

Československa l s Rumunskem. Došlo tak k rozdělení starých 

správních celků. Jednalo se o tři bývalé komitéty Szatmár, 

Marmarošský Sihoť nově připadlé Rumunskému království a 

komitét Ugoča a Beregzas, který zůstal územně připojený 

k Československu, tedy v rámci Podkarpatské Rusi. Spisy, které 

zůstaly uloženy u jejich úřadů a které se vztahovaly ke správě 

jednoho nebo druhého území, bylo třeba rozdělit. Jako 

nejvhodnější se jevilo uzavření dohody podobné Pražské úmluvě 

s Rakous kem. K jednání byly ochotny obě strany a tak se bez 

větších potíží konala v první polovině června roku 1922 na 

československém vyslanectví ve Vídni několikadenní schůzka 

zástupců obou států, aby proj ednali výslednou podobu úmluvy. 

Za republiku Československou se jednání zúčastnil plnomocný 

ministr Dr. Kamil Krofta, za MZV archivář Dr. Jan Opočenský, 

který rovněž podával zprávy o průběhu jednání do Prahy, za MV 

sekční šéf Dr. Karel Hermann-Otavský a několik dalších 

zástupců jednotlivých ministerstev. Slovenský 

Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska 

orgán 

zastupoval 

archivář Dr. Václav Chaloupecký a civilní správu Podkarpatské 

Rusi pak prezidiální šéf Jan Hájek. Delegaci království 

Rumunského tvořili vyslanec Mikuláš Cantacuzene, tajemník 

Papiniu, archivář Dr. Auer, vojenský plnomocník Dimitriu a 

dvorní rada prof. Last. 62 

Výsledná dohoda mezi Československou republikou a 

královstvím Rumunským byla podepsána 14. října roku 1922. 

Z materiálů MZV však vyplývá, že dohoda musela být ante 

datována, neboť vyslanec Cantacuzene byl 15. října odvolán 

zpět do Rumunska a datum podpisu dohody bylo tak patřičně 

62 AMZV, I. Sekce - Prezidium, Odd. liS - Archivní věci (1918 -1939) -1954, kart. 58. Dále materiály VHA v 
Praze, Ministerstvo národní obrany (1918 - 1938), kart. 567 a 682 a SNA v Bratislavě, Ministr s plnou mocou 
pre správu Slovenska (1919 - 1927), kart. 61. 
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upraveno. 63 Ve srovnání s Pražskou úmluvou měla dohoda 

s Rumunskem některé odlišnosti. Především šlo o časový mezník 

pro předávání písemností. Bylo stanoveno, že budou vydány 

písemnosti až do 1. ledna 1876,64 zatímco v případě úmluvy 

s Rakouskem byla stanovena lhůta tříceti let. Dalším rozdílem 

bylo naložení se společnými spisy, tedy s písemnostmi, které 

se vztahovaly ke správě obou států. Podle Dohody s Rumunskem 

zůstaly originály na místě svého uložení a na zvláštní žádost 

byly pro druhou stranu vyhotoveny a společně ověřeny opisy. 

Náklady hradila strana vlastnící dokumenty. Naopak v rámci 

československo-rakouského vyrovnání zůstaly společné spisy 

v Rakousku. Do čtyř týdnů po ratifikaci úmluvy měla být na 

obou stranách sestavena zvláštní komise, která měla provádět 

rozlukové práce vždy na svém území, sestavit seznam dokumentů 

k předání a následně písemnosti vydat straně druhé. Co se týká 

archivního materiálu, bylo uvedeno, že si obě strany vyjdou 

svým kulturním přáním maximálně vstříc. Zmíněn byl l závazek 

obou států k plnění smluv, které maj í uzavřené s Rakous kem, 65 

hlavně v případě archivů vztahuj ících se na území postoupené 

jim Trianonskou smlouvou, a které j sou uloženy ve vídeňských 

archivech. Zároveň se oba státy zavázaly vzájemně se 

informovat o provádění spisové rozluky s Rakouskem. 

Integrální součástí dohody je zvláštní ustanovení týkající 

se soudních spisů, spisů finančního katastru a spisů vojenské 

povahy. Záštitu a také financování spisové rozluky podle 

dohody převzalo MZV. 

63 Tamtéž. 
64 K tomuto datu došlo ke změně systému státní správy v bývalém Uhersku - viz. tamtéž. 
65 Rumunsko uzavřelo dohodu s Rakouskem 5. října roku 1921 ve Vídni.- viz. Bundesgesetzblatt fur die 
Republik Osterreich, Jahrganz 1922, StUd 112, Nr. 583, AMZV, I. Sekce - Prezidium, Odd. 1/5 - Archivní věci 
(1918 - 1939) - 1954, kart. 58. 
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4.5/tálie 

S desetiletým zpožděním proběhlo spisové vypořádání 

Československa i s královstvím Italským. Konkrétně se jednalo 

o vydání dokladů, listin a spisů týkaj ících se příslušníků 

bývalého rakousko-uherského vojska, kteří se stali občany 

jednoho nebo druhého státu. Buď podle ustanovení mírových 

smluv ze Saint Germain a Trianonu, nebo jiným způsobem 

v letech 1914 1918. Smlouva byla uzavřena v Římě dne 23. 

května roku 1931. Ratifikační listiny byly vyměněny 16. ledna 

roku 1932 v Praze. Podpisu dohody předcházela již od počátku 

dvacátých let snaha Československa o zaslání předběžného 

návrhu úmluvy o vydání voj enských spisů. Stalo se tak v roce 

1922, tedy ve stejném roce, jako byla podepsána Římská 

konvence l ze strany Itálie. Na návrh nebylo nijak 

reflektováno. V druhé polovině dvacátých let se začaly ze 

strany Itálie množit požadavky na vydání úmrtních listů, či 

jiných osobních dokladů bývalých italských vojenských 

příslušníků, někdy l dokladů civilní správy. Tyto požadavky 

však byly vznášeny bez předpokladu vzájemnosti a proto nemohla 

československá strana zaujmout souhlasné stanovisko. Ačkoliv 

nechyběla ochota doklady vydat, naši vyjednavači trvali na 

uzavření dohody, která by zaručovala jistou reciprocitu. Na 

počátku května roku 1931 byla zahájena jednání v Římě. 

Československou delegaci vedli Dr. Jan Bedřich Novák, jako 

zástupce Ministerstva Národní obrany (dále jen MNO) a Dr. Jan 

Opočenský, který zastupoval MZV. Hlavními představiteli 

italské strany byli prof. Giuseppe Chiesa z Ministerstva války 

a prof. Dr. Eugenio Casanova za státní archiv. Obě strany byly 

v tomto případě ochotny jednat a na rozdíl od Maďarů, nekladli 

Italové žádné větší překážky. I přes menší námitky italských 

vyj ednavačů, aby náklady na tvorbu opisů společných dokumentů 

hradila přij ímaj ící strana, se nakonec zástupci obou delegací 

dohodli v úplném souhlasu s československým návrhem. 
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Podle úmluvy měla spisová rozluka probíhat formou 

spolupráce voj enských ústředních správ obou států a dokumenty 

měly být předávány přímo jej ich diplomatickým zástupcům nebo 

vojenským attaché. Jak již bylo výše zmíněno, italská strana 

souhlasila s tím, aby vydávající strana hradila náklady na 

pořízení opisů společných dokumentů. Počáteční nesouhlas se 

dal snadno odůvodnit, neboť bylo předem jasné, 

většina nákladů připadne v tomto případě na Itálii. 

že valná 

Na tomto místě by neměla být v žádném případě opomenuta 

existence československého vědeckého ústavu v Římě. V úvodní 

kapitole věnované vývoji archivnictví v naší zemi bylo již na 

jeho vznik upozorněno. Téměř třicetiletá tradice výzkumů 

našich badatelů v italských archivech připravila půdu pro 

další vědeckou činnost. 66 Po roce 1918 tak mohl výzkum 

pokračovat. Bylo 

badatelům patřičné 

záštitou MŠANO a 

nutné zřídit instituci, která by zaj istila 

zázemí. Římský historický ústav vznikl pod 

tudíž začal působit jako ústav státní. 

V rozpočtu ministerstva byl již od roku 1921. Předchozí bádání 

se však dělo především v souvislosti s českým Zemským archivem 

a odborné kruhy považovaly za nezbytné, aby se v tomto duchu 

pokračovalo i nadále. Velkou měrou se o to zasloužil tehdejší 

ministr školství profesor Josef Šusta, který zajistil 

spolupráci nového ústavu se Zemským archivem. Dobré komunikaci 

na italské straně zajišťoval i fakt, že jako vyslanci působili 

Dr. Vlastimil Kybal a Dr. Kamil Krofta, sami dřívější 

badatelé. Během dvacátých let se začala šířit myšlenka na 

zřízení více než jen historického institutu. Dosavadní 

institut sice dostačoval pro mezinárodní vědecký styk 

s obdobnými ústavy· jiných národů, ale podle vzoru ostatních 

států měla vzniknout Československá kulturně-historicko-

archeologická akademie, která by poskytla dohled a zázemí 

nej en historikům a archivářům, 

kteří směřovali do této oblasti. 

ale i umělcům a archeologům, 

Za účelem stavby budovy této 

66 Na výzkum plynuly pravidelné dotace z rozpočtu zemského výboru od roku 1895. 
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akademie byla podepsána 6. července roku 1923 dohoda mezi 

starostou Říma Filipem Cremonesi a československým vyslancem 

Vlastimilem Kybalem. Město darovalo Československu pozemek, na 

kterém měla být nej pozděj i do pěti let od podpisu akademie 

postavena. Stavba byla z finančních důvodů neustále odkládána 

a i když došlo k prodloužení lhůty, instituce tohoto typu 

v Římě nevznikla. Jej í proj ekt se nakonec přece jen přeměnil 

na proj ekt Československého historického ústavu v Římě. Již 

jen z politicky reprezentačního důvodu bylo vhodné podobnou 

instituci v Itálii zachovat. Mezinárodní situace se v průběhu 

třicátých let začala vyhrocovat a politické zájmy se promítly 

i do kulturní oblasti. Kolem roku 1935 se začalo jednat i o 

uzavření kulturní dohody s Itálií. Cílem bylo získat také 

daňové zvýhodnění na provoz a výstavbu nové budovy pro ústav, 

případně akademii, neboť myšlenka na její zřízení nebyla ještě 

zcela zavržena. Vzhledem k okolnostem, 

polovinu třicátých let v Evropě, 

ukončeno. Výnosem MŠANO z 3. srpna 

které provázely druhou 

bylo jednání 

roku 1939 došlo 

dočasně 

ke zrněně 

názvu ústavu na "Český historický ústav v Římě~. Během další 

doby se situace ústavu nevyvíjela nejlépe. Pokynem Úřadu 

říšského protektora z 1. 4. 1942 došlo k jeho likvidaci a 

uzavření. 

48 



4.6 Království Srbů, Chorvatů a Slovinců 

Podobná dohoda jako s Itálií byla ohledně rozluky 

vojenských dokumentů uzavřena i s Královstvím Srbů, Chorvatů a 

Slovinců (dále jen SHS) V tomto případě šlo jen o protokol, 

který zástupci obou vlád podepsali v Bělehradě 14. července 

roku 1926. Naše vláda pak protokol ratifikovala 24. září téhož 

roku. Podle zprávy vyslanectví Československé republiky 

v Bělehradě skončily rozlukové práce v srpnu roku 1935. 67 

Zajímavá byla snaha SHS o spolupráci s Československem 

v případě rozluky vojenských dokumentů. V červnu roku 1921 

požádal přednosta historického oddělení generálního štábu SHS 

pplk. Vojin Maksimovič vojenské oddělení Československého 

vyslanectví ve Vídni, aby naši důstojníci, kteří byli v té 

době pověřeni rozlukovými pracemi ve Válečném archivu ve 

Vídni, v rámci svých prací posoudili a vybrali i materiál 

týkající se SHS, neboť SHS své zastoupení pro tuto činnost ve 

Vídni nemělo. Splnění této žádosti by v podstatě znamenalo 

splnění celé spisové a archivní rozluky ve vídeňském Válečném 

archivu l pro SHS. Žádost však muselo naše vyslanectví 

samozřejmě odmítnout, neboť práce na vlastním materiálu byla 

více než náročná. 68 

67. viz zpráva Vyslanectví RČS v Bělehradě,. č.j. 7115/3b, AMZV, I. Sekce - Prezidium, Odd. liS - Archivní 
věci (1918 -1939), kart. 56. 
68VHA v Praze, Ministerstvo národní obrany- Prezidium, (1918 - 1938), č.j. 680 215, kart. 288. 
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4.7 Německo 

o sjednání úmluvy o spisové rozluce s Německem začala 

některá ministerstva usilovat již na počátku třicátých let. 

Bylo to především MNO které vyzývalo MZV, aby podniklo 

patřičné kroky ke sj ednání dohody. MZV však na podobné výzvy 

odpovídalo zamítavě. Pro získání či naopak vydání některých 

dokumentů do budoucna hodlalo zvolit diplomatickou cestu a 

uzavření dohody shledalo zbytečným 

Zvratovým momentem se však stalo podepsání Mnichovské 

dohody 29. září roku 1938. Došlo k odtržení pohraničních 

oblastí našeho území a jejich přičlenění k Německé říši. 

V důsledku toho bylo zapotřebí provést l rozdělení spisového 

materiálu, který se týkal chodu veřejné správy těchto oblastí. 

Již od října téhož roku začala jednání, která vedla 

k podepsání Česko-slovensko-německé úmluvy o správním spisovém 

materiálu. K podpisu došlo 14. listopadu roku 1938 a k 

započetí jejího provádění mělo dojít v co nejkratší době. 

Úmluva vymezovala nakládání s materiálem patřícím jednoznačně 

Říši, ale některé odstavce se týkaly l dokumentů společné 

povahy, které měly zůstat na místě svého dosavadního uložení. 

Již 16. listopadu zahájila svou činnost zvláštní komise Říšské 

vlády, které byly dány k dispozici místnosti v sídle Archivu 

Ministerstva vnitra. Česko-slovenská spisová komise navázala 

na delimitační subkomisi (V. ) pro spisovou rozluku při 

Ministerstvu vni tra. 69 Obě komise měly spolu úzce 

spolupracovat. Na znění úmluvy je patrné, že vztahy, které 

vládly mezi oběma státy, ještě nebyly tolik napjaté. Ostatně i 

ze zpráv česko-slovenské komise lze vyčíst, že předávání 

spisového materiálu probíhalo v poklidu a v poměrně krátkém 

časovém úseku komise z větší části splnily svoje úkoly. Vrácen 

69 Po mnichovském diktátu bylo při Ministerstvu vnitra zřízeno jedenáct delimitačních subkomisí. Záležitosti 
spisové rozluky s Německem měla na starosti delimitační subkomise V., rozluku se Slovenskem a Maďarskem 
delimitační subkomise VII. 
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byl i 

ohrožení. 

materiál evakuovaný z pohraničních oblastí v době 

Zvláštní dohody byly sj ednány v případě materiálu 

týkaj ícího se soudnictví, železnic a samos ta tnou dohodu mělo 

s Říší i ministerstvo pošt a telegrafů. Důležitým obsahovým 

bodem úmluvy bylo, že se povinnost vydat písemný materiál 

nevztahovala na materiál historické povahy. V plánu bylo 

jednat o archivní rozluce, přičemž v úvahu přicházely staré 

patrimoniální spisy obsazeného území a staré pozemkové knihy. 

Obavy našich archivních odborníků se týkaly také písemností 

dvorské komory v Archivu Pražského hradu, pokud by Němci 

chtěli dosáhnout revize vídeňské archivní rozluky z roku 

1920. 70 

Na rozdíl od poklidných zpráv spisové komise, protokoly 

porad konaných na Ministerstvu vnitra již tak klidně nezní. Po 

událostech, které následovaly za několik měsíců, nastaly pro 

česko-slovenské archivnictví doby ještě temnější. 

70 AMZV, I. Sekce - Prezidium, Odd. liS - Archivní věci (1918 - 1939), kart. 56. 
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4.8 Přehled další zahraniční archivní spolupráce 

V této souvislosti by neměla být opomenuta existence 

Ruského historického zahraničního archivu. 71 Jeho vznik je 

spojen s přílivem ruských emigrantů, kteří svou 

jak v době carské vlády, tak i po nastolení 

zemi opouštěli 

vlády sovětů. 

Kromě Rusů zde byli zastoupeni i Ukrajinci. Archiv, který 

vznikl hlavně z popudu tehdejších vedoucích osob této skupiny, 

byl podporován i ministrem zahraničních věcí Dr. Edvardem 

Benešem a měl za úkol především záchranu písemností vyvezených 

z Ruska a jejich správu. V průběhu let se z archivu stalo 

spíše jakési dokumentační středisko, které shromažďovalo nejen 

sbírky a pozůstalosti, ale založilo l vlastní knihovnu. Do 

začátku roku 1928 udržovalo MZV nad archivem pouze patronát. 

V důsledku ukončení tzv. Ruské pomocné akce se stal archiv 

ministerstvu zcela podřízen. Zaj ímavostí této instituce bylo, 

že se z obsahového hlediska jednalo o nej větší ruský 

historický archiv existující mimo území Sovětského svazu a 

naprosto se vymykala státním zvyklostem a právu. Brzy začaly 

podle stejného vzoru vznikat i archivy dalších států, jako 

napří klad Ukraj ins ký historický kabinet, Bělorus ký zahraniční 

archi v, Dons ký kozácký archiv nebo Kubáňs ký archiv. Za této 

situace 

případně 

bylo cílem MZV 

v rámci nového 

všechny archivy spojit a později 

archivního zákona začlenit do 

celkového systému archivů. V polovině třicátých let se stal 

Ruský zahraniční archiv rozpočtovou organizací MZV a dokumenty 

menších rus ký ch archi vů byly postupně přičleňovány. 

Samostatným vědeckým orgánem archivu byla archivní rada, jejíž 

členové nemohli být politicky angažováni. Spolupracovníky 

archivu byli tzv. zahraniční agenti, kteří pro něj sbírali a 

vykupovali dokumenty v zahraničí a zasílali je do Prahy. 

Archiv v té době sídlil v budově Toskánského paláce. Ještě 

71 Původně nesl jméno Archiv ruské emigrace, ale od roku 1924 svůj název změnil. 
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před rokem 1938 se uvažovalo o přechodu Ruského historického 

archivu pod správu MŠANO, ale po podpisu Mnichovské dohody 

bylo rozhodnuto o jeho předání AMV v Praze, který převzal i 

jeho pracovníky. Brzy po vyhlášení protektorátu se o dokumenty 

z ruského archivu začala zajímat německá okupační správa. 

Ačkoliv tehdej ší ředitel AMV Dr. Jaroslav Prokeš protestoval, 

přešel Ruský zahraniční historický archiv pod ochranu 

německého říšského archivu v Berlíně. V roce 1940 došlo 

k organizační změně ve struktuře Archivu Ministerstva vnitra a 

ruský archiv se stal jeho druhým oddělením. Jako dvě 

pododdělení tu pak byly Ruský zahraniční historický archiv a 

ostatní ruské archivy. V době okupace docházelo k postupnému 

zatýkání pracovníků druhého oddělení. Šlo většinou o 

emigranty nearchiváře, ale jinak o osoby, které materiál dobře 

znaly a spravovaly ho většinou po celou dobu existence 

archivu. V dalších letech protektorátu docházelo k dalším 

personálním i organizačním změnám. Všechny však směřovaly 

k celkovému podřízení archivu říšské správě. 

Po osvobození bylo rozhodnuto, že bude zpětně získaný 

Ruský zahraniční historický archiv společně s ostatními 

ruskými archivy věnován sovětské Akademii nauk v Moskvě. To se 

také na konci roku 1945 stalo. Jen Ukrajinský historický 

kabinet byl předán ukraj ins ké vládě, aby byl nadále uložen 

výhradně v Kyjevě jako fond s názvem Pražský ukrajinský 

archiv. Navrácení těchto materiálů zpět do zemí jejich původu 

však mělo v některých případech neblahé následky. Dokumenty a 

jiný písemný materiál, který tehdejší emigranti ze země 

vyvezli, je teď mohl zpětně usvědčit jako nepřátele státu a 

mnozí z nich byli stíháni a souzeni. Materiál byl dlouhou dobu 

nepřístupný. Badatelské veřejnosti byl částečně zpřístupněn až 

v roce 1987. 72 

72 Podrobný článek věnovaný Ruskému zahraničnímu historickému archivu publikovala Alexandra Špiritová 
v Paginae Historie číslo X., 2002, str. 153 - 166. Dále lze tuto problematiku studovat ve fondech Národního 
archivu v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1935 - 1945), kart. 125 - 126; fond Ministerstvo vnitra 
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V polovině třicátých let došlo k úpravě povolování studia 

cizincům v našich archivech. Mnozí zahraniční badatelé, kteří 

žádali o povolení studia, nepodávali žádosti ve státním 

jazyce. Předchozí praxe fungovala tak, že se písemný styk 

s těmito žadateli udržoval rovněž v jazyce cizím, i když naší 

badatelé v cizině naráželi v této souvislosti neustále na 

potíže. Nedodržovala se tak zásada reciprocity, která byla ve 

vzájemných úmluvách většinou stanovená. Proto vydalo roku 1935 

Ministerstvo vnitra oběžník, podle něhož měli i cizinci 

povinnost podávat žádosti o studium v československých 

archivech ve státním jazyce a žádosti se vyřizovaly nadále jen 

diplomatickou cestou, 

souhlasu ústředních 

přičemž jejich 

úřadů státu. 73 

schválení podléhalo 

Cílem bylo zamezit 

zneužívání možnosti bádání v našich archivech a v napjaté 

atmosféře, která na konci třicátých let panovala, alespoň 

tímto způsobem hájit národní archivní dědictví a jeho 

prostřednictvím i státní individualitu. 

V materiálech registratury Ústředního Archivu Ministerstva 

vnitra lze nalézt doklady o vědeckém mezinárodním styku, který 

sahal až za oceán do USA. Konkrétně se jednalo o Kongresovou 

knihovnu ve Washingtonu, se kterou proběhla výměna Věstníku 

Ministerstva vnitra za Zákoník Spojených států amerických. 

Další vědecký styk probíhal v podobě studia v cizích archivech 

nebo zapůjčování a výměny archiválií. Z institucí, které 

využívaly styků s československými archivy, to byla například 

Pruská akademie věd v Berlíně, Domácí, dvorní a státní archiv 

ve Vídni, ale i instituce francouzské, italské nebo švédské 

Možnosti bádat využívaly soukromé osoby. 

prezidium (1925 - 1930); fond Předsednictvo ministerské rady (1918 - 1945) a dále potom v AMZV ve fondu 
Protektorát. 
73 NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1935 -1945), sign I/7, kart. 65. 
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5. Období Protektorátu Čechy a Morava 

Situace, která nastala po vyhlášení Protektorátu Čechy a 

Morava, nebyla pro archivnictví v našich zemích nijak 

příznivá. Cílem okupační správy bylo získat a následně vyvézt 

za hranice protektorátu písemný materiál jak povahy správní, 

tak historické, který se, aspoň podle německých odůvodnění, 

týkal území nyní náležej ící k Říši. Jak již bylo v předchozí 

kapitole předesláno, byla 14. listopadu 1938 podepsána dohoda 

s Německou říší o správním spisovém materiálu. Obě strany 

k provádění této úmluvy zřídily spisové komise. Česko

slovenská spisová komise byla po zřízení protektorátu 

přejmenována na Českou spisovou komisi. Tento název jí ale 

dlouho nezůstal a v rámci zachování jednoty v úředních názvech 

byla podle německého vzoru ("Der Reichsprotektor in B6hmen und 

Mahren, Schriftgutkommission") přejmenována na "Archiv 

ministerstva vnitra, spisová komise" a ve vnitřní organizaci 

AMV tak tvořila páté oddělení. V dalším výkladu je však 

z důvodu srozumitelnosti zachován název Česká spisová komise. 

Předsedou této komise byl jmenován ministerský rada Dr. 

Ladislav Kopecký a jeho zástupcem dosavadní ředitel AMV Dr. 

Jaroslav Prokeš. Vedoucím Německé spisové komise zřízené ze 

strany Říše byl taj ný vládní rada M. R. Gerstenhauer. Úkolem 

pátého oddělení AMV bylo původně ve spolupráci se 

svým německým protěj škem provádění spisové rozluky s Německem 

podle výše uvedené úmluvy, obstarávání opisů a výpisů 

z matrik, výtahů z pozůstalostních a poručenských spisů a 

pozemkových knih. Zejména agenda související s genealogickou 

činností již od počátků protektorátu rychle narůstala. Bylo 

nutné zřídit zvláštní oddělení, které by převzalo tuto 

činnost. Už v polovině roku 1939 vzniklo za tímto účelem jako 

čtvrté oddělení AMV oddělení pro opatřování rodových dokladů. 

Agenda České spisové komise se přesto kromě spisové rozluky 

rozrostla jednak o provádění dalších dodatkových dohod a 
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speciálnich protokolů uzavřených na podkladě dohody ze 14. 

listopadu 74, jednak o provádění spisové rozluky se Slovenskem 

a s dalšími státy, k nimž byly v roce 1938 připojeny části 

území bývalé Československé republiky, 

s bývalou Polskou republikou. 75 

tj. s Maďarskem a 

Vznik protektorátu neměl na činnost komisí nijak zvláštní 

vliv. Jen provádění rozlukových prací se Slovenskem, Maďarskem 

a Polskem přešlo na Německou spisovou komisi. V případě 

Slovenska byla v Berlíně dne 19. října 1939 uzavřena všeobecná 

dohoda o vydání správního spisového materiálu. Pokud některý 

materiál slovenské úřady potřebovaly dříve, byl na požádání 

Slovensku Českou spisovou komisí vydán. Stejně tak tomu bylo i 

v případě Maďarska, ačkoliv žádná dohoda v té době uzavřena 

nebyla. Spisová rozluka s Polskem byla před jeho obsazením 

Němci teprve ve stadiu příprav. Kromě zmíněných činností 

opatřovala Česká spisová komise materiál od úřadů 

protektorátu, resp. bývalého Česko-slovenského státu a dále ho 

vydávala Německé spisové komisi. 

Opatřením říšského protektora z 8. srpna 193976
0 používání 

archiválií vztahuj ících se k Německé říši a nacházej ících se 

na území Protektorátu připadlo řízení rozlukových archivních 

prací prvnímu, administrativnímu oddělení AMV. V uvedeném 

opatření bylo oznámeno, že vzhledem ke změně státoprávních 

poměrů bývalého Rakouska a bývalého Československa je nutné 

"odčini ti" archivní rozluku, provedenou podle Pražs ké úmluvy. 

Rovněž bylo nařízeno vydat Říši archiválie, které vznikly na 

jej ím území a byly dosud uloženy na území protektorátu. Byla 

ustavena zvláštní archivní komise, která podléhala říšskému 

74 Např. dohoda o vydání spisového materiálu pozemkového katastru, topografického, kartografického a 
reprodukčního spisového materiálu bývalého Vojenského zeměpisného ústavu v Praze a spisového materiálu 
přesných státních nivelací ze dne 7. února 1939, protokol o vydání spisového materiálu Státního ústředního 
statistického úřadu v Praze ze dne 19. prosince 1938, protokol o vydání spisového materiálu Nejvyššího 
správního soudu ze dne 3. března 1939 nebo protokol o vydání spisového materiálu Geologockého ústavu 
v Preze ze dne 22. listopadu 1939 - viz. NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1935 - 1945), sign. lI5, 
kart. 59. Materiály týkající se protektorátního archivnictví se dají studovat ještě ve fondech NA v Praze, Úřad 
říšského protektora (dále jen ÚŘP)(1939 - 1945), karton 534,540 ajeho pododdělení I 3e, kart. 1 - 3 a 5. 
75 Dříve prováděné delimitační subkomisí VII. 
76 Č.j. II B 20604/20606 viz NA v Praze, ÚAMV -Archivní registratura (1935 - 1945), sign. lI5, kart. 59. 
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ministerstvu vnitra. Jejím vedoucím byl tehdejší ředitel 

Domácího, dvorského a státního archivu ve Vídni Ludwig 

Bi ttner. Byly vydány zvláštní směrnice, podle nichž měla být 

rozluka prováděna. Jako tehdejší ředitel AMV navrhl 

Dr. Jaroslav Prokeš zřízení české archivní komise. Návrh byl 

schválen a členové komise byli jmenování 1. ledna 1940. Mezi 

nimi figuroval například Karel Kazbunda nebo Dr. Bohumil 

Matouš. Předsednictvím v této komisi byl dekretem presidia 

ministerstva vnitra z 18. ledna 1940 jmenován Dr. Jaroslav 

Prokeš. 77 Vrchní dohled nad prováděním rozluky získal tehdejší 

referent pro archivnictví při Úřadu říšského protektora 

Dr. Oskar Horst Swientek. Podle uvedených směrnic měly být 

rozlukové práce prováděny podle provenienčního principu ve 

všech archivech a registraturách, které byly v držení úřadů, 

korporací a soukromých osob a ústavů, které podléhají 

protektorátní vládě. Vymezení bylo velice široké a zahrnovalo 

prakticky veškeré písemnosti na území protektorátu. Členové 

německé komise měli nej dříve fondy prohlédnout a oznámit své 

požadavky české archivní komisi. Ta měla prozkoumat jejich 

provenienci a následně je vydat. 

Jak již bylo zmíněno, vyjmutím genealogické agendy 

z činnosti České spisové komise vzniklo oddělení pro 

opatřování rodových dokladů. Jeho provoz se řídil Vládním 

nařízení o opatřování dokladů pro úřední důkaz rodového původu 

ze 17. července 1939. 78 Podle tohoto nařízení byl ošetřen 1 

postup při vyřizování dokladů pro německy hovořící žadatele. 

Byla nařízena komunikace v němčině a povinný překlad česky 

psaných dokumentů. 

Dopisem Úřadu říšského protektora z 22. dubna 1940 byla 

k 1. červenci 194 O ukončena činnost Německé spisové komise. 

Její agendu převzal Úřad říšského protektora. 79 Práce na 

spisové rozluce dále pokračovaly. 

77 Tamtéž. 
78 Sb. z. a n., ročník 1939, částka 61,166/1939 Sb. 
79 NA v Praze, ÚŘP,jeho pododdělení I 3e, kart. 2. 

Na počátku roku 1941 
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podepsala Německá říše dohodu s Maďarskem. Jako spolupracovník 

se porad s maďarskou delegací zóčastnila 1 teská spisová 

komise. Bylo dohodnuto, že na rozdil od Slovenska měl být 

Maďar~m vydán veškerý spisový materiál, aniž by muselo být ze 

strany Maďarska požádáno. 

Zvlášť upraven byl i přístup příslušník~ protektorátu do 

německých - protektorá tních archi v~. Vyhláš ka ze dne 1. ledna 

1941, která se řídila vládním nařízením ze dne 4. července 

1939, vyhrazovala používání archiv~ jen arijc~m. Lidé, kteří 

neměli doložen dostatečný arijský p~vod, měli umožněn přístup 

do archivu na zvláštní žádost a to jen tehdy, pokud mělo 

jejich bádání rodopisný charakter. Roku 1941 byla zahájena 

spolupráce 

rodových 

mezl 

dokladů 

protektorátním 

a příslušnou 

oddělením pro opatřování 

óřadovnou v Generálním 

gouvernementu, 

Polska. BO 

který se nacházel na části ózemí bývalého 

Z hlediska mezinárodních vztahů protektorátního 

archivnictví může být jako nejvýraznější považována výše 

uvedená archivní "rozluka". vývoz archiválií a jejich ukládání 

v říšských archivech citelně poznamenalo téměř všechny naše 

archivy. Archiválie, které byly tímto zp~sobem přemístěny, 

byly po roce 1945 zpětně na Německu vymáhány. Mezi osobnostmi, 

které se, ať už negativně či pozitivně, podepsaly na stavu a 

postavení našich archiv~, je třeba jmenovat Dr. Jaroslava 

Prokeše, dlouhou dobu ředitele AMV, jehož snaha o co největší 

eliminaci říšského vlivu mu vysloužila jeho sesazení. Bl 

Protipólem Prokeše byl již zmiňovaný Dr. Oskar Horst Swientek, 

který působil jako referent pro archivnictví při Úřadu 

říšského protektora a po sesazení Prokeše vedl AMV. Jemu do 

určité míry konkurovala další výrazná postava, a tou byl 

Dr. Joachim Prochno. Osoba, která v prostředí protektorátu 

dokázala spojit hned několik vysokých archivních funkcí. Mimo 

80 NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1935 - 1945), sign. 1/5, kart. 59. 
81 K němu více KOLLMANN, J., Případ univerzitního profesora Dr. Jaroslava Prokeše - chmurná kapitola 
z dějin Archivu Ministerstva vnitra, PH 9, 2001, s. 270 - 334. 
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jiné l funkci vedoucího Zemského archivu, díky níž se často 

dostával do sporů právě se Swientekem. Na rozdíl od něj se 

však snažil nej ednat pouze v duchu říšskoněmecké ideologie a 

nutno podotknout, že se v případě extradice některých 

archiválií na území Říše snažil zajistit alespoň částečný 

princip reciprocity. 82 

V každém případě je jasné, že v tomto krátkém a 

nepříznivém období našeho státu nelze mluvit o existenci 

užších mezinárodních archivně-vědeckých vazeb. Z hlediska 

státoprávního nebyla naše republika samostatně fungujícím 

celkem, a proto byla slibně se rozvíjející odborná zahraniční 

spolupráce na čas utlumena. Nové možnosti se pro naše 

archiváře otevřely až po roce 1945, kdy se nové vztahy začaly 

vyvíjet ještě na vyšší celosvětové úrovni. 

82 Vztah Swienteka a Prochna se mimo jiné věnuje V. BELLING, Joachim Prochno ajeho působení v Archivu 
Země české v období Protektorátu Čechy a Morava, PH 10,2002, s. 223 - 246. 
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6. Mezinárodní vztahy v letech 1945 - 1989 

Brzy po skončení druhé světové války začala být aktuální 

co nejrychlejší spísová a archivní rozluka písemného materiálu 

zavlečeného mimo území našeho státu v době okupace. 

Nejobjemnější část se nacházela na bývalém území Říše, dále na 

území Maďarska, Polska a bylo nutné se vypořádat i v rámci 

republiky s bývalým Slovenským státem. Jako časové mezníky 

byla obecně dána data Mnichovské dohody 30. září 1938 a 

Vídeňské arbitráže z 2. listopadu téhož roku. 

Na základě dopisu říšského protektora z 8. srpna 1939 83 

byla zahájen rozsáhlá delimitace spisového l archivního 

materiálu z území našeho státu. V rámci tzv. odčinění Pražské 

úmluvy z 18. května 1920 došlo k vývozu velkého množství 

cenného písemného materiálu, který byl roztroušen nejen po 

různých archivech v pohraničí, ale i na území bývalého 

Rakouska. Zpětné dohledávání a získávání československého 

majetku tohoto charakteru bylo a zůstává velice obtížné. 

Současně s průběhem jednání a prováděním restitucí se 

začala vyvíjet a upevňovat archivně-vědecká spolupráce na 

mezinárodní úrovni. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let 

byl položen základní kámen International Council on Archi ves 84 

(Mezinárodní archivní rada dále jen MAR) jako neziskové 

nadnárodní instituce organizující archivnictví z celého světa. 

V roce 1949 vznikla tzv. Rada vzájemné hospodářské pomoci 

(dále jen RVHP) Ačkoliv byla RVHP především ekonomickou 

organizací socialistických států bývalého sovětského bloku, 

členské státy měly společné zájmy i v oblasti kulturní a 

vědecké spolupráce. Ta to skutečnost se odrazila i v archivní 

sféře a vzhledem k tomu, že Československo bylo dokonce jedním 

ze zakládajících členů RVHP, hlavní směr v navazování 

poválečné archivně-vědecké spolupráce byl víc než jasný. 

83 čj. ILB 20604/20606 viz NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1935 - 1945), sign. lI5, kart. 59. 
84 . www.lca.org. 
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Již po roce 1945 začala naše vláda s ostatními státy 

sjednávat dohody o kulturní a vědecké spolupráci. Zpravidla 

v nich byly v jednotlivých článcích zakotveny obecné body 

spolupráce v oblasti vědeckých a kulturních institucí daných 

států. Konkrétní představy o spolupráci byly pak stanoveny 

v tzv. prováděcích plánech, které byly vydávány vždy k dané 

dohodě zpravidla na dobu tří až pěti let. Pokud nebyla 

sjednána dohoda nová, byly v následujících letech vydávány jen 

nové prováděcí plány. 

Cílem následujících kapitol je utřídit a vyložit jak 

průběh restitučního řízení po druhé světové válce, tak i další 

styky, které se podařilo československému archivnictví navázat 

nejen do roku 1989, ale i vztahy, které svým charakterem 

přesáhly do dalšího období již polistopadové republiky. 
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6. 1 Poválečné restituce 

6.1.1 Německo 

V případě poválečného Německa byla situace řešena 

restitučním řízením pod záštitou vítězných mocností. Všeobecné 

uj ednání o restituci písemných a jiných památek na německém 

území bylo součástí dohody s Německem o reparacích. Ta byla 

podepsána na Pařížské reparační konferenci konané ve dnech 9. 

listopadu - 21. prosince 1945. Ujednání se však vztahovalo na 

okupační pásmo americké, britské a francouzské. Protože se 

naše pohledávky nacházely převážně v sovětském okupačním 

pásmu, musela naše vládní místa zvolit pro získání archiválií 

a jiného spisového materiálu diplomatickou cestu. Již v srpnu 

roku 1945 byl ustanoven tzv. Sbor pro otázky spojené 

s restitucí kulturního materiálu, jako zvláštní pododdělení 

meziministerské restituční subkomise při MZV, která měla 

provádět soupis všeho odvlečeného nebo zničeného majetku. Jeho 

předsedou byl jmenován Dr. Jan Opočenský a dělil se na čtyři 

sekce - archivní, knihovní, sekci uměleckých památek a sekci 

zařízení vědeckých ústavů a laboratoří. Dalšími členy byli 

například Dr. Josef Borovička, Dr. Jan Morávek nebo doc. Dr. 

Karel Kazbunda. Sbor měl zj isti t všechen materiál kulturního 

charakteru, který byl za války zničen nebo odvlečen. Pro 

zjišťování škod na Slovensku existovala zvláštní komise. 

Členové sboru se na svých poradách usnesli, aby byl soustavně 

pořizován soupis bohemik na německém území. Pro případ, že by 

se některý zavlečený materiál nepodařilo získat zpět, mohl by 

tento soupis posloužit jako zdroj našich požadavků náhradou za 

nezvěstné archiválie. Upřednostněny měly být větší ucelené 

fondy. Základ tomuto soupisu položil s předstihem Dr. Václav 

Voj tíšek. 85 

85 NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1946 - 1948), kart. 7. 
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Již od roku 1946 probíhaly přípravy na jednání o výměně 

spisového materiálu. Nejen, že byli Němci svým poválečným 

postavením značně znevýhodněni, ale l podle dohody o 

reparacích byl německý majetek v cizině považován za konfiskát 

signatářských států, na jejichž území se majetek nacházel. Byl 

tu tak otevřen jistý prostor pro manévrování při výměně 

písemností. Zároveň byl nařízen zákaz svévolného ničení tohoto 

typu materiálu, k čemuž 

docházelo. Pocit nutnosti 

přesto v některých 

zlikvidovat všechny 

případech 

pozůstatky 

okupace byl v mnoha místech Československa velice silný. Ze 

strany Německa bylo usilováno zejména o vrácení osobních spisů 

bývalého německého obyvatelstva v Československu, ale i o 

jiné, na naše území za války převezené, archiválie nebo knižní 

soubory. Ty sem byly přemístěny hlavně z důvodů protiletecké 

ochrany.86 Postup československých delegátů cestách do Německa 

za vyhledáváním našich písemností určovala také 

československo-německá dohoda o vydání správního a spisového 

materiálu z 14. listopadu 1938. Mezi německými archivy, 

v kterých se naše fondy nacházely, to byl například Státní 

archiv v Drážďanech nebo Meklenburský tajný a hlavní archiv ve 

Schwerinu. 

Vzhledem k velikosti území bývalé Třetí říše, byl německý 

materiál, ale l materiál okupovaných států porůznu roztroušen. 

Odtud se pak odvíj elo jednání a další postup při rozlukách 

s ostatními státy. 

86 Jednalo se např. o berlínskou knihovnu "Deutsche Lehrbi.icherei" nalezenou na zámku v Blankarticích, která 
byla nakonec odevzdána knihovnám československých vědeckých ústavů, nebo o matriky z městského archivu 
v Berlíně. Berlínské matriky byly později vráceny do východního Berlína, který tak mohl vést matriční agendu i 
pro západní svou část. 
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6.1.2 Rakousko 

Vcelku úspěšná archivní rozluka s Rakouskem po roce 1918 

byla Němci po Mnichovu a v době okupace v podstatě zcela 

zmařena. Ihned po skončení druhé světové války byla zaháj ena 

jednání o vrácení odvlečeného materiálu. 20. září 1946 byl 

s Rakouskem podepsán protokol "Úmluva ve věci archivního a 

spisového materiálu, který byl po násilném obsazení Rakouska a 

republiky Československé říší Německou odcizen z Republiky 

Československé do Rakouska a naopak". Účinnosti nabyl 

8. listopadu 1946. Jednáním byl pověřen Dr. Opočenský. Bylo 

dojednáno, že nám bude vrácen veškerý odvlečený písemný 

materiál, včetně knihoven. Měl být obnoven status quo před 

30. zářím 1938. Na požádání nám měly být vydány i spisy 

bývalých říšskoněmeckých úřadů, které se vztahují k našemu 

území. V průběhu let 1947 1949 byly v této souvislosti 

podepsány ještě další dodatkové protokoly.87 Prováděním 

československo-rakouského protokolu byl pověřen Dr. Václav 

Letošník, v dalších letech pak Dr. Zdeněk Šamberger, 

Dr. Ladislav Skřivánek a Dr. Pavel Křivský z AMV, Juraj 

Palkovič z MZV nebo sekční šéf Dr. Čeněk Burkoň. Zástupci 

rakouské strany pak byli Dr. Rath a Dr. Rohracher. Bylo 

logické, že se naše pohledávky týkaly většího množství 

písemností. Jednalo se především o větší část katastrálních 

operátů, vodohospodářských spisů a některé jednotliviny. 

Zvláštní jednání se vedla kolem našeho voj enského materiálu 

nacházejícího se v americkém okupačním pásmu. Šlo o písemnosti 

leteckého a mapovacího charakteru a jeho převezení zpět na 

naše území bylo Američany povoleno až po společné 

československo-rakouské žádosti. 88 

Příkladem rakouských písemností, které byly "uklizeny" na 

naše území, bylo větší množství fondů nalezených na zámku 

87 V Praze dne 9. listopadu 1948 a ve Vídni dne 12.10.1949. 
88 NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1949 - 1950), kart. 10- 12. 

64 



v Lednici u Mikulova, ve Valticích nebo v prostoru kasáren na 

Louce ve Znojmě. V souvislosti s těmito depoty se Rakušané 

dostali do sporu se zástupci Polska, neboť se zde nacházel 

i materiál polské provenience a nastal problém s jeho 

předáním. Československo zaujalo v tomto sporu neutrální 

postavení a nechalo na obou státech aby se dohodly. Rakousko 

chtělo nechat převézt všechen materiál do Vídně a na základě 

rakousko-polské dohody v této záležitosti ho Polsku vydat. 

K tomu také nakonec došlo, i když část písemností byla Polsku 

vydána přimo. Výhodou a zároveň naším dosaženým požadavkem 

bylo, že veškeré náklady na dopravu archivního a spisového 

materiálu hradilo Rakousko. Podle zpráv MZV a AMV měla být 

restituce s Rakouskem skončena do konce roku 1950. 89 

89 Tamtéž, např. viz zpráva MZV č.j. 260.752/501BII-3 z 6.dubna 1950. 
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6.1.3 Polsko 

Vyrovnání v oblasti písemného materiálu bylo nutné provést 

i s dalším sousedním státem - s Polskem. Polskými zástupci pro 

jednání ve věci rozluky zavlečených dokumentů byl Ing. Leon 

Kolarski. V souvislosti se znojemskými písemnostmi pak Ing. 

Lewicki a Dr. Kaczmarczyk. Za Československo bylo jednání 

svěřeno Dr. Šambergerovi, delegátem v Polsku byl Ing. Ladislav 

Klíma, v Praze působil Dr. František Kafka. 12. února 1946 

byla podepsána úmluva s Polskem o vzájemném vydání majetku 

odvlečeného po započetí války. V našem případě šlo zejména o 

fondy "Slezsko" a "Lužice", které byly vydány pro Státní 

archiv v Budyšíně v roce 1941, fond "Rukopisy, kopiáře o 

slezských věcech", který byl odvezen v roce 1943 a spisové 

soubory z Těšínska. Další pohledávky jsme měli v archivech ve 

Vratislavi nebo v Katovicích. Byly ustanoveny dvě čtyřčlenné 

smíšené komise, které pracovaly ve složení dvou 

čes koslovenských zástupců a dvou zástupců Pols ka. Zálež i tosti 

polské řešila komise v Praze, naopak ve Varšavě působila 

komise zabývající se otázkami československého materiálu. 

Brzdícím prvkem byl fakt, že úmluva z roku 1946 byla zaměřena 

spíše na materiál technické a průmyslové povahy a archivům a 

všeobecným kulturním záležitostem nebyla věnována potřebná 

pozornost. Proto museli naši vyjednavači využít maximálně 

články týkající se této problematiky. Na konci roku 1950 

zbývalo předat ještě 60% z celkového množství písemností. 

V polovině padesátých let probíhala z podnětu Archivní správy 

Ministerstva vnitra revize výsledků restitučního řízení. Stále 

ještě existovalo značné množství materiálu, který měl být 

Polskem odevzdán nebo naopak vydán Československem. 9o 

V lednu roku 1962 se v Praze uskutečnila další jednání 

československé a polské delegace o dokončení vzájemného 

90 NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1946 - 1948), kart. 7; NA v Praze, ÚAMV - Archivní 
registratura (1949 - 1950), kart. 10 - 12. 
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vrácení kulturního a archivního majetku. Výsledkem jednání byl 

nový protokol, který obě strany zavazoval k opětovnému pátrání 

po kulturním a archivním majetku na svém území, který by mohl 

být, podle navzájem si vyměněných seznamů požadavků, předmětem 

vydání druhé straně. Celá akce měla být zakončena závěrečným 

jednáním ve Varšavě v červnu téhož roku. Polská strana však 

nedokázala uskutečnit patřičné vyhledávání a vyhotovení 

potřebných materiálů pro jednání včas. K podpisu konečného 

znění Protokolu o vzáj emném předání kulturního a archivního 

maj etku odvezeného po započetí druhé světové války doš 10 ve 

Varšavě až 

k dokončení 

1946. Šlo 

registratury 

29. září 1962. Obě strany se zde zavázaly 

restituce podle ustanovení Ujednání z 12. února 

o umělecká díla, knihovny, 

a kulturní památky odvezené 

archivní materiál, 

z Československa po 

17. září 1938 a z Polska po 1. září 1938. Dále byl do této 

skupiny zařazen majetek vzniklý v době okupace na území 

druhého státu. Bylo dohodnuto, že k předání dojde v Městském 

muzeu v Těšíně 6. prosince 1962, přičemž náklady na dopravu 

materiálu měla hradit vždy strana vydávající. zároveň bylo 

stanoveno, že pokud v budoucnu některý ze států nalezne další 

materiál, který náleží druhé straně, neprodleně uskuteční jeho 

předání. 91 

91 AMZV, Právní odbor - O (1955 - 64), kart. 51. 
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6.1.4 Maďarsko 

Dalším státem, se kterým se muselo poválečné 

Československo spisově vypořádat, bylo Maďarsko. Vzájemná 

restituce kulturního majetku s Maďarskem nebyla uzavřena od 

roku 1918. Maďarsko svoje závazky podle Trianonské mírové 

smlouvy nesplnilo a tato otázka byla znovu upravena mírovou 

smlouvou z 10. února 1947. 92 Podle článku II této smlouvy bylo 

Maďarsko zavázáno vydat Československu historické předměty, 

které vznikly na území Československa a které po roce 1848 

přešly do držení Maďarska. Dále historické archivy, které 

vznikly jako jednotné celky na územi předmnichovské republiky, 

knihovny, historické dokumenty, starožitnosti československého 

původu nebo na československém území vzniklé. Na základě této 

smlouvy vyhledávali naši delegáti od roku 1948 v maďarských 

archi vech ma ter iály, které nám měly být navráceny. Do 

některých archivů, hlavně církevních, jim nebyl ani umožněn 

přístup, přesto byly maďarskému ministerstvu zahraničních věcí 

předloženy seznamy našich požadavků. Sem byl zahrnut i 

materiál, který zahrnovaly ještě články 175 - 177 Trianonské 

smlouvy. Maďarská strana zdaleka nesouhlasila se všemi body 

našeho seznamu. Naopak, opět se zdráhala většinu dokumentů 

vydat a navrhla, aby obě strany jmenovaly delegaci, která bude 

dále sporné otázky proj ednávat. Naše delegace byla jmenována 

při bývalém Povereníctvu školství a osvěty v Bratislavě. 

K jednání delegací nakonec nedošlo. 25. července roku 1949 byl 

na Štrbském plese 

k Protokolu mezi 

podepsán důvěrný dodatkový 

Československou republikou a 

protokol 

Maďarskou 

lidovou republikou (dále jen MLR) o konečné úpravě některých 

nerozřešených finančních a hospodářských otázek (dále jen 

Štrbský protokol) .93 Třináctým článkem dodatkového protokolu se 

maďarská vláda zavázala 

92 Sb. z. a n. , ročník 1947, částka 91, 192/1947 Sb. 
93 AMZV, PO - Tajné (1955 - 1969), kart. 13. 

k vrácení předmětů umělecké, 
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historické a archeologické povahy, které byly po 3. listopadu 

1938 odvlečeny z Ceskoslovenska a jsou v držení maďarské 

vlády. Obě vlády si měly zároveň vzájemně vydat předměty 

histor ické, umělecké a archeologické povahy, které maj í pro 

oba národy historický a duchovní význam. 

těchto předmětů měla stanovit kulturní dohoda. 

Podmínky vydání 

Podle vládního usnesení ze 14. února 1962 č. 96 94 měla být 

připravena o jednání o restituci kulturního a archivního 

majetku mezi Ceskoslovenskem a MLR. Bylo navrženo, aby 

výsledkem jednání byla zvláštní dohoda o restituci kulturního 

a archivního maj etku. Maďarská strana nebyla z tohoto záměru 

příliš nadšena. Považovala československé požadavky za 

přehnané, což se ostatně dalo očekávat. 95 

Téma restituce ustoupilo asi na dva roky do pozadí a bylo 

obnoveno až v roce 1964. Na základě výměny nót bylo 

rozhodnuto, aby jednání probíhala na úrovni vládních delegací. 

Současně byla tato problematika řešena i na zasedání maďarsko

československé smíšené kulturní komise, vzniklé již na základě 

důvěrného dodatku Štrbského protokolu. Zde se probíral l 

hlavní názor maďarských zástupců, aby došlo nejprve ke 

stanovení zásad pro výměnu materiálu, než bude přistoupeno 

k vlastní restituci. Nakonec došlo v září 1964 k oficiálnímu 

jednání v Budapešti, které bylo 17. září opět zakončeno 

podpisem protokolu. Za Ceskoslovensko se jednání zúčastnil 

Dr. František Kahuda, náměstek ministra školství a kultury, ze 

strany druhé jeho maďarský protěj šek Dr. János Molnár. Tento 

protokol v podstatě potvrzoval ustanovení důvěrného dodatku 

Štrbského protokolu a zdůrazňoval, že v případě zásady 

vzájemnosti výměny kulturních hodnot, se nemělo jednat o 

rovnocenné vyrovnání, neboť bylo jasné, že naše požadavky 

budou z historického hlediska logicky vyšší. Výměna měla na 

základě požadavků obou stran proběhnout do konce roku 1965. 

94 Tamtéž. 
95 Tamtéž. 
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Provedení článku 13 dodatku Štrbského protokolu bylo vzato za 

dokončené. 

Ačkoliv se zpočátku maďarská strana stavěla k vydání 

některých našich pohledávek příznivě, předání památek stále 

odkládala. Jednalo se například o rodinný archiv Barczay 

v Barce u Košic, nebo archiv rodiny Zichy ze Židlochovic. 

Mezitím však Ceskoslovensko bez větších pr~tah~ Maďarsku 

vydalo tolik žádaný vodohospodářský archiv. Na základě těchto 

problém~ se v listopadu 1965 sešli opět zástupci obou stát~, 

aby projednali další postup a pokud možno co nejrychlejší 

uzavření výměny. 

Z tehdejších zpráv ministerstva zahraničí je však patrné, 

že maďarská strana ani pozděj i nezměnila sv~j přístup a tak 

"výměna" některých předmět~ a písemného materiálu se vlekla do 

dalších let a desetiletí. 
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6.1.5 Velká Británie 

Významným a co do národního cítění symbolickým činem bylo 

předání archivu Státní rady v Londýně Národnímu shromá ždění 

25. ledna 1947. Státní rada, která vznikla pod vedením Dr. 

Edvarda Beneše v exilu současně se jmenováním prozatímní 

protektorátní vlády, byla symbolem národního boje proti 

okupaci Československé republiky. Po osvobození v roce 1945 

ukončila svoji činnost a její písemnosti byly svěřeny do péče 

ministerstvu vnitra. Tehdejší ministr Nosek pak oficiálně 

předal archiv Národnímu shromáždění. 96 Delimitovány však byly i 

další fondy orgánů exilové vlády, např. Ministerstvo vnitra 

londýnské vlády do SÚA Praha, Ministerstvo národní obrany 

v Londýně do VHA v Praze apod. 97 

96 NA v Praze, fond Ministerstvo vnitra I, Praha (1897)1918-1953(1958) - Nová registratura 1936 - 1948, 
kart. 5489. 
971. FROLÍK, Osudy fondů Studijního ústavu MV, in: AČ 48, 1998, s. 4 - 16. 
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6.2 Mezinárodní archivně-vědecké vztahy Československa po roce 
1945 

6.2.1 Sovětský svaz 

Po roce 1945 se kromě restitučních aktivit začaly také 

pomalu rozvíjet mezinárodní vztahy v pravém slova smyslu 

založené na vědecké archivní spolupráci. Ve vývoji, kterým se 

náš stát v tomto smyslu začal ubírat, je patrná silná 

poúnorová orientace na Sovětský svaz (dále jen SSSR) a země 

bývalého východního bloku. 

I když pramenný materiál uložený v československých 

archivech se svým obsahem samozřejmě týkal především ostatních 

států střední Evropy a zájem badatelů byl i ze států západní 

Evropy, prioritním cílem našeho archivního vedení bylo upevnit 

a pokud možno co nejvíce spolupracovat s tehdejším SSSR. 

Archiválií majících společný charakter s dějinami Ruska a SSSR 

nebylo v našich archivech mnoho. To však nebránilo plánovat a 

podporovat vědecké styky právě s tímto státem, což v té době 

nebylo nic neobvyklého. Byla překládána odborná archivní 

literatura. 98 Pravidelně byly publikovány zprávy obsahu ruského 

archivního periodika Istoričeskij archiv. O předání Ruského 

historického archivu moskevské Akademii věd již byla zmínka. 

Došlo k němu v roce 1945. Výměna publikací a vědecký styk byl 

navázán l s Akademií věd v tehdejším Leningradě a úzká 

spolupráce probíhala l s Hlavní archivní správou SSSR. Ruští 

badatelé navštěvovali československé archivy a naši odborníci 

jezdili studovat do Ruska. Sovětské archivnictví se pro 

Československo stalo základním vzorem. 

98 Zdeněk Šamberger ve svém článku o mezinárodních stycích v oblasti archivnictví z roku 1957 uvádí například 
publikaci K. G. Miťajeva "Archivní teorie a praxe", Černovovy "Dějiny archivnictví v SSSR" nebo práci 
"Technologie ukládání dokumentárního materiálu" od Mizina a Cerevitinova - viz Zd. ŠAMBERGER, 
Mezinárodní vztahy československého archivnictví, in: AČ 7, 1957, s. 1 -7. K překladu Miťajevovy publikace 
bylo přistoupeno zejména v rámci obrany proti zamýšlenému vyslání archivního experta ze SSSR jako poradce 
pro československé archivnictví. Překlad ze stěžejní sovětské archivní literatury měl rady experta nahradit. 
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Roku 1966 byla uzavřena Dohoda meZl Československou 

socialistickou republikou (dále jen ČSSR) a SSSR o kulturní a 

vědecké spolupráci 99
, další dohoda byla podepsána v roce 1972 100 

a v platnosti zůstala až do roku 1996, kdy byla podepsána 

dohoda nová. 101 Podle prováděcích plánů k těmto dohodám byla 

stanovena konkrétní podoba spolupráce l v oblasti 

archivnictví. Šlo zejména o účast ČSSR na vydání Slovníku 

archivní terminologie socialistických zemí pod záštitou Hlavní 

archivní správy SSSR. První část slovníku vyšla v roce 1982, 

druhá část měla vyjít v druhé polovině osmdesátých let. 

Slovník byl koncipován na základě podmínek a specifik sovětské 

archivní a spisové služby. Protože se jednalo o společný 

projekt více států, byly termíny uvedeny v ruském jazyce a 

jejich ekvivalenty pak bulharsky, maďarsky, vietnamsky, 

německy, španělsky, mongolsky, polsky, rumunsky, slovensky a 

česky. Plánovaný byl rovněž výzkum archivních dokumentů 

k děj inám obou zemí a výměna jejich kopií na základě 

reciprocity. Stejně tak měly archivní správy obou států 

pracovat na doplnění přehledu těchto materiálů nacházej ících 

se v archivech SSSR a ČSSR a plánovat jej ich budoucí 

publikaci, a to především ve společně vydávaném sborníku 

"Dokumenty a materiály k dějinám sovětsko-československých 

vztahů v letech 1917 až 1945". Právě archivní správy měly mít 

hlavní slovo při výměně, zapůjčování, tvorbě kopií a jiných 

operacích s archivním materiálem. Připravován byl l návrh na 

vydání sborníku dokumentů "Rusko-československé vztahy v 19. 

století do roku 1917". Dále byla v prováděcích plánech 

zakotvena l výměna vědecko-metodických archivních příruček o 

archivnictví a spisové službě, ale i jiné archivní literatury. 

Příznačná byla l daná konzultace v otázkách účasti archivních 

institucí SSSR a ČSSR na činnosti MAR. Přesně stanoveny byly i 

99 Sb. Z., ročník 1966, částka 21, 58/1966 Sb. 
100 Sb.z., ročník 1972, částka 22, 70/1972 Sb. 
101 Sb. Z., ročník 1996, částka 54, 188/1996 Sb. 
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podmínky výměnných studijních pobytů pracovníků obou států, 

jejich délka i financování. 

Paralelně s MAR se dokonce vytvořila další "mezinárodní" 

organizace. Od roku 1968 byly pravidelně pořádány zasedání 

vedoucích pracovníků archivních správ socialistických zemí. 

Jej ich první setkání se konalo v Moskvě, poslední roku 1988 

v Havaně. V květnu 1983 hostila socialistické archiváře 

Praha. 102 

Příslušnost naší země k bloku socialistických zemí a s tím 

souvisej ící členství v RVHP a společenství Varšavské smlouvy 

se muselo zákonitě odraziti v této oblasti. Železná opona 

existovala i na poli kulturní spolupráce a nutno podotknout, 

že právě tato jednostranná orientace ČSSR do jisté míry 

vytvořila negativní podmínky pro rozvoj moderních technologií 

a archivního prostředí, který po roce 1989 muselo české 

archivnictví rychle dohánět. 

!O2 Registratura odboru Archivní správy MV ČR (1958) 1964 - 2005 - zprávy ze zahraničních cest archivářů. 
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6.2.2 Rakousko 

Je více než jasné, že nejvíce společného mělo co do 

archivního materiálu poválečné Československo s Rakouskem. 

Existence celých společných fondů komplikovala archivní 

rozluku již po roce 1918, proto i po roce 1945 fungoval velice 

čilý vědecký a badatelský styk právě s tímto naším sousedním 

státem. V polovině padesátých let byla například zahájena 

větší akce, kdy Rakousko umožnilo Československu pořizování 

fotokopií Josefovského mapování Čech a Moravy. Probíhala 

výměna publikací, informací a mikrofilmů. Na zvláštní žádost 

pak mohl být přímo zapůjčen i archivní materiál. 

V první polovině šedesátých let začali pracovníci Státního 

ústředního archivu apelovat na nutnost navázat ještě užší 

styky s rakouskými archiváři. Šlo 

spolupracovat s Rakouským státním 

Staatsarchiv) , a to z důvodu 

provozního. Z nedostatku prostoru 

především o snahu více se 

archivem (Osterrechisches 

jednak vědeckého, jednak 

a pokročilosti pořádacích 

prací byli naši archiváři nuceni přistoupit k vnitřním 

skartacím materiálu převzatého z rakouských archivů v rámci 

Pražské úmluvy a po druhé světové válce (dále jen vídeňské 

fondy). Při své práci neustále naráželi na potíže při 

vyhledávání konkrétního materiálu, neboť registraturní plány a 

další archivní pomůcky k těmto fondům zůstaly z valné většiny 

ve Vídni. Cílem studijních cest ještě v sedmdesátých letech 

bylo získat tyto tzv. klíče k převzatým vídeňským fondům. 

Dalším tématem navrhované archivní spolupráce byla také 

příprava sborníku archivních dokumentů k vnitřnímu vývoji 

česko-rakouských vztahů v letech 1914 1918. Z cestovních 

zpráv z tohoto období je patrné, že účastníci těchto cest 

naráželi částečně i na neochotu a celkově jiný systém přístupu 

k badatelské veřejnosti v Rakousku. Státní ústřední archiv 

(dále jen SÚA) v Praze často vyřizoval žádosti rakouských 

badatelů o pořízení mikrofilmů či jiných forem kopií a 
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zapůj čování archivního materiálu. Zpětná vazba z druhé strany 

však nebyla tak uspokojující a zaměstnanci archivu v tomto 

ohledu 

které 

často 

podali 

upozorňovali na 

českoslovenští 

absenci reciprocity. Zprávy, 

cest do archiváři ze svých 

Rakouska, většinou vypovídají o slušném, ale strohém přístupu 

úroveň badatelských Rakušanů a rovněž zdůrazňují odlišnou 

služeb, převážně vyšší kvalitu prostředí.103 

Další oblastí, v které se měli v úmyslu naši archiváři od 

Rakouska inspirovat, byla také práce restaurátorů a 

konzervátorů, jejich metody a techniky, neboť z hlediska 

geografického a klimatického prostředí měly oba státy k sobě 

velice blízko. 

Většina československých badatelů směřovala za svými 

tématy hlavně do vídeňského Rakouského státního archivu, 

z jehož odděleních byly nejnavštěvovanějšími Domácí, Dvorský a 

státní archiv (Haus-, Hof- und Staa tsarchi v) , Všeobecný 

správní archiv (Allgemeines Vervaltungsarchiv), Válečný archiv 

(Kriegsarchiv) nebo Archiv dvorské komory (Hofskammerarchiv). 

Předmětem zájmu bylo další studium bohemik k nejrůznějším 

tématům. Mezi ta hlavní patřilo například studium materiálu 

pro potřeby tehdy připravované edice archivních dokumentů ke 

vzniku organizovaného dělnického hnutí a ohlasu 1. 

Internacionály, jejichž výzkum probíhal v první polovině 

sedmdesátých let, ale i studium rekatolizace v Čechách, které 

probíhalo ještě v druhé polovině 

více navštěvovanými archivy byly 

archiv v Innsbrucku, Zemský archiv 

sedmdesátých let. Dalšími 

například Tyrolský zemský 

ve Štýrském Hradci, nebo 

Zemský archiv v Linci, ve kterém hojně probíhala badatelská 

činnost pracovníků státního oblastního archivu v Třeboni. 

Kulturní dohoda s Rakouskem byla podepsána 22. listopadu 

1977. V prováděcích plánech k této dohodě byly stanoveny 

následující úkoly: obě strany měly podporovat spolupráci svých 

archivářů, zejména v oblasti výměny vědeckých informací, 

103 Tamtéž. 
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odborných 

fotokopií 

výměnného 

archivních 

archivních 

pobytu a 

publikací, 

dokumentů. 

časopisů, 

Stanovena 

mikrofilmů a 

byla l 

počet archivních pracovníků. 

délka 

Tato 

skutečnost znamenala mnohdy vítané ulehčení české i slovenské 

archivní správě hlavně ve financování rakouských výzkumů. O 

obsahu nových prováděcích plánů vždy jednala smíšená 

československo-rakouská komise, o jej ímž zasedání informovalo 

Archivní správu MV. Ta se mohla k další podobě plánu vyjádřit 

a zapracovat do návrhu své připomínky. Nejčastějším komentářem 

k vzájemným vztahům mezi státy byla problematika tzv. rakouské 

poli tiky, kdy bylo upozorňováno na vstřícný přístup Rakouska 

k našim emigrantům, vydávání jej ich publikací a celkové 

poskytování tvůrčího azylu. 
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6.2.3 Maďarsko 

Další ze států, se kterými poj il Československo společný 

děj inný vývoj bylo Maďarsko. V předchozí části této kapitoly 

byly popsány diplomatické vztahy týkaj ící se poválečné 

archivní restituce s Maďarskem. Právě z důvodů dosud 

nevráceného archivního materiálu na naše území byla, stejně 

jako v případě Rakouska Vídeň, Budapešť cílem badatelů 

zabývajících se především dějinami Slovenska. Protože maďarské 

archivní dědictví utrpělo ztráty ještě za dob turecké 

nadvlády, nacházeli a nacházejí dodnes materiál pro své bádání 

maďarští archiváři ve slovenských archivech. Po roce 1945 se 

rozvinula i spolupráce mezi akademiemi věd obou států a na 

základě vzájemné dohody vznikla v Bratislavě a v Budapešti 

zahraniční pracoviště historických ústavů těchto akademií. 

Rovněž probíhala výměna publikací a zpřístupňování archivního 

materiálu, zpravidla formou fotokopií. 

V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let fungovala poměrně 

pružná spolupráce našich a maďarských archivářů, především na 

poli technického zpracování archiválií. Pravidelné studijní 

cesty podnikané našimi archivními odborníky do Maďarska se 

uskutečňovaly zejména za účelem nabytí nových poznatků a 

zkušeností s mikrofilmováním dokumentů, metodami konzervace a 

restaurování, ale i se skartačním řízením. Vzhledem k tomu, že 

oba státy byly začleněny do bloku států socialistických zemí, 

ve velké míře podléhaly l metodicky SSSR. Společným úkolem, 

který jim byl dán pokynem RVHP bylo například vydání 

společného česko-maďarského svazku "Průvodce po pramenech 

k dějinám národů Latinské Ameriky". Jeho vydání jim bylo 

doporučeno l MAR. Kromě toho probíhal i výzkum bohemik zejména 

v Maďarském státním archivu nebo v Archivu hlavního města 

Budapešti. 104 

104 Tamtéž. 
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První dohoda o kulturní a vědecké spolupráci byla 

s Maďarskou lidovou republikou (dále jen MLR) podepsána již 

v roce 1951. Ta posloužila jako základ pro další úmluvu, která 

byla podepsána v roce 1961 105 
• V roce 1987 byla pak nahrazena 

dohodou novou. 106 Prováděcí plány se příliš nelišily od plánů 

k dohodám s jinými státy. I v případě MLR byla dohodnuta 

výměna archivářů na základě reciprocity, což opět znatelně 

pomohlo rozpočtu obou našich archivních správ. Výměna 

publikací a jiné činnosti, které jsou jmenovány výše, rovněž 

nebyly v prováděcích plánech opomenuty. 107 

105 Sb. Z., ročník 1961, částka 63, 133/1961 Sb. 
106 Sb. Z., ročník 1987, částka 9, 41/1987 Sb. 
107 Vztahy s Maďarskem v oblasti archivnictví rovněž přibližuje stať Slovensko a archivní restituce s Budapeští 
ve sborníku prací Zd. Šambergera Studie k dějinám čs. archivnictví, Praha 2005, s. 316 - 336. 
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6.2.4 Polsko 

Obdobná spolupráce byla rozvíjena l v případě Polska. Již 

4. července 1947 byla ve Varšavě podepsána Dohoda o kulturní 

spolupráci mezi republíkou Československou a republikou 

Polskou. 108 Tato dohoda byla pozděj i nahrazena dohodou novou, 

která byla uzavřena 22. ledna 1966. 109 Tehdy zástupci ČSSR a 

Polské lidové republiky (dále jen PLR) podepsali rovněž ve 

Varšavě dohodu o kulturni spolupráci, která měla zůstat 

v platnosti 

prodloužena. 

pět let. Po uplynutí této doby měla být 

Výjimku tvořilo vypovězení smlouvy některou 

z podepsaných stran. K dohodě byly, stejně jako v případě 

jiných států, průběžně podepisovány prováděcí plány. Na jejich 

základě probíhala výměna odborných pracovníků, přičemž 

například prováděcí plán na období let 1981 1985 stanovil 

dobu této výměny na čtyřicet dva dní. 110 

Pro léta 1976 - 1980 byl podepsán protokol o spolupráci 

mezi archivní správou ČSR a SSR a Hlavním ředitelstvím 

státních archivů PLR. Protokol stanovoval hlavní společné 

úkoly obou států v oblasti archivnictví. Šlo především o 

společné účasti na vydání slovníku archivní terminologie 

socialistických zemí, ale důraz byl kladen i na spolupráci a 

výměnu zkušeností v oblasti restaurování, konzervace a 

dezinfekce dokumentů, zejména v oblasti sigilografie. V rámci 

protokolu byl plánován i sborník materiálů a dokumentů 

k dějinám polsko-československých vztahů. Samozřejmostí byla 

výměna informací a vzájemné umožnění studia v archivech, 

pořizování kopií a mikrofilmů archivních dokumentů, výměna 

odborné literatury a publikací v archivních časopisech obou 

108 Sb. Z., ročník 1948, částka 96,259/1948 Sb. 
109 Sb.z., ročník 1966, částka 34, 79/1966 Sb. 
110 Registratura odboru Archivní správy MV ČR (1958) 1964 - 2005 -zprávy ze zahraničních cest archivářů. 
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zemí, ale i konzultace v oblasti 

skartačního řízení. 111 

skartačních směrnic a 

V prováděcím plánu ke kulturní dohodě na léta 1986 - 1990 

bylo 

ČSSR 

uvedeno, že do budoucna by se měla archivní 

a PLR odehrávat již na základě konkrétních 

spolupráce 

dohod mezi 

archivními správami obou stát6. Zde je již patrn1 trend, kter1 

začal po roce 1989 pomalu nastupovat, a tím bylo právě ono 

vyčlenění archivně-vědecké spolupráce z obecn1ch mezinárodních 

dohod o kulturní spolupráci a uzavírání dohod samostatn1ch, 

právě na úrovní archivních správ. 

111 Tamtéž. 
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6.2.5 Německá demokratická republika 

V případě rozděleného Německa přicházel v té době užší 

kulturní, a tedy l archivní, styk v úvahu s Německou 

demokratickou republikou (dále jen NDR) Zpráva otisknutá 

v Archivním časopise z roku 1956 hovoří o zasedání komise 

historiků NDR a ČSR konaném v listopadu téhož roku. Na závěr 

jednání byl podepsán protokol, který blíže vymezil formy 

spolupráce a konkrétně se zabýval otázkami vzáj emných vztahů. 

Co se týkalo archivnictví, byly dohodnuty podmínky výměny 

archivních publikací, poznatků o formách a metodách archivní 

práce, zapůj čování archivního materiálu, pořizování fotokopií 

a mikrofilmů, ale l možnosti využití archivů obou států 

badateli. v rámci zřízené subkomise se řešila i úprava 

studijních cest a rozšíření výměny publikací. Zástupci 

archi vních správ obou zemí udržovali vzáj emné styky l formou 

uveřejňování článků v odborných archivních časopisech, 

například fungovala tato spolupráce mezi Archivním časopisem a 

německým Archivmitteilungen. 112 Konkrétním příkladem této 

spolupráce byl již roku 1958 vydaný společný sborník "Aus 500 

Jahren deutsch-tschechoslovakische Geschichte". 

Badatelé z Československa směřovali za svým studiem 

především do německého Státního ústředního archivu v Postupimi 

(Zentrales Staatsarchiv Postdam) , Hlavního archivu země 

Braniborské (Brandenburgisches Hauptstaatsarchi v) tamtéž nebo 

do Zemského hlavního archivu v Drážďanech. 113 Hlavním tématem 

studia byl průzkum materiálů z doby okupace, materiálu 

k činnosti NSDAP, ale l výzkum bohemik například k třicetileté 

válce nebo k selským povstáním v sedmnáctém a osmnáctém 

století. Státní plán výzkumu schválený 1. února 1967 ukládal 

Státnímu ústřednímu archivu přímo podílet se na výzkumu, 

112 Zd. ŠAMBERGER, Zpráva o činnosti a zasedání smíšené komise historiků ČSR - NDR, in: AČ 6, 1956, s. 
168 - 169. Právě Dr. Zdeněk Šamberger byl zástupcem ČSSR ve výše jmenované komisi. 
113 Od roku 1965 Státní archiv Drážďany (Staatsarchiv Dresden) -
viz www.sachsen.de/de/bf/vervaltung/archivverwaltung. 
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srovnávacím studiu, zpracování a ediční přípravě fondů 

okupační povahy uložených v Praze, ale i v NDR. Zpráva o 

zasedání smíšené komise historiků ČSSR a NDR v září 1967 mluví 

o zamýšlené společné edici pramenů ke spolupráci českých a 

německých demokratů v polovině roku 1849, ale i o konzultacích 

v oblasti archivně-teoretických problémů, například 

skartačních směrnic. 114 

Na počátku sedmdesátých let diskutovaly archivní správy o 

tom, aby byla oblast archivní spolupráce jmenovitě zakotvena 

do nové kulturní dohody. Do té doby bylo archivnictví zahrnuto 

jen obecně v rámci celé kulturní a vědecké spolupráce. 115 

Dohoda, která přímo obsahovala článek, ve kterém byla uvedena 

spolupráce mezi archivy obou zemí, 116 byla uzavřena 19. dubna 

1979 v Praze. 117 Prováděcí plán na léta 1981 1985 upřesnil 

další konkrétní formy spolupráce mezi archivy. Podobně jako u 

ostatních států l v případě NDR byla dohodnuta výměna 

odborných publikací, kopií a pořizování mikrofilmů, ale i 

výměnné reciproční pracovní a studijní pobyty archivních 

odborníků a to na dobu dvacet pět dní ročně. Další prováděcí 

plán byl podepsán v březnu roku 1986, a to na roky 1986 

1990. 

114 Registratura odboru Archivní správy MV ČR (1958) 1964 - 2005 - zprávy ze zahraničních cest archivářů. 
115 Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o 
kulturní spolupráci, Sb.z., ročník 1965, částka 20,39/1965 Sb. 
116 Čl. 9. 

117 Sb.z., ročník 1979, částka 15, 75/1979 Sb. 
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6.2.6 Spolková republika Německo 

V souladu se Smlouvou o vzájemných vztazích z prosince 

roku 1973 uzavřela vláda ČSSR dohodu o kulturní spolupráci i 

s vládou Spolkové republiky Německa (dále jen SRN). 118 Podle 

článku 2 odstavce 6 se obě smluvní strany zaručily umožnit 

potřebný přístup do archivů a knihoven v souladu 

s vnitrostátními předpisy. Tato dohoda byla zrušena až v 

červnu roku 2001, kdy vstoupila v účinnost nová kulturní 

dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky 

Německo. 119 

Vzáj emné vztahy ČSSR a SRN se začaly normalizovat až na 

začátku sedmdesátých let. Dělo se v rámci tzv. východní 

politiky tehdejšího spolkového ministra zahraničí a pozdějšího 

kancléře Willyho Brandta. Na základě již zmíněné kulturní 

dohody realizovali naši archiváři zahraniční cesty především 

za účelem výzkumu bohemik v archivech západního Německa a 

navázáním dalších archivně-vědeckých vztahů. Jej ich cesty 

směřovaly zejména do Státního bavorského archivu v Mnichově 

(Bayerisches Hauptstaatsarchiv Munchen), 

v Koblenzi (Bundesarchi v Koblenz) nebo do 

Spolkového archivu 

Stá tního archivu 

v Landshutu (Staatsarchiv Landshut). Právě s Bundesarchivem 

v Koblenzi podepsala v říjnu 1989 Archivní správa tehdy ještě 

Ministerstva vnitra ČSSR smlouvu o archivní spolupráci. V roce 

1991 podnikli čeští archiváři studijní cestu do Koblenze za 

účelem realizace této dohody. Cestovní zpráva z této doby 

hovoří o ochotném přístupu německých archivářů a vstřícném 

postupu při plnění našich požadavků. Čeští archiváři úmyslně 

vybírali ke studiu "problematické" fondy mající vztah k našemu 

území. 120 
Stejně tak bylo ze strany Německa očekáváno 

1I8Sb. z., ročník 1979, částka 12,65/1979 Sb. 
119 Sb. m. s., ročník 2001, částka 33, 7812001 Sb. m. s. 
120 například archiválie Říšského hlavního bezpečnostního úřadu z let 1939 - 1945 nebo velitelství pořádkové 
policie. Zajímavá spolupráce v tomto ohledu vznikla s Národním archivem ve Washingtonu, který vytvořil 
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zpřístupnění fondů českých archivů. Konkrétní záj em proj evili 

Němci o materiál bývalého Kriegsarchivu der Waffen SS, který 

byl od jara 1944 až do konce války uložen na zámku 

v Zásmukách. Fond přešel do správy Vojenského historického 

archivu a částečně do archivu Ministerstva obrany. O jeho 

vydání Německu nemohla být ani řeč, 

alespoň jeho neomezené studium. 

ale přislíbeno bylo 

Studium bohemik v již zmíněném bavorském státním archivu 

v Mnichově navazovalo na dlouholetou tradici. Již od 

sedmdesátých let devatenáctého století probíhal výzkum hlavně 

ze strany Archivu Země české týkající se především smluv mezi 

českými a bavorskými panovníky ve čtrnáctém a patnáctém 

století, českého stavovského povstání a třicetileté války. 

Sbírka přepisů, které od této doby při výzkumech vznikly, se 

nyní nacházej í ve fondech Národního archivu v Praze. Výzkum 

bohemik v Mnichově byl obnoven na konci roku 1985 a přetrval i 

do dalšího desetiletí. 

V osmdesátých letech směřovali čeští archivní odborníci do 

západního Německa také v rámci účastí na různých mezinárodních 

archivních konferencích, ale l získávání nových 

technologických a jiných odborných poznatků týkajících se péče 

o archiválie a jej ich využívání a zpřístupňování. Příkladem 

může být zájem o speciální technologii ukládání pergamenových 

listin Melinex, o kterou se zajímali čeští odborníci v archivu 

v Kolíně nad Rýnem. 121 

mikrofilmy archivního materiálu ukořistěného armádou USA za druhé světové války a zpřístupnil je našim 
archivním odborníkům. 
121 Jde o ukládání listin ve vertikální poloze v rozloženém stavu mezi melinexovými foliemi, tehdy byla 
zamýšlena aplikace této technologie na listiny Archivu české koruny a posléze realizována. 
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6.2.7 Itálie 

V případě Itálie může být řeč o konkrétní spolupráci 

především v oblasti restaurování a konzervace. V souvislosti 

s povodněmi, které v polovině šedesátých let postihly mimo 

jiné i fondy Národní knihovny ve Florencii, byly na žádost 

UNESCO vyslány pracovnice SÚA, aby se společně s kolegy z 

ostatních přizvaných států podílely na záchraně poškozeného 

materiálu. Průběžné zprávy 

v jakém postavení byli v té 

rozdíl od ostatních států, 

z Florencie názorně 

době pracovníci z naší 

jejichž archivní správy 

ukazují, 

země. Na 

hradily 

veškeré výdaje na pobyt svých zaměstnanců, československá 

výprava musela přijmout pohostinství Itálie a z Prahy si 

přivezla jen malé kapesné. Kromě záchranných prací se však 

snažili členové naší skupiny získat nové poznatky v oblasti 

restaurátorských a konzervačních technik. Dalo by se tedy 

říci, že i přes některé nerovnoměrnosti v oblasti technického 

a finančního zázemí se již v této době mohlo Československo 

zapojit do širší spolupráce tohoto charakteru. 

Dohodu o kulturní spolupráci podepsala naše vláda s vládou 

Italské republiky až 18. května 1971, v které je oblast 

archivů a umožnění přístupu do nich uvedena v článku 1, 

odstavec b. 122 Prováděcí plány k této dohodě uváděly opět 

ustanovení o vzájemném umožnění přístupu do archivů a výměny 

publikací a odborných pracovníků. 

Mezi českými badateli nejnavštěvovanější italské archivy 

patřily především Státní archiv ve Florencii (Archivio di 

Stato Firenze) a Státní ústřední archiv v Římě (Archivio 

centralo dello Stato). Témata, která byla ve fondech těchto 

archivů zkoumána, byla například třicetiletá válka, české 

stavovské povstání, ale i dějiny českého protirakouského 

odboje v letech 1914 1918. Výzkum bohemik prováděný ve 

122 Sb. Z., ročník 1973, částka 24, 84/1973 Sb. 
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Státním archivu ve 

dlouholetou tradici. 

Florencii 

Započal 

českými 

v roce 

archiváři má již 

1893 a s menšími 

přestávkami trval až do roku 1925. Až do začátku druhé světové 

války pokračoval výzkum spíše na úrovni místních archivářů, 

stále však pod řízením Archivu Země české. Celý výzkum byl 

přerušen v roce 1939 a k jeho obnově došlo až v rámci další 

kulturní dohody, která byla s Itálií uzavřena v roce 1978. 

V následuj ících letech byly postupně uzavírány nové kulturní 

dohody a k nim jej ich prováděcí plány. Z cestovní správy do 

Itálie pro náměstka ministra vnitra Ing. Antonína Eliáše, 

vyhotovené Dr. Vojtěchem Sýkorou, CSc. v roce 1985 vyplývá, že 

vzájemné vztahy mezi AS MV ČSR a Generálním ředitelstvím 

italských archivů byly bezproblémové a dokonce se již v té 

době uvažovalo o sepsání samostatné archivní úmluvy mezi 

těmi to institucemi. 123 

Spornou 

týkaj ících se 

otázkou byla možnost 

toskánských Habsburků, 

postoupení materiálů 

uloženém v SÚA v Praze 

Státnímu archivu ve Florencii. Tzv. Toskánský archiv byl 

rodinným archivem toskánské sekundogenitury Habsburků, která 

byla v letech 1738 - 1859 vládnoucí dynastií ve státě Toscana. 

Tato větev vlastnila od roku 1805 rovněž statek Ostrov u 

Karlových Varů, kam v roce 1917 přestěhovala svůj archiv 

z obavy před postupem italské armády. Do té doby byl archiv 

uložen v Salzburku. Po první světové válce byl tento archiv 

předán jako nedílná součást majetku patřícího na území 

Československé republiky členům bývalé rakousko-uherské 

panovnické rodiny, knížecímu rodu Habsbursko-lotrinskému. Na 

základě mírové smlouvy z Saint-Germain byl tento archiv 

převzat československým státem a uložen 

zemědělském archivu, jehož fondy se v roce 

tehdy nově vzniklého SÚA v Praze. Poprvé 

Toskánský archiv zájem v roce 1933, 

ministerstvo zahraničí tehdy zaujalo 

v tehdejším Státním 

1954 staly součástí 

proj evila Itálie o 

ale československé 

odmítavé stanovisko 

123 Registratura odboru Archivní správy (1958) 1964 - 2005 - zprávy ze služebních cest archivářů. 

87 



s tím, že není pro tuto záležitost opora ani v saint-

germainské mírové smlouvě, ani v římské mezinárodní archivní 

úmluvě z roku 1922. Po druhé světové válce byla otázka 

Toskánského archivu otevřena až v roce 1964, kdy byly na 

základě návštěvy italských historiků v Praze pořízeny 

mikrosnímky z toskánských materiálů. Italští historikové doma 

podali zkreslující zprávu o špatném stavu archiválií, což 

vyvolalo negativní ohlas v italských odborných kruzích. V roce 

1966 byla zřízena smíšená československo-italská kulturní 

komise, v rámci které požádala italská strana o vydání 

Toskánského archivu. To se opět nesetkalo s úspěchem. Italské 

straně se podařilo prosadit ustanovení o Toskánském archivu do 

prováděcího plánu k mezistátní kulturní dohodě z roku 1971. 

Zde bylo zakotveno alespoň jednání o jeho dalším vydání do 

Itálie. V roce 1975 byl do prováděcího plánu kulturních styků 

pro léta 1976 1978 podobný článek na nátlak Italů opět 

začleněn i přes výslovný nesouhlas AS MV ČSR. Jednání, ke 

kterému nakonec přeci jen došlo, bylo uzavřeno usnesením, že 

italská strana nebude dále vyvíjet tlak na SÚA v Praze, pokud 

bude umožněn neomezený přístup k archiváliím a možnost 

pořízení mikrofilmů. Později byla tato spolupráce ještě 

rozšířena na společné zpracovávání pražské a florentské části 

archivu. Vydání Toskánského archivu, jako celku stěžejního 

historického a kulturně politického významu, bylo navíc ještě 

v rozporu s Úmluvou o opatření k zákazu a zamezení povoleného 

vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků přijatou v roce 

1970 generální konferencí UNESCO, neboť se na naše území 

dostal ještě před tímto datem. Spolupráce s florentským 

archivem v rámci fondu Toskánští Habsburkové úspěšně 

pokračovala i po roce 1989 a trvá dodnes. 124 

124E. GREGOROVIČOV Á, Skrytý půvab dopisů toskánských Habsburků = II fascino nascosto del carteggio dei 
Granduchi di Toscana: [ katalog výstavy Státního ústředního archivu v Praze ve spolupráci s Italským kulturním 
institutem v Praze], Praha 2003.; Táž, Italské Toskánsko na mapách a plánech 18. - 19. století: z rodinného 
archive toskánských Habsburků, Praha 1992. 
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Velkou tradici mělo l české, respektive československé 

bádání ve vatikánských archivech. Nutno podotknout, že větší 

intenzitu zaznamenalo po roce 1989, více až po roce 1993, kdy 

byl opětovně obnoven Český historický ústav v Římě. Aktivitám, 

které byly v této souvislosti započaty bude věnován prostor 

v části pokrývající období po roce 1989. 
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6.2.8 Jugoslávie (Socialistická federativní republika Jugoslávie) 

Archivní styky mezi Československem a Jugoslávií se 

vzhledem k množství a historické hodnotě materiálů uložených 

jak v československých, tak v jugoslávských archivech, začaly 

čile rozvíj et již po druhé světové válce. Realizovat se však 

začaly až od poloviny sedmdesátých let na základě prováděcích 

plánů k československo-jugoslávským kulturním dohodám, přičemž 

první byla podepsána 29. ledna 1957 .125 Tyto plány 

předpokládaly nej en výměnu odborných publikací a mikrofilmů, 

ale i archivních pracovníků. Od roku 1973 začali naši archivní 

odborníci provádět průzkum bohemik v jugoslávských archivech a 

sondovat možnosti pořízení jejich kopií, mikrofilmů a dalšího 

využití. Zpočátku byla pozornost zaměřena především na archivy 

Srbska a Chorvatska. Nicméně rovněž archiválie uložené 

v archivech na území Bosny a Hercegoviny s libovaly přínos a 

pořízení jej ich kopií nebo mikrofilmů by znamenalo obohacení 

československých fondů. V rámci prohlubování těchto vztahů 

probíhaly práce na sborníku dokumentů k československo-

jugoslávským vztahům a ustanovená československo-jugoslávská 

historická komise dále proj ednávala vědecké zpracování témat 

"Myšlenkový a politický vývoj u Čechů, Slováků a Jihoslovanů v 

druhé polovině 18. století", nebo "Dialektika vnitřního a 

vnějšího faktoru v závěrečné etapě národně osvobozeneckého 

boje československého a jugoslávského lidu". Materiály uložené 

v jugoslávských archivech byly využívány i k další spolupráci 

na mezinárodní úrovni. Jednalo se zejména o projekty pod 

záštitou UNESCO CIDAL (prameny k dějinám Balkánu) 

realizovaném zejména balkánskými a středomořskými státy, na 

kterém se však Československo podílelo coby člen archivní 

komise pod vedením Jugoslávie, dále pak projekt Prameny 

125 Sb. Z., ročník 1958, částka 1, 4/1958 Sb. 
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k děj inám neevropských 

bohemik a slovenik. 126 

států. Současně pokračoval výzkum 

V této době byla rovněž navázána spolupráce s tehdej ším 

Státním archivem Slovinska v Mariboru, který se v roce 1985 

stal jakýmsi informačním centrem na úseku archivní techniky a 

zároveň i prostředníkem mezi Mezinárodní archivní radou a 

socialistickými státy. Jako jeho úkoly byly stanoveny 

získávání a ukládání dokumentace týkající se technického 

vybavení archivů, výstavby archivních budov, ukládání a 

zpracovávání veškeré odborné literatury archivně-technického 

zaměření. Mezinárodní spolupráce v rámci tohoto střediska 

probíhala na úrovni korespondentů jako zástupců j ednotli vých 

států. Při jednání o přistoupení ČSSR oznámila AS MV ČSR, že o 

slovenském korespondentovi rozhodne AS MV SSR. Zúčastněným 

stranám mělo středisko poskytovat 

záležitostem a to na základě 

konzultace 

reciprocity, 

k technickým 

zapůjčovat 

dokumentaci týkající se skladové, reprografické a mikrofilmové 

techniky a výstavby archivů. Každoročně byla pořádána 

téma ticky zaměřená mezinárodní konferenci, přičemž j ednotli vé 

referáty byly publikovány ve sborníku s názvem "Moderní 

archivy" .127 Činnost mariborského archivu přetrvala i v období 

po roce 1989. 

126 Registratura odboru Archivní správy (1958) 1964 - 2005 - zprávy ze zahraničních cest archivářů. 
127 Tamtéž. 
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6.2.8 Ostatní státy 

V celku podobné styky udržovaly naše odborné archivní 

kruhy l s dalšími státy, s Rumunskem, Bulharskem, ale i se 

zeměmi západní Evropy, s Francií, Belgií, Nizozemím, Finskem, 

nebo s Norskem. S Anglií byly 

vyměněny mikrofilmy, především 

v některých 

z archivu 

případech dokonce 

pražské kapituly. 

S ostatními probíhala výměna publi kací a archivních 

Fondy uložené v československých archivech byly 

časopisů. 

a jsou 

atraktivní i z hlediska genealogických studií badatelů právě 

z těchto států. 

Spolupráce tohoto charakteru již v této době existovala i 

se zámořím. Americké instituce Society of American Archivist, 

National Archives and Record Service a už zmiňovaná The 

Library of Congress pravidelně vyměňovaly s našimi archivy své 

archivní publikace a časopisy. Spolupráce s Národním archivem 

ve Washingtonu byla již zmiňována. 128 

Archivní styky s těmito i s mnoha dalšími státy, zejména 

se státy východního bloku, byly uskutečňovány na základě 

kulturních dohod, které byly po roce 1945 průběžně naší vládou 

sjednávány a podepisovány. 

128 Viz pozo. 120. 
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6.3 Mezinárodní archivní rada 

Důleži tým okamžikem byla přítomnost československého 

zástupce na prvním přípravném výboru budoucí International 

Council on Archives - Mezinárodní archivní rady (dále jen MAR) 

konaném v červnu 1948 v Paříži. Jeho svolání předcházel 

souhlas předsednictva 

Scientific and Cul tural 

The United 

Organization 

National Educational, 

(dále jen UNESCO). Ta to 

instituce si vzala do své kompetence podporu práce nevládních 

vzdělávacích, vědeckých a kulturních organizací. Vedle 

delegátů Francie, Spojených států, Velké Británie, Itálie, 

Nizozemí, Mexika a Norska se výboru zúčastnil l univerzitní 

profesor Dr. Václav Husa. Zde byly stanoveny hlavní zásady 

organizace a náplň činnosti MAR a zároveň byl schválen návrh 

svolat do Paříže první mezinárodní archivní kongres, který se 

konal v srpnu 1950. 

Vrcholným orgánem MAR se stalo valné shromáždění (Annual 

General Meeting), které mělo zasedat zasedá každý rok současně 

s The International Conference of the Round Table, nebo u 

příležitosti konání Mezinárodního archivního kongresu, jednou 

za čtyři roky. The International Conference of the Round 

Table, neboli mezinárodní archivní konference u kulatého 

stolu, častěji známa pod francouzským názvem Conseil 

International Table ronde des Archives (dále jen CITRA), 

zasedá každoročně od roku 1953. Hlavními úkoly MAR jsou 

podpora rozvoj e archivů a odborného archivního vzdělávání ve 

všech zemích, navazování a další rozvíj ení mezinárodní 

spolupráce v oblasti archivnictví a koordinace archivní správy 

v celosvětovém měřítku. 

Česká Archivní správa MV se stala členem MAR již v roce 

1956. V roce 1969 se již jako samostatný člen zaregistrovala i 

Archivní správa MV Slovenské republiky. Československá 

socialistická republika byla k MAR přihlášena prostřednictvím 

MZV v roce 1974, a to pod číslem 1776. Poměrně složitá 
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struktura MAR se během let vyvíjela a o její současné podobě 

bude řeč v následující kapitole. 
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7. Mezinárodní spolupráce po roce 1989 

Samotný rok 1989 neznamenal v rámci výzkumu pro české 

archivnictví žádný velký zlom. V devadesátých letech 

pokračovaly a dále se rozvíj ely styky a proj ekty, které byly 

v jednání již v osmdesátých letech. Přesto nutno zdůraznit, že 

právě doba posledního desetiletí dvacátého a začátek dvacátého 

prvního století znamenala velký přínos pro mezinárodní 

archivně vědecké vztahy v pravém slova smyslu. Otevřením 

hranic a oproštěním se od sovětského vlivu mohlo docházet 

k častěj ším výj ezdům do zahraničí, především do zemí západní 

Evropy, což znamenalo určitý mezník v dalším navazování 

mezinárodních styků. Rovněž programově již naše republika 

začala vystupovat samostatně a charakter zpracovávaných témat 

a projektů nebyl řízen jednotným programem států východního 

bloku. 

7.1. Archivní a spisová rozluka v rámci zániku České a Slovenské 
Federativní Republiky (dále jen ČSFR) 

v souvislosti se zánikem federace a vznikem dvou 

samostatných státních útvarů - České a Slovenské republi ky129, 

bylo třeba vyřešit majetkoprávní vypořádání i v oblasti 

kulturního dědictví, mezi které se řadí i archivnictví. 130 Bylo 

nutné stanovit jasná pravidla provádění archivní a spisové 

rozluky, a to hlavně za účelem zamezení živelnému rozebírání 

archivních fondů a sbírek, které vznikly z činnosti 

federálních orgánů státní správy a organizací s federální 

působností. 

129 Ústavní zákon č. 542/1992 Sb., o zániku České a Slovenské Federativní Republiky. 
130 Ústavní zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou 
republiku a Slovenskou republiku. 
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Již v roce 1968, kdy federace vznikla, bylo provedeno 

rozdělení archivnictví, a to především z hlediska 

kompetence. 131Způsob ukládání archiválií jako součástí 

Jednotného archivního fondu (dále jen JAF) potvrdily i zákony 

o archivnictví obou republik z počátku devadesátých let. 132 

V nich byla stanovena i místa uložení archiválií federálních 

orgánů státní správy a organizací s federální působností. 

Ukládání se řídilo provenienčním principem, tedy ukládání 

písemností vzniklých z činnosti původců působících na území 

České republiky v SÚA v Praze a na území Slovenské republiky 

v SNA v Bratislavě. Archivy zvláštního významu, které podle 

uvedených norem mohly federální ústřední orgány státní správy 

a organizace s federální působností po dohodě s republikovými 

ministerstvy vnitra vytvořit, byly v kompetenci národních 

archivních orgánů, v obou případech ministerstev vnitra. 133 

Jejich archivní fondy a sbírky byly součástí JAF té republiky, 

na jejímž území sídlily. Vzhledem k tomu, že většina 

federálních orgánů a organizací měla své sídlo na území ČR, 

bylo více než jasné, že bude SR vyvíjet snahy o získání co 

největšího množství originálů dokumentů a uplatnění jiného než 

provenienčního principu průběhu delimitací. Nakonec byly 

stanoveny zásady, podle kterých měla být rozluka provedena. 

Při přípravě rozluky byly stanoveny základní okruhy, 

v kterých měly být delimitace provedeny. Byly to delimitace 

mezi právními nástupci federálních ministerstev, delimitace 

archivních fondů a sbírek federálních ministerstev a 

organizací s federální působností, v té době již převzatých do 

péče SÚA v Praze a SNA v Bratislavě a dalším okruhem byly 

archivní fondy a sbírky hospodářských organizací. V každém 

případě nebylo možné z fondů federálních ústředních orgánů 

mechanicky vydělit jej ich části týkaj ící se SR. Dělení by 

131 Zákon ČNR Č. 97/1974 Sb. a zákon SNR Č. 149/1975 Sb., které mimo jiné stanovily a specifikovaly Jednotný 
archivní fond každé republiky. 
132 Zákon SNR Č. 571/1991 Sb. a zákon ČNR Č. 343/1992 Sb 
133 Např. Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Archiv Federálního shromáždění, Ústřední archiv 
Československé televize apod. 
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neproběhlo důsledně, neboť některé dokumenty se týkaly území 

obou republik. Vybíráním j ednotli vin by se fondy drobily na 

menší části a některé spisy by se tak odloučily od 

registraturních pomůcek, což bylo nepřijatelné. Proto bylo 

v otázce využívání archiválií přistoupeno k neomezenému 

přístupu státních orgánů a úřadů obou republik k materiálům 

vzniklých z činnosti federace a zároveň i k výměně archivních 

pomůcek ke zpracovaným fondům. 

v případě vyhotovování kopií 

mezi vládou ČR a vládou SR o 

informačních a archivních 

Stejný princip byl uplatňován i 

společných materiálů. Smlouva 

společném využívání stanovených 

fondů vzniklých z činnosti 

ministerstev vnitra 

byla premiéry obou 

1992. l34 

v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti 

vlád schválena a podepsána v říj nu roku 

Oelimi továny byly i některé fondy jednoznačně slovenské 

provenience. Například fond Slovenská varia z AMZV v Praze 

nebo fond Komise pro plebiscit na Oravě a Spiši z tehdej šího 

SÚA v Praze. 

Cesta, kterou archivní a spisová rozluka se SR proběhla, 

měla velice hladký a poměrně rychlý průběh. Slovenští 

odborníci měli umožněn přístup k prohlídce a tvorbě fotokopií 

společných archivních dokumentů, čehož hojně využívali. 

V poslední době proběhlo předání ještě některých materiálů 

dosud uložených ve VHA v Praze do SR. Na opodstatněné problémy 

při určování budoucího místa uložení naráželi archivní 

odborníci obou států hlavně u materiálů osobní povahy, tedy 

personální spisy a 

k jednotlivým fyzickým 

jiné materiály obsahující 

osobám v souvislosti s jejich 

údaje 

státní 

příslušností apod. Oficiální ukončení archivní a spisové 

rozluky se Slovenskou republikou zatím oznámeno nebylo, 

nicméně z praktického hlediska by se již dala označit za 

uzavřenou. 

134 Sb. m. S., ročník 1993, částka 40, 156/1993 Sb. 
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7.2 Mezinárodní spolupráce na úrovni organizací 

Jak již bylo zmíněno, nejvýznamnější organizací v oblasti 

archivnictví na mezinárodní úrovni je Mezinárodní archivní 

rada. Členské země MAR jsou zpravidla členy Organizace 

spojených národů (dále jen OSN). Existuje pět kategorií 

členství: A. ústřední archivní ředitelství, B. národní nebo 

mezinárodní oblastní svazy archivářů, C . archivní instituce, 

D. individuální členové a E. čestní členové. V roce 1950 

čítala MAR celkem 14 členských zemí, přičemž šlo hlavně o 

evropské státy. V průběhu let však jejich počet stoupal a 

například v roce 1984 se počet vyšplhal až na 116 zemí 

z celého světa. 

Vrcholné orgány MAR zůstaly do dnešní doby nezměněny. 

Poslední dosud konaný mezinárodní archivní kongres proběhl 

v roce 2004 

by kongres, 

Lumpur. 135 

V době 

ve Vídni. Nejbližší plánovaný, již šestnáctý 

se měl konat v roce 2008 v malajském Kuala 

mezi zasedáním valného shromáždění vyřizuje 

záležitosti MAR výkonný výbor. Výkonný výbor se sestává 

především z prezidenta MAR, tři místopředsedů, prezidentů 

regionálních větví, předsedy programové komise, předsedy Sekce 

archivního managementu a archivních asociací, pokladníka, 

generálního sekretáře a jeho zástupce, případně zástupců. 

Předseda výboru spolu se třemi místopředsedy a ostatními členy 

jsou voleni valným shromážděním na dobu čtyř let. Práce 

výkonného výboru je· podporována dvěma komisemi. Řídící komise 

(Management Commission) má na starosti organizaci zasedání 

výkonného výboru a řídí jeho rozhodnutí v období mezi dvěma 

zasedáními. Programová komise je zodpovědná za přípravu a 

výkon technických a profesních programů. 

135 Viz Příloha č. 5. 
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Za její každoroční konání zodpovídá kancelář CITRA (CITRA 

Bureau) , které rovněž sestavuje program zasedání. Tohoto 

každoročního setkání se účastní ředitelé národních archivních 

institucí a odborných asociací a předsedové jednotlivých sekcí 

MAR. Vyhodnocování průběhu a účinnosti programů MAR provádí 

tzv. auditní komise (Audit Commission), která kontroluj e l 

komunikaci jak uvnitř MAR, tak navenek. 

Strukturu MAR dále tvoří v současné době 13 regionálních 

větví sdružující státy jednotlivých geografických oblastí: 

Latin America - Asociación latinoamericana de 
archivos - [ALA] 

Arab Regional Branch - [ARBICA] 

Caribbean Regional Branch - [CARBICA] 

Central Africa Regional Branch - [CENARBICA] 

East Asian Regional Branch - [EASTICA] 

Eastern and Southern Africa Regional Branch -
[ESARBICA] 

Eurasia Regional Branch - [EURASICA] 

European Regional Branch - [EURBICA] 

North American Archival Network - [NAANICA] 

Pacific Regional Branch - [PARBICA] 

Southeast Asia Regional Branch - [SARBICA] 

South and West Asian Regional Branch - [SWARBICA] 

West African Regional Branch - [WARBICA] 

V čele větve je prezident, který může svoji funkci 

zastávat maximálně 8 let. Při každé větvi se zakládá 

sekretariát a umístění jeho sídla sídlo rozhoduje při 

registraci dané větve. Regule, které si může větev ustanovit, 

podléhají schválení výkonného výboru. Regionální větve mohou 

být přizvány výkonným výborem, aby převzaly zodpovědnost za 

část programové náplně MAR. Současně jsou orgány větví povinny 

komunikovat s ústředními orgány MAR. Počet větví narůstal 
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průběžně, v květnu 2001 vznikla na 6. Evropské archivní 

konferenci ve Florencii větev The European Regional Branch of 

the International Council on Archives (dále jen EURBICA), mezi 

jejímiž členy je i Archivní správa MV České republiky.136 

Dále mají členové MAR možnost utvářet zvláštní sekce 

spoj ené stej ným profesionálním zájmem. Sekce Sl volí vlastní 

výbor v jehož čele je předseda a dva místopředsedové. Nejméně 

může mít výbor sedm členů a jeho zasedání je konáno 

v souvislosti se zasedáním Mezinárodního archivního kongresu. 

Stanovení vlastních regulí je 

regionálních větví. V současné 

stejné 

době 

jako 

existuje 

v případě 

třináct 

specializovaných sekcí: 

Section for Education and Training - [SAE] 

Section on Architectural Records - [SAR] 

Section for Business and Labour Archives - [SBL] 

Section for Archivists of International Organizations - [SIO] 

Section for Archives of Churches and Religious Denominations 
[SKR] 

Section for Municipal Archives - [SMA] 

Section of Records Management and Archival Professional 
Associations - [SPA] 

Section for Archives of Parliaments and Political Parties -
[ SPP] 

Section on University and Research Institution Archives -
[SUV] 

Provisional Section on Notarial Records - [SAN] 

Provisional Section on Literature and Art Archives - [SLA] 

Provisional Section on Sport s Archives - [SPOJ 

Provisional Section on Sigillography - [SSG] 

Paralelně mohou být vytvářeny i zvláštní pracovní skupiny 

zabývající se konkrétním problémem, nebo tématikou. V současné 

době existují dvě pracovní skupiny a to: 

Committee on Best Practices and Professional Standards -
[CBPS] 

136 www.eurbica.org 
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Working Group on Archives and Human Rights - [HRG] 

MAR jsou vydávány i odborné časopisy. Od roku 1951 vychází 

každoročně časopis Archi vum v hlavních světových jazycích. Od 

roku 1983 vychází časopis Janus a v roce 2003 začal vycházet 

časopis Flash. 

Vedle MAR vznikly hlavně na konci dvacátého století a po 

roce 2000 další organizace sdružující vždy určitou skupinu 

člen6 a to na základě buď geografického charakteru, nebo 

tématického zaměření. V srpnu 1999 vzniklo prohlášením 

v Helsinkách Evropské byro národních archivářů (European Board 

of National Archivists dále jen EBNA). Byro sdružuje 

představitele národních archiv6 nebo archivních správ a 

ředitelství členských a přistupujících zemí Evropské unie. 

Společně na svých zasedáních diskutují aktuální problémy 

v archivní sféře. Kandidátské země Evropské unie byly přizvány 

k účasti od prvního pololetí roku 2 O O 1. Čes ká republi ka se 

poprvé zúčastnila zasedání v říjnu 2002 v Kodani. EBNA zasedá 

vždy dvakrát ročně, a to v zemi, které v tu dobu náleží 

předsednictví v Evropské unii. Tato pravidelná setkání jsou 

organizována vždy vrcholným orgánem archivnictví v dané zemi a 

většinou se konají v jejím hlavním městě. 137 Nejbližší 

plánované zasedání EBNA se bude konat v dubnu roku 2007 

v Berlíně. Česká republika bude zasedání EBNA hostit v roce 

2009. 

Od října roku 2003 zahájila svou činnost Komise národních 

archivních expertů členských a přistupujících zemí Evropské 

unie, která je organizována Evropskou komisí. V rámci této 

komise byly zřízeny dvě odborné subkomise. Česká republika má 

zastoupení 

členských 

v Komisi 

zemí EU 

pro koncipování strategie spolupráce 

v oblasti archivnictví, a to v osobě 

Dr. Vácslava Babičky, ředitele odboru AS MV ČR. Tato komise se 

dále dělí na kapitoly, v kterých opět figuruj í jména českých 

137 Viz. Příloha Č. 3. 
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archi vních odborníků. Jedná se o kapitolu Archivní služby a 

veřejné správy, jejímž členem je opět Dr. Babička, o kapitolu 

Archi vní účelové budovy se zas toupením Bořivoj e Indry, prom. 

paed. ze Státního oblastního archivu Praha a v kapitole 

Uchovávání dokumentů působí Dr. Ing. Michal Ďurovič z NA 

v Praze. Kromě práce na těchto projektech podléhají zúčastněné 

státy i placení členských příspěvků. 

Nejaktuálnějším prvkem 

spolupráce bylo historicky 

v rámci 

první 

posílení 

zasedání 

mezinárodní 

Evropského 

archivního výboru138
, které se konalo v dubnu 2006 v Bruselu. 

Jeho zřizovatelem je opět Evropská komise a každý členský stát 

je zde zastoupen jedním členem. Porady se zúčastnily všechny 

členské státy s výj imkou Kypru a Portugalska. Byly probírány 

nejaktuálnější otázky spojené s ochranou dokumentů před 

živelnými katastrofami, projekt internetového portálu pro 

dokumenty a archivy a databáze evropské archivní legislativy, 

ale i ochrana archiválií před krádežemi. Další zasedání této 

skupiny se konalo již 8 . prosince téhož roku. Jedním 

z diskutovaných témat byl vztah mezi EBNA a Evropským 

archivním výborem. Někteří členové výboru se snažili prosadit 

spojení obou grémií do jedné skupiny vzhledem k podobnosti 

náplně jej ich jednání. Rozdílem je pouze určení místa konání 

zasedání. Zatímco v případě EBNA se místo řídí vždy podle 

země, která v tu dobu zastává předsednickou funkci v EU a 

účastníci maj í tak možnost seznámit se s úrovní archivnictví 

v předsedaj ící zemi, zasedání Evrops kého archivního výboru se 

konají vždy v Bruselu. 

odloženo. 139 

Rozhodnutí v tomto případě bylo zatím 

Devadesátá léta přinesla na pole diskusí nové téma a tím 

bylo zpřístupňování 

prostřednictvím nových 

spojené s dlouhodobým 

informací 

technologií 

ukládáním 

138 Rovněž je používán název Evropská archivní skupina. 

archivního charakteru 

a především problémy 

a zpřístupňováním 

139 Viz cestovní zpráva Dr. Vácslava Babičky, Registratura odboru AS MV ČR. 
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elektronických dokumentů a informací vůbec. V polovině 

devadesátých let byl položen základ novému mezioborovému fóru 

DLM Forum (Donnés Lisibles par Machine strojově čtená 

data). V červnu roku 1994 zorganizovala Rada Evropy na toto 

téma konferenci, které se zúčastnily členské státy unie, 

přizvány byly l země usiluj ící o vstup. V prosinci roku 1996 

se v Bruselu uskutečnilo další setkání, tentokrát již pod 

názvem DLM - Fórum. Mezi osobami, které vystoupil? se svými 
oS 

příspěvky byla až polovina archivářů. Z archivního hlediska je 

schopnost nosiče uchovat nezměněnou informaci stěžejní a právě 

problematika dlouhodobého uchování digitálních dokumentů se 

s růstem významu výpočetní techniky pro archivní dědictví 

všech zemí stává čím dál tím aktuálněj Ší. Na závěr jednání 

z roku 1996 bylo přijato jakési stanovisko, přesněji několik 

bodů, které se do budoucna účastnické země zavázaly naplnit. 

Jedním ze základních cílu byla publikace referátů a příspěvků 

konference, které se uj al časopis INSAR (Informa tion Summary 

on Archives) vydávaný Historickým archivem Evropské komise. 

Dále se státy zavázaly vypracovat zprávy o vztahu archivních 

služeb a státních správ ve svých zemích v souvislosti 

s elektronickými dokumenty a daty, zpracovat metody výměny 

informací mezi členskými státy EU a koordinace technických a 

legislativních otázek, vypracování školícího programu pro 

pracovníky veřejné správy a archiváře a zajistit zpřístupnění 

elektronických dokumentů široké veřejnosti. Dozorem nad 

realizací těchto cílů byla pověřena Monitorovací komise DLM 

(DML Monitoring Commitee), která byla ustavena 22. dubna 1997 

v Bruselu a jej ími členy se stalo dvacetpět zástupců 

administrativy, průmyslu a vědeckých institucí z tehdejších 

patnácti členských zemí. Komise rozhodla o zavedení 

internetové metody výměny informací a doporučila umístit 

webovou stránku DLM na server Evropské komise. 140 V členských 

zemí EU vznikla na základě myšlenek DLM Fóra národní 

140 http://europa.eu.intlhistorical-archives/dlm-forum 
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střediska, která se zabývají problematikou elektronických 

dokumentů. V červnu roku 1997 na setkání v Haagu byla 

vyslovena poprvé stěžejní myšlenka celého fóra, a to 

konsta tování, že elektronické dokumenty j sou rovny dokumentům 

papírovým a jako takové jsou součástí kulturního dědictví 

země. 141 Do roku 2004 se konala celkem tři další zasedání DLM 

Fóra. V roce 1999 v Bruselu, v roce 2002 v Barceloně a v roce 

2004 v Dublinu. Na dublinské zasedání obdržela pozvánku l 

Česká republika, finanční prostředky vyčleněné na zahraniční 

cesty pro rok 2004 však nestačily a AS MV ČR musela pozvání 

odmítnout. 142 České archivnictví se stalo členem v roce 2005 

prostřednictví pracovníků AS MV ČR. 

Na konferenci DLM Fóra v Barceloně byla rozšířena 

působnost fóra s ohledem na celý životní cyklus dokumentů a 

tím došlo ke změně významu zkratky DLM (nově Dokument 

Lifecycle Management) V rámci tohoto nového fóra vznikl 

v květnu roku 2003 l nový orgán- DLM Network ve formě 

Evropského ekonomického zájmového uskupení (European Economic 

Interest Group - EEIG) , které funguje na evropské úrovni jako 

expertní orgán EU v oblasti digitálních dokumentů, jejich 

formy, právních aspektů a dlouhodobého ukládání. Členství 

v DLM Network může být dvoj ího druhu - plné a řadové. Plnými 

členy jsou zatím švédský Říšský archiv ve Stockholmu, britská 

asociace AIIM (Association for Information and Image 

Management International, Europe), německý PROJEKT CONSULT 

Unternehmenberatung GmbH v Hamburku a rakouská společnost AIT 

(Angewandte Informationtechnik Forschungsgesellschaft GmbH) ve 

Štýrském Hradci. Zájem o řadové členství projevili další 

členské státy EU, což potvrzuje postavení národních archivů a 

archivnictví vůbec ve státní správě těchto zemí a jejich zájem 

na aktivním podílu na činnosti DLM Fóra. DLM Network se zabývá 

141 MACEK, O., WANNER, M., Fórum DLM o informačních technologiích, AČ 1999, s. 32 - 36. 
142 W ANNER, M., Evropské iniciativy v oblasti dlouhodobého uchování dokumentů v digitální podobě, AČ 
2004, s. 81 - 94. 
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a vyřizuje žádosti spojené s financováním archivních projektů, 

a to v návaznosti na finanční zdroj e EU. 143 

Dalším projektem, který iniciovalo EEIG je tzv. DLM - CUBE 

(Cultural Heritage UmBrella for REsearch in the Archiving 

Domain Zastřešovací organizace kulturního dědictví pro 

výzkum ve sféře archivů) Jedná se o specifické výzkumné 

konsorcium, jehož hlavním úkolem je vy tvoři t nej efekti vněj ší 

metody a řešení záleži tos tí týkaj ících se správy informací o 

nových postupech v oblasti digitálních dokumentů a zajistit 

náleži tou výzkumnou a pracovní základnu pro uži va tele těchto 

dokumentů, především v archivnictví .. 144 

Na základě usnesení Rady ministrů EU z června roku 2002 

vznikl další projekt, tentokrát financovaný Evropskou komisí a 

Švýcarskou konfederací. Jedná se o projekt ERPANET (Electronic 

Ressource Preservation and Access Network). Jeho cílem je 

sjednotit všechny ostatní iniciativy v oblasti dlouhodobého 

ukládání elektronických dokumentů, šíření osvěty a sdílení 

informací a koordinace strategií. V podání ERPANET je 

digitálním objektem každý objekt, který je vytvořen počítačem, 

ať již prvotně, nebo po digitalizaci, a který se musí určitou 

dobu uchovávat. ERPANET sdružuje archivy, knihovny, muzea, 

firmy z oblasti výpočetní techniky a komunikační technologie, 

výzkumné instituce, ale i vládní organizace a komerční firmy. 

Cíle a úkoly ERPANET lze nalézt v chartě "Principy digitálního 

uchovávání" (Principles od Digital Preservation) .145 V rámci 

ERPANET působí 21 členná Expertní pracovní skupina pro 

uchování digitální paměti (Experts Group on Preservation of 

Digi tal Memory), která se opírá o rezoluci Rady EU z června 

2002 o uchování paměti zítřka. 146 ERPANET mapuje průběžně 

143 Tamtéž, s. 89.; dále veškeré informace na adrese www.dlm-network.org. 
144 Více informací lze nalézt na adrese: www.cscaustria.at/cube. 
145 Podrobněji o tom viz WANNER, M., Evropské iniciativy v oblasti dlouhodobého uchování dokumentů 
v digitální podobě, AČ 2004, s. 90 - 93. Podobná charta o uchování digitálního dědictví byla vydána v roce 
2003, a to v rámci UNESCO a jejích iniciativ v oblasti kulturního dědictví, podrobněji viz zpráva Dr. Wannera 
v AČ 2003, Zasedání regionální expertní komise UNESCO pro přípravu Charty o uchování digitálního dědictví, 
s.109-115. 
146 Tamtéž, s. 92. 
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situaci v oblasti uchování digitálního materiálu, pořádá různé 

semináře a konference na vícej azyčné úrovni a prezentuj e své 

zprávy a příspěvky na svých internetových stránkách. 147 

Tak jako ve výše jmenovaných organizacích, včetně MAR, se 

již Česká republika plně angažuje a figuruje v čilé 

mezinárodní spolupráci, na poli ukládání a dlouhodobého 

uchování digitálního materiálu se nemůžeme opřít o výraznější 

platnost a plnohodnotnou spolupráci. Nicméně aktivity, které 

byly hlavně v rámci odboru AS MV ČR zahájeny, směřují 

k navázání i tohoto druhu spolupráce a prosazení těchto zájmů 

do popředí 

spolupráce, i 

pomyslné 

když se 

v rámci vědeckých grantů. 

147 www.erpanet.cz. 

stupnice české 

většina těchto styků 

archivně-vědecké 

zatím děje jen 
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7.3 Přímé aktivity českého archivnictví 

Významným aktem bylo znovuobnovení činnosti Českého 

historického ústavu (dále jen ČHÚ) v Římě. V roce 1939 vlivem 

vyostření mezinárodně-politických vztahů ustala akti vi ta ČHÚ. 

Ústav byl údajně pro činnost nepřátelskou říši oficiálně 

uzavřen v roce 1942. Ačkoliv bylo po roce 1945 jednáno o 

obnovení činnosti ústavu, jednání nakonec vyšla naprázdno. 

Únor 1948 znamenal definitivní konec jednání. Zajímavé je, že 

ústav nebyl nikdy československými orgány oficiálně zrušen. 

S bytem v Římě, zakoupeným MŠANO pro potřeby ústavu volně 

disponovalo MZV pro své "specifické" účely. Ihned po revoluci 

v roce 1989 bylo zahájeno o znovuobnovení činnosti ústavu. 

SÚA, jehož první oddělení bylo nástupcem bývalého Archivu země 

České, byl vyzván Akademií věd ČR ke spolupráci v tzv. římské 

komisi, ke které se připojily i Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy a Československý historický ústav v Praze. Po rozpadu 

Československa následovalo období dohadů se slovenskými 

zástupci a vlekoucích 

úspěšně. Bylo dohodnu to, 

v papežské české koleji 

se jednání, která nakonec dopadla 

že ČHÚ v Římě bude dočasně působit 

Collegio Nepomuceno v místnostech, 

které dříve užívalo československé vyslanectví u Svatého 

stolce. Prostory bývalé československé ambasády v Římě 

připadly v rámci rozluky v roce 1993 Slovenské republice. Byt, 

který byl do té doby využíván MZV, byl zrekonstruován pro 

potřeby vyslanectví u Svatého stolce. Slavnostní otevření ČHÚ 

v Římě se konalo 6. prosince 1993. Dr. Alena Pazderová, 

vedoucí 1. oddělení SÚA v Praze, získala stipendium České 

křesťanské akademie na pokračování úkolu přepisů a edice zpráv 

papežských nunciů na dvoře císaře Rudolfa II. Jej í akti vi ty 

v tomto projektu přetrvaly až do současnosti. V jejím 

badatelském zájmu byly především fondy Státního archivu v Římě 

a Tajného vatikánského archivu. Znovuobnovení ČHÚ v Římě 

znamenalo v každém případě zvýšení prestiže samostatného 
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českého archivnictví 

spolupráce. 148 

v zahraničí a na poli mezinárodní 

Důležitou oblastí je i spolupráce na základě prováděcích 

protokolů ke kulturním dohodám a především v rámci přímých 

dohod o spolupráci s archivními institucemi v zahraničí, 

převážně na úrovni archivních správ jednotlivých zemí. Od roku 

1991 do října 2006 se podařilo uzavřít celkem čtrnáct dohod o 

archivně-vědecké spolupráci, přičemž v jednom případě se 

nejednalo o evropskou zemi, a to v případě Peru. Jako poslední 

byla podepsána dohoda se státem Černá Hora. 149 

Ve většině uzavřených dohod jsou zakotveny vyhovující 

podmínky pro bohemikální výzkum a jiné odborné studijní 

pobyty. Výjimku tvoří Polsko a Rakousko, kde požadavky na 

studijní pobyty podstatně převyšují počty recipročních dní 

uvedených v dohodách. Do budoucna by odbor AS MV ČR rád 

upravil tyto záležitosti formou dodatků či novel příslušných 

dohod. V případě Polska proběhla jednání již letos a bylo 

dohodnuto, že počet recipročních dnů v rámci dohody bude 

prodloužen na třicet. Stejně tak využívají možnosti studijních 

pobytů vyplývajících z dohod zahraniční partneři. Jejich 

přij etí, ubytování, stravování a dopravu v rámci ČR zaj išťuj e 

odbor AS MV ČR a zároveň pro ně připravuje 

odpovídající jejich požadavkům. Jedná se jak o 

program 

studium 

v archivech, tak o umožnění různých odborných exkurzí nebo 

stáží. V rámci meziarchivních dohod jsou realizovány i výstavy 

archivních dokumentů. Dnes již samozřejmostí je výměna 

periodik, odborné literatury a kopií archivních dokumentů. 

Je na místě uvést alespoň přehled dosavadních 

nejvýznamnějších výzkumných úkolů, které byly a v některých 

případech ještě jsou prováděny našimi archivními badateli 

v zahraničí. V první řadě je to již zmiňovaný výzkum pracovnic 

SÚA a v současné době NA v Praze ve Státním archivu ve 

148 Registratura odboru Archivní správy MV ČR (1958) 1964 - 2005 - zprávy ze služebních cest archivářů. 
149 Viz příloha č. 2. 

108 



Florencii, který je zaměřen na Rodinný fond toskánských 

Habsburků. V devadesátých letech bylo pokračováno v dalším 

studiu těchto materiálů. Pravidelné studijní pobyty každoročně 

absolvovala Dr. Eva Gregorovičová, odborná archivářka 

spravuj ící tento fond v NA v Praze. Jednou z významných akcí 

archivu v roce 2000 se stala prezentace inventáře "Fra Toscana 

e Boemia. Le carte di Ferdinandi III e di Leopoldo II nell 

Archivio Centrale dello stato di praga", která proběhla za 

účasti významných vědeckých pracovníků z České republiky a 

Itálie v květnu v Italském kulturním institutu v Praze, v 

březnu předcházela prezentace ve Florencii. Inventář 

písemností velkovévodů Ferdinanda III. a Leopolda II. z 

Rodinného archivu toskánských Habsburků, uloženého v SÚA Praha 

vydala tiskem v roce 1999 italská archivní správa. Akce, 

vycházející z 

správami obou 

správou v Římě 

kulturní dohody o spolupráci mezi archivními 

republik, byla uspořádána italskou archivní 

(Ufficio Centrale per i beni archi vistici) ve 

spolupráci se Státním archivem ve Florencii. 

Dalším významným přínosem pro české archivní dědictví byl 

objev Dr. Evy Drašarové, CSc. v Rakouském státním archivu. 

V roce 2000 byly navázány přínosné kontakty s oddělením tohoto 

archivu Všeobecný správní archiv (Allgemeines 

Verwal tungsarchi v). Ve fondu Prezidium ministerské rady Vídeň 

(Ministerratsprasidium Wien) byl objeven celek Briefe Bbhmen, 

cenný k osvětlení postoje politických špiček k česko-německým 

vyrovnávacím jednáním v letech 1890-1914 a po druhé světové 

válce Československu nevrácený. Podle cestovní zprávy Dr. 

Drašarové dala podnět k výzkumu právě ve zmíněném fondu 

zpráva, kterou vypracoval v roce 1995 Prof. Dr. Zdeněk Kárník. 

Fond, který objevil již v roce 1923 Karel Kazbunda ve Vídni, 

byl na základě archivní rozluky s Rakouskem převezen do Prahy. 

Za nacistické okupace byl vrácen zpět do tehdej šího Říšského 

archivu ve Vídni a po válce již nebyl znovu vydán. Údajně šlo 

o sedmnáct kartonů osobní korespondence ministerských předsedů 
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s českými místodržiteli týkaj ící se především česko-německých 

jednání o národnostním vyrovnání v poslední třetině 

19. století. Kárník jako vydavatel Kazbundovy práce Otázka 

česko-německá v předvečer Velké války, namátkovou kontrolou 

pěti kartonů ve fondu Ministerratsprasidium objevil stopu k 

Briefe Bbhmen. Zpráva Dr. Drašarové rovněž uvádí, že v 

bohemikální části téhož fondu v SÚA či v jiných 

tzv. vídeňských fondech se totiž "Briefe" opravdu nenacházejí. 

Briefe Bbhmen byly ve Vídni nalezeny v části tzv. 

Tschechenakten, a to údajně v původním rozsahu, tedy požárem 

vídeňského Justičního paláce v roce 1927 nepoznamenané. 

Z tohoto zj ištění se odvíj ela jednání, která měla vést 

k zpětnému vydání těchto materiálů do České republiky. Výměnou 

byly nabízeny některé dosud nedelimitované rakouské materiály 

ze SÚA. Jako zásadní problém se ukázala skutečnost pozbytí 

platnosti tzv. Pražské úmluvy z roku 1920. V roce 1946 ji 

nahradila úmluva o vracení archivního a spisového materiálu, 

který byl zavlečen na území druhého státu v důsledku obsazení 

Rakouska a Československé republiky Německou říší. 

V roce 1990 provádělo Ministerstvo zahraničních věcí 

pravidelný průzkum platnosti mezinárodních smluv a dohod. 

Vyzvalo proto jednotlivá ministerstva k vyjádření, na jejichž 

základě byly sestaveny tři seznamy smluv 1. smlouvy platné, 2. 

smlouvy se zpochybněnou platností, 3. smlouvy již neplatné. 

Archivní úmluva z roku 1946 byla původně zařazena do druhé 

skupiny, ale v roce 1997 byla na podnět ministerstva kul tury 

prohlášena za neplatnou. V současné době je bohužel velmi 

nepravděpodobn~, že by Česká republika na základě dalších 

jednání, která stále probíhají tyto cenné dokumenty získala 

zpět. Rakouská strana si svého archivního materiálu velice 

cení a vzhledem k jeho charakteru zatím nemíní tento materiál 

vyda t. V současné době j sou v Národním archivu v Praze 
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k dispozici mikrofilmy tohoto materiálu a v přípravě je jejich 

edice. 150 

Dlouhodobější badatelskou činnost započal na konci 

devadesátých let pracovník SÚA Mgr. Jan Krlín, a to v rámci 

výzkumu pramenů k česko-slovinským stykům za 1. světové války 

ve slovinských archivech. 

Studijních výjezdů, které podnikli pracovníci SÚA nebo 

odboru AS MV ČR se od počátku devadesátých let uskutečnilo 

mnoho. V průběhu let se zvyšoval jejich počet a díky 

navazování nových kontaktů v zahraničí rostl i počet projektů, 

které byly 

jednotlivých 

prostředků. 151 

částečně 

archivů 

financovány 

a také 

z rozpočtu 

částečně 

AS MV ČR, 

z grantových 

Mezinárodní archivní spolupráce se odehrává i na úrovni 

státních oblastních archivů, nebo jejich poboček. Příkladem by 

mohla být rozvíjející se spolupráce Státního oblastního 

archivu v Třeboni s Hornorakouským archivem v Linci, nebo 

spolupráce Státního okresního archivu v Náchodě s polskými 

partnery. 

Existují rovněž konkrétní projekty, v rámci kterých 

spolupracují české archivy s různými zahraničními institucemi. 

Patří sem dohoda mezi Národním archivem v Praze s Holocaust 

Memorial Museem ve Washingtonu, na základě které probíhá 

mikrofilmování vybraných archivních celků z období druhé 

světové války. Dále existuj e dohoda mezi odborem AS MV ČR a 

Mezínárodní pátrací službou Červeného kříže v Bad Arolsenu. 

Jsou kopírovány dokumenty týkající se perzekuce osob v průběhu 

druhé světové války. S Institutem fur Geschichte der Juden in 

Osterreich uzavřela AS MV ČR dohodu o spolupráci na proj ektu 

"Bohemia, Moravia et Silesia Judaica", který je součástí 

150 Registratura odboru Archivní správy MV ČR (1958) 1964 - 2005 - zprávy ze služebních cest archivářů; 
cestovní zprávy lze rovněž nalézt na webových stránkách NA v Praze v elektronické podobě od roku 1999 viz 
http://www.nacr.czlsua/vzlmezinaro/mezinaro.htm. 

151 V příloze č. 4 je uveden výběrový přehled výjezdů, které byly uskutečněny našimi archiváři v letech 1999 -
2005. 
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proj ektu "Austria Judaica". V rámci již zmíněné dohody 

uzavřené s Republikou Peru bude probíhat spolupráce zaměřená 

především na účast českých restaurátorů a konzervátorů na 

záchraně peruánského archivního bohatství. 

naši odborníci podílejí na projektu 

dědictví Iráku. Jedná se o projekt 

V podobném směru se 

záchrany kulturního 

"Pomoc při záchraně 

rukopisných památek Národní knihovny a archivu Bagdád", který 

dne 29.7.2004 schválila vláda ČR usnesením č.757/2004. 

Restaurátorské 

specializovaných 

a konzervační práce 

pracovištích Národního 

probíhaj í ve 

archivu a Národní 

knihovny v Praze, pořádána jsou i školení iráckých archivních 

pracovníků. 

Kromě účasti na mezinárodních projektech pracují naši 

odborníci i na grantových úkolech, které rovněž vyžadují 

zahraniční studijní cesty 

zahraničními protěj šky. Mezi 

a výměnu zkušeností se svými 

takové grantové proj ekty patří: 

"Vli v světla a ultrafialového záření na archivní dokumenty", 

"Hromadné odkyselování papírových dokumentů", "Ochrana 

archivních materiálů před živelnými pohromami", "Dlouhodobé 

uchovávání a zpřistupňování dokumentů v digitální podobě", 

"Edice pramenů k česko-německému vyrovnání v posledních 

desetiletích habsburské monarchie", "Československo-sovětské 

vztahy v diplomatických jednáních" atd. Problematika 

dlouhodobého uchovávání dokumentů v digitální podobě již byla 

zmíněna v rámci 

se společně 

výkladu o DLM - fóru. Na tomto grantovém úkolu 

s Fakultou elektrotechnickou ČVUT podílejí 

i pracovníci odboru archivní správy Ing. Oskar Macek a Dr. 

Michal Wanner, Ph.D., 

jiných tématických 

proj ektu l studij ni 

kteři kromě účastí na zasedání fóra a 

konferencích, podnikají v rámci 

cesty do zahraničí, především za 

tohoto 

účelem 

získání nových informací o nových postupech a koncepcí řešení 

tohoto celosvětového problému a navázání nových kontaktů. 

V roce 2005 podnikli cesty do Švédska (Uppsala), Norska (Oslo) 

a do Skotska (Edinburgh). 
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Jak již bylo zmiňováno, archivni dohody umožňují účast 

našich archivářů i na různých stážích. Zde je nutno zmínit 

například Mezinárodní archivní stáž v Národním francouzském 

archivu152
, stáž v rámci programu Courants du Monde, nebo stáž 

v Bavorském archivu v Mnichově. Mezinárodní 

zahrnuje l vzdělávací kurzy pro archiváře, 

spolupráce 

pořádané 

Archi vschule Marburg153 nebo britskou Society Of Archivist 154 , 

nejrůznější semináře, přednášky, kolokvia (např. Collloquia 

Jerzy Skowronek dedicata, mezinárodní konference archivářů 

střední a východní Evropy, které se koná každoročně od roku 

1995, které se stalo v současné době událostí prestižní) 155 a 

samozřejmě tématické konference. V poslední době je často 

diskutovaným tématem delimitace archiválií z někdejších 

archivů RVHP a Varšavské smlouvy. Kongresy na mezinárodní 

úrovni se pořádají i v oblasti restaurování a konzervace. 

Mezinárodní pracovní společenství archivních, knihovních a 

grafických restaurátorů (Internationale Arbeitsgemeinschaft 

der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren) pořádá 

pravidelně konference a kongresy zaměřené právě na práci 

záchrany kulturního dědictví. 156 Počátky tohoto sdružení sahají 

až do roku 1957. 157 

Mezi služby, které mohou naše archivy zahraničním 

badatelům nabídnout patří také rešerše, a to jak pro vědecké a 

úřední účely, tak l pro potřeby genealogů, které jsou 

v poslední době nejžádanější. Oproti tomu mají stejné možnosti 

naši badatelé v zahraničí, a to l v těch státech, s kterými 

není příslušná dohoda uzavřena. Informace z cizích archivů 

jsou získávány i pro případ získání fondů, které ještě nebyly 

152 Viz zpráva Dr. Linhartové v AČ 2003, Archivy a informační a komunikační technologie, Odborná archivní 
stáž, Paříž 15.11. - 17.12. 2002, s. 111- 126. 
153 www.archivschule.de/content 
154 www.archives.org.uk 
155 Viz zpráva Macek, O., Wanner, M., 7. mezinárodní konference archivářů střední a východní Evropy série 
"Colloquia Jerzy Skowronek dedicata", AČ 2002, s. 37 - 41. 
156 Viz zpráva Paulusová, H., Osmý mezinárodní kongres lADA 1995 v TUbingenu, AČ 1996, s. 44 - 47. 
157 http://palimpsest.stanford.edu/iada/iada _ fra.html 
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v rámci restitucí získány zpět na naše území, nebo nebyly 

vydány. 

Mezinárodní spolupráce v oblasti archivnictví se však děje 

l na úrovni vysokých škol s výukou archivnictví formou výměny 

studentů a učitelských stáží, rovněž i na úrovni městských 

archi vů a archivů jiných typů. V devadesátých letech úspěšně 

pokračovala spolupráce s Vídeňskou univerzitou v oblasti 

historické demografie, na níž se podílelo 1. odd. SÚA 

V dalších letech rovněž pokračoval demografický výzkum Čech 

16.-19. století. 

Závěrem lze shrnout období let 1989 2006 pro české 

archivnictví za velice přínosné. Krátké období do roku 1993, 

kdy ještě nelze hovořit o samostatném českém archivnictví, 

sice ještě nezaznamenalo tolik akti vi t, jako právě období po 

roce 1993 a posléze konec devadesátých let a období po roce 

2000, nicméně jméno českého archivnictví má již v současné 

době velice dobrý zvuk a presti ž našich archivních odborní ků 

stále stoupá. 
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8. ZÁVĚR 

Téma mezinárodnich vztahů našeho archivnictví po roce 1918 

až do současnosti nebylo dosud v takovém rozsahu pojato. Právě 

proto, že se jedná o téma velice široké, bylo třeba zvolit 

určitou koncepci a systematizaci jednotlivých kapitol. Jak již 

bylo v úvodu zmíněno, cílem práce bylo především postihnout 

mezinárodní vztahy archivnictví v pravém slova smyslu, tedy 

spolupráci Československa, respektive České republiky, 

s ostatními státy na společných projektech a programech 

určovaných buď mezinárodními organizacemi, nebo vzešlých 

z konkrétních dohod mezi představiteli archivnictví 

v jednotlivých zemích. Otázka archivních a spisových rozluk 

jak po roce 1918, tak po roce 1945, je však z hlediska 

mezinárodních vztahů 

opomenuta. Právě na 

v některých případech 

jednotlivými státy. 

natolik důležitá, že nemohla být 

základě těchto procesů se tvořily 

užší, v některých obecněj ší vazby mezi 

V každém případě je v dnešní době otázka mezinárodní 

spolupráce velice aktuální ve všech oblastech a je jenom 

pozi ti vní, že se i naše republika aktivně zapoj uj e do řešení 

nejen evropských, ale i celosvětových projektů. Ačkoliv v době 

před rokem 1989 byla i našim archivním odborníkům nastaveny 

urči tá omezení, pokud byla žádost o vycestování do zahraničí 

za účelem bádání schválena nebylo tolik obtížné naplánovaný 

výj ezd podniknout. Nejprve bylo nutné podat žádost řediteli 

svého archivu a ten po té podal návrh k řediteli archivní 

správy, který s ohledem na stávaj ící rozpočet cestu umožnil, 

či nikoliv. Mimo to bylo Československo velice brzy členem MAR 

a naši zástupci byli zváni na její zasedání a konference. To, 

že byly styky se zeměmi bývalého východního bloku častější, 

bylo již zmíněno. Kromě politických důvodů tu však významnou 

roli hrála i pramenná základna v jednotlivých zemích a 

společný historicko-geografický vývoj ve střední Evropě. 
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Naopak nebylo ničím neobvyklým vycestování l do zemí západní 

Evropy, zejména do Francie, kde se každoroční Mezinárodní 

archivní stáže zúčastnilo hned několik desítek našich předních 

československých archivářů. V tomto ohledu záleželo z velké 

části i na osobní iniciativě samotných zájemců. 

Přesto však až po roce 1989 a následně po roce 1993 již 

v rámci samostatné České republiky můžeme hovořit o 

mezinárodních vztazích v celosvětovém měřítku. Místo nepříliš 

konkrétních kulturních dohod, které byly uzavírány s vládami 

nejrůznějších států a ve kterých bylo archivnictví zmíněno 

spíše okrajově, začaly být uzavírány meziarchivní dohody na 

úrovni archivních správ, či jiných vedoucích orgánů 

archivnictví v jednotlivých zemích. Zatím se nepodařilo 

uzavří t dohodu o spolupráci se Slovenskou republikou. Jej ímu 

podepsání brání dosud nevyjasněné administrativní záležitosti, 

nicméně do budoucna snad budou i tyto překážky překonány a 

k podpisu dojde. Dosavadní spolupráce je prováděna na základě 

dohody mezi civilně-správními úseky ministerstev vnitra obou 

států, která byla podepsána 24. 1. 1994. 

Zásadní vliv na mezinárodní archivní spolupráci má i 

technický rozvoj a s tím související pronikání výpočetní a 

jiné techni ky l do institucí takového charakteru jako jsou 

archivy. Problematika dlouhodobého uchování digitálních 

dokumentů zasahuj e do diskusí archi vních l technických 

odborníků po celém světě. Z toho se také odvíjí nové 

požadavky, které 

kladeny. Nej en 

začínají být na archiváře v současné době 

potřeba tvořit databáze archivních fondů 

v celosvětovém měřítku a jejich následné zveřejňování na 

internetu posouvá schopnosti dnešního archiváře na jinou 

úroveň. Orientace v nejrůznějších současných globálních 

archivních problémech je dnes již nezbytná. V tomto ohledu 

nutno zdůraznit, že l Česká republika zaujímá své místo 

v aktivitách souvisejících s nejaktuálnějším mezinárodním 

archivním děním. Členství našich předních odborníků 
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v nej různěj ších komisích a podíl na řešení různých archivních 

projektů to jen dokazuje. 

Důležitá je však i základna pro vzdělávání nových 

archivních sil. Možností, kterých dnes mohou nej en studenti 

archivnictví, ale i další záj emci z řad archivářů využít, je 

nabízeno dostatek. Samozřejmě, že v mnohém se konečné využití 

těchto nabídek odvíjí i od momentální finanční situace našeho 

stěžej ního orgánu archivnictví, a tím je odbor AS SS MV ČR. 

Finanční prostředky, které má odbor AS SS MV ČR k dispozici, 

zdaleka nejsou schopny pokrýt veškeré aktivity, o které by byl 

projeven zájem. Nicméně i v tomto ohledu je možné tvrdit, že 

j sou naši archiváři ve světě vidět, a to i díky nej různěj ším 

grantovým programům. 

závěrem nutno poznamenat, že vzhledem k šířce tématu 

předkládané práce, se nabízí další možnosti rozpracování 

jednotlivých kapitol. V dalším možném rozšíření by se mohlo 

přistoupit například k hlubší analýze rozlukových jednání po 

roce 1945, zejména v případě jednání s Maďarskem, k rozboru 

otázky rozluky voj enského materiálu, nebo k přiblížení otázky 

mezinárodní spolupráce v rámci univerzit, na kterých se 

archivnictví vyučuje. 
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SEZNAM POUZITYCH PRAMENU A LITERATURY 

PRAMENY 

NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1918 - 1934) . 

NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1935 - 1945) . 

NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1946 - 1948) . 

NA v Praze, ÚAMV - Archivní registratura (1949 - 1950) . 

NA v Praze, Ministerstvo vnitra 1, Praha (1897)1918-1953(1958) 

- Nová registratura (1936 - 1948). 

NA v Praze, Ministerstvo vnitra - prezidium (1925 - 1930) 

NA v Praze, Předsednictvo ministerské rady (1918 - 1945). 

NA v Praze, Úřad říšského protektora (1939 1945) a jeho 

pododdělení 1 3e, jehož přehled je zpracován v samostatném 

inventáři. 

AMZV, 1. Sekce - Prezidium (1918 - 1939) - 1954, Odd. 1/5 -

Archivní věci. 

AMZV, Právní odbor - Tajné (1955 - 1969). 

AMZV, Protektorát (1939 - 1945). 

VHA v Praze, Ministerstvo národní obrany - Prezidium (1918 -

1939) . 

SNA v Bratislavě, Ministr s plnou mocou pre správu Slovenska 

(1919 - 1927). 

SNA v Bratislavě, Krajinský úrad v Bratislave, 1. Prezidium 

(1920) 1928 - 1938 (1939). 

SNA v Bratislavě, Poverenictvo vnútra (1944 - 1960). 
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Registratura odboru AS MV ČR (1958) 1964 - 2005 - zprávy ze 

zahraničních cest archivářů. 
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Ministerstvo národní obrany 
Ministerstvo školství a národní osvěty 
Ministerstvo vnitra 
Moravský zemský archiv 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Národní archiv 
Německá demokratická republika 
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Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
Oddělení 

Organizace spojených národů 
Paginae Historiae 
Pomocné vědy historické 
Republika Československá 
Sborník Archivu Ministerstva vnitra 
Sborník archivních prací 
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Svaz sovětských socialistických republik 
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Úřad říšského protektora 
Ústřední výbor Komunistické strany Československa 
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Příloha Č. 1 

" 'V, 

VYZNAMNE OSOBNOSTI CESKEHO A 
v , , 

CESKOSLOVENSKEHO ARCHIVNICTVI 

BABIČKA Vácslav, PhDr. 
* 28. 5.1949 Čáslav 

Studium na FF UK, obor dějepis - čeština. Od roku 1972 pracovník SÚA Praha, jehož se 
roku 1992 stal ředitelem, tuto funkci zastával až do roku 2000. Od roku 1990 je členem 
Vědecké archivní rady. Dále je činný jako externí učitel katedry PVH a archivního studia FF 
UK. Od roku 2000 působí jako ředitel odboru AS MV ČR. 
Zabýval se správou archivních fondů a sbírek z období 1918 - 1945, archivní teorií, technikou 
a informačními systémy. 

BOROVIČKA Josef, prof PhDr. 
* 25.5. 1885 Havlíčkův Brod + 23.4. 1971 Praha 

Studium na FF UK - historie a moderní filologie, v letech 1905 - 7 byl mimořádným 
posluchačem na vídeňském Institutu rur Osterreichische Geschichtforschung. Své působení 
v československých archivech zahájil v pražském Archivu země České roku 1908 -1931, byl 
členem čs. delegace na mírových jednáních v Paříži v roce 1919. od roku 1922 působil jako 
zemský archivní rada a právě v této době se podílel na přípravách vybudování Čs. 
historického ústavu v Římě. V letech 1945 - 47 byl správcem AMV v Praze, od roku 1945 
členem archivní rady. V letech 1949 - 54 vězněn. 
Zabýval se obecnými dějinami, v letech 1925 - 1938 profesorem obecných dějin na brněnské 
univerzitě, po roce 1945 profesorem politických dějin, do roku 1971 spolupracoval 
s Historickým ústavem ČSAV Praha. 

ĎUROVIČ Michal, Dr. Ing. 
* 2.7.1960 Praha 

Studium na VŠCHT Praha, fakulta chemické technologie, od roku 1989 pracovník 
konzervátorského a restaurátorského oddělení SÚA Praha, od roku 1995 vedoucí oddělení. 
Externí učitel katedry PVH a archivního studia FF UK. 
Zabývá se konzervováním a restaurováním archivních a knihovních fondů a přírodovědným 
výzkumem v této oblasti. Nejnověji jedním z hlavních organizátorů navázání spolupráce 
s archivem Republiky Peru právě v oblasti záchrany peruánského archivního a kulturního 
dědictví. 

INDRA Bořivoj, prom. paed. 
* 21.1l. 1931 Dubňany (okres Hodonín) 

Po vystudování historie na FF UK působil na krajské správě ministerstva vnitra, archivní 
oddělení Praha, od roku 1966 působil v Státním oblastním archivu Praha, kde se roku 1975 
stal ředitelem a v této funkci setrval až do roku 2001. 
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V současné době se zabývá především problematikou výstavby nových archivních budov, je 
členem Komise národních archivních expertů členských a přistupujících zemí Evropské unie, 
kapitoly Archivní účelové budovy a komise pro výstavbu státních archivů, dále publikoval 
články zaměřené na systém archivnictví v zahraničí a archivní zákonodárství. V oblasti 
historie se zabýval obdobím Velké francouzské revoluce. V letech byl 1976 - 92 
šéfredaktorem Sborníku archivních prací. 

KAZB UNDA Karel 
* 24. 1. 1888 Jičín + 7.6. 1982 tamtéž 

Studium na FF UK, obor dějepis - zeměpis, v letech 1909 - 1911 studoval na operní škole. 
V letech 1921 - 23 působil na čs. vyslanectví ve Vídni, později ještě v letech 1930 - 31 se 
zabýval agendou archivní rozluky, nejprve jako archivní koncipista pro MZV, v letech 1924-
28 pracovník A MZV, dále pak s krátkým přerušením v roce 1930 a v době druhé světové 
války, kdy byl činný v rámci AMV. Jako vrchní odborový rada, působil v A MZV i nadále, od 
roku 1947 se stal jeho přednostou. Od roku 1945 byl členem archivní rady. Aktivně se podílel 
na pracích spojených s archivní rozlukou podle Pražské úmluvy z roku 1920, ale se zpětným 
vrácením archiválií zcizených z Československa v době protektorátu. Svojí publikační činnost 
zaměřil v oblasti archivnictví a historie na politické dějiny 19. století a osobnost Karla 
Havlíčka Borovského. 

KLICMAN Ladislav, PhDr. 
* 5.9. 1867 Velký Újezd (okres Rakovník) + 22.5. 1943 Praha 

Studium na FF UK v letech 1886 - 90, obor historie - zeměpis - filologie, žál Golla a Emlera. 
V letech 1891 - 93 studoval na Institutu fUr osterreichische Geschichtforschung ve Vídni, 
cestoval po rakouských a německých knihovnách, v kterých sbíral materiál k dějinám 

Husových předchůdců. Od roku 1893 člen české expedice pro studium v římských archivech, 
od roku 1896 do roku 1919 působil v Místodržitelském archivu v Praze, v letech 1919 - 34 
ředitel AMV a ministerský rada, byl činný i v rámci Státní archivní školy. 
Ediční činnost v rámci vatikánských výzkumů - od roku 1903 společně s Kamilem Kroftou a 
Janem Bedřichem Novákem vydával Monumenta Bohemiae Vaticana res gestas Bohemicas 
ilustrantia. V letech 1926 - 33 redaktor Sborníku Archivu MV. 

KOPL Karel 
* 14.9.1851 České Budějovice + 15.12. 1932 Praha 

Studium na vídeňské univerzitě, v letech 1880 - 84 městským archivářem v Českých 
Budějovicích. Od roku 1884 archivář v Místodržitelském archivu Praha, v letech 1896 - 1918 
zastával funkci archivního ředitele až do roku 1918. Mimo to od roku 1908 řádným členem 
archivní rady ve Vídni. 
Zabýval se dějinami jižních Čech v 16. století a byl činný i v rámci Královské české 
společnosti nauk i německých kulturních společností vzniklých v Praze před rokem 1918. 
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KRATOCHVÍL Václav 
* 104. 1861 Mlčechvosty u Řípu (okres Mělník) 
+21.4. 1919 tamtéž 

Studium na FF UK, obor historie a filozofie, Gollův, Emlerův a Masarykův žák, v letech 1887 
- 89 studium na Institutu fiir osterreichische Geschichtforschung ve Vídni. Stipendijní pobyt 
v archivech v Římě a ve Florencii, v letech 1891 - 1918 správce česko-moravsko-slezského 
oddělení v Haus-, Hof- und Staatsarchivu ve Vídni, od roku 1913 odborový rada, působil i 
jako archivář knížat Kinských a Trauttmansdorffů. 
Zabýval se zaváděním nových směrů do archivní teorie, představil českému archivnictví 
holandskou archivní teorii - tzv. provenienční princip. V rámci své historické publikační 
činnosti se zabýval dějinami předbělohorského období. 

KREJČÍK Adolf Ludvík, PhDr. 
* 14.6. 1877 Dobrovice (okres Mladá Boleslav) 
+ 4.1. 1958 Praha 

Studium na FF UK, obor historie v letech 1895 - 97, Gollův žák, později v letech 1897 - 99 
studoval na Institutu fur osterreichische Geschichtforschung ve Vídni. 
Nejprve působil ve Schwarzenberském archivu v Třeboni (1901 - 1909), od roku 1909 
adjunkt Moravského zemského archivu v Brně, od roku 1919 přešel do nového 
Československého státního archivu zemědělského v Praze, o jehož vznik se zasloužil a kde se 
stal roku 1920 ředitelem, působil zde až do roku 1936. 
Významná osobnost v oblasti českého agrárního archivnictví, publikační činnost. Podílel se 
na edici IX. Svazku edice Monumenta Vaticana. 

KROFTA Kamil, prof PhDr. 
* 17.7. 1876 Plzeň 
+ 16. 8.1945 Vráž (okres Písek) 

Studium na FF UK, obor historie v letech 1894 - 96, Gollův žák, později v letech 1897 - 99 
studoval na Institutu fiir osterreichische Geschichtforschung ve Vídni. 
Získal stipendium Zemského archivu Praha ve Vatikánu (1899 - 1901), od roku 1901 
pracovník Zemského archivu Království českého Praha a od roku 1912 zemský archivář. 
Působil i jako archivní referent na MŠANO. V letech 1911 - 44 profesorem rakouských a od 
roku 1919 českých dějin na FF UK. V letech 1920 - 21 čs. vyslanec ve Vatikáně, kde se 
zasloužilo vznik Čs. historického ústavu v Římě. V letech 1921 - 25 vyslancem ve Vídni, 
1925 - 27 v Berlíně, 1927 - 36 zástupce ministra zahraničních věcí a v letech 1936 - 38 
ministrem zahraničních věcí. 
Bohatá publikační a historická činnost. Zabýval se dějinami české reformace a agrárnictví. 
Podílel se na edici Monumenta Vaticana (V. svazek), Sněmy české 1605, v roce 1946 vydal 
Dějiny československé. Je považován společně s Josefem Borovičkou za zakladatele Státní 
archivní školy v Praze. 

KŘIVSKÝ Pavel, PhDr. 
* 12. 11. 1912 Bílek (okres Havlíčkův Brod) 
+ 15. 12. 1989 Praha 

Studium na FF UK, obor české dějiny a historie, ukončil roku 1945, složil tzv. náhradní státní 
archivní zkoušku na Státní archivní škole v Praze v roce 1946. 
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V letech 1934 - 1946 archivářem premonstrátského kláštera Želiv, krátce působil 
v podnikovém archivu Čs. státních drah a v letech 1947 - 51 v ÚAMV v Praze. V letech 
1967 - 1980 odborným pracovníkem v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. 
Zabýval se intenzivním průzkumem, pořádáním a zpracováním fondů Literárního archivu se 
zaměřením na oblast církevních a duchovních dějin 18. - 19. století. V letech 1952 - 1956 
z politických důvodů vězněn. 

LETOŠNÍK Václav, PhDr. 
* 1. 2. 1891 Habřina (okres Hradec Králové) 
+ 8.7. 1955 Praha 

Studium na FF UK, obor dějepis - zeměpis, v letech 1919 - 21 studoval na Státní archivní 
škole. 
Od roku 1920 pracovník AMV, v roce 1947 se stal jeho přednostou a od roku 1948 
ministerský radou, v letech 1954 - 55 působil jako vedoucí oddělení SÚA. 
Spravoval fondy Zemské a dvorské desky, aktivně se účastnil na vídeňských rozlukových 
pracích po roce 1918. Svojí badatelskou a historickou činnost zaměřil na slovanské, hlavně 
ruské a polské dějiny. 

MoRAvEK Jan, PhDr. 
* 9.5. 1887 Jičín 
+ 4.6. 1960 Praha 
Studium na FF UK, později v letech 1909 - 11 studoval na Institutu fur osterreichische 
Geschichtforschung ve Vídni. V archivnictví začal pracovat jako archivní praktikant u 
ministerstva financí ve Vídni, od roku 1917 jako vícearchivář v Hofkammerarchiv tamtéž. 
Roku 1919 byl pověřen delimitací z vídeňských archivů a knihoven. Od roku 1920 do roku 
1948 pracoval jako archivář Archivu Pražského hradu a do roku 1960 zde působil jako 
odborný poradce. 

OPOČENSKÝ Jan, PhDr. 
* 26.5. 1885 Most 
+4.1. 1961 Paříž 

Studium na FF UK, později v letech 1907 - 9 studoval na Institutu fur osterreichische 
Geschichtforschung ve Vídni. Začínal jako archivní koncipista ve Schwarzenberském archivu 
v Třeboni, později se přesunul do Prahy, kde působil jako archivní praktikant 
v Místodržitelském archivu až do roku 1918. Po roce 1918 pracoval krátce v AMV a v letech 
1920 - 1936 byl přednostou A MZV. V letech 1940 - 45 spravoval archiv, knihovnu a 
soukromý archiv prezidenta Beneše v exilu v Londýně. Po válce se ještě krátce vrátil na 
pozici přednosty A MZV. Od roku 1949 působil jako úředník při UNESCO v Paříži. 
Několik let před druhou světovou válkou vykonával funkci generálního konzula ČSR v Paříži, 
od roku 1942 figuroval jako delegát vlády v mezinárodních komisích, především v oblasti 
kulturních památek a jejich vrácení v rámci poválečných restitucí. Významnou měrou se 
podílel na přípravě a provádění spisové a archivní rozluky již po první světové válce, 
restituční agendu vedl i po roce 1945. 
Svojí publikační činnost zaměřil na politické dějiny 19. století, vývoj habsburské monarchie 
v letech 1914 -1918 a vznik ČSR. 
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PROKEŠ Jaroslav, prof. PhDr. 
* 11.1, 1895 Kněžice (okres Chrudim) + 30.3. 1951 Praha 

Studium na FF UK, obor historie - zeměpis - filologie. Jedna z nejvýznamnějších postav 
československého meziválečného archivnictví. V letech 1919 - 1945 působil v AMV, kde se 
v roce 1934 stal ředitelem (v letech 1940 - 42 přednostou). Jeho odborná činnost je spjata i se 
Státní archivní školou, na které se v roce 1941 stal ředitelem a jako pedagog působil i na FF 
UK jako mimořádný profesor českých dějin.V době okupace byl sesazen ze své funkce 
ředitele a nahrazen Oskarem Horstem Swientekem. 
Spolu s Václavem Letošníkem se aktivně podílel na archivní a spisové rozluce s Rakouskem 
po roce 1918, v oblasti historie se zabýval náboženskými dějinami doby husitské, dále 
obdobím předbělohorským a tereziánskými a josefínskými reformami. 

ROUBÍK František, doc., PhDr., DrSc. 
* 31.7. 1890 Jindřichův Hradec + 5.5. 1974 Praha 

Studium na FF UK, obor historie a PVH, vzdělání dokončil na Státní archivní škole v letech 
1919-2l. 
Zpočátku pracoval jako dobrovolník v Archivu hlavního města Prahy, od roku 1920 působil 
v AMV, od roku 1934 byl odborovým radou. V letech 1939 - 48 byl odborovým přednostou 
na ministerstvu školství, věd a umění a v letech 1949 - 67 vyučoval na FF UK paleografii 
novověku. Od roku 1952 do roku 1959 vedl oddělení historické geografie Historického ústavu 
ČSAV v Praze. 
Svojí publikační a historickou činnost zaměřil na správní dějiny, dějiny dopravy, kartografie a 
historickou geografii. Proslul i svou rozsáhlou činností v institucích a společnostech 

historického a vzdělávacího charakteru. 

SKŘIVÁNEK Ladislav 
* 25.6. 1911 Ronov nad Doubravou (okres Chrudim) + 20.4. 1988 Praha 

Osobnost neblaze proslulá svým neodborným restaurátorským zásahem při dezinfekci listin 
Archivu České koruny v roce 1955. Vyučen knihařem a následně absolvoval grafickou školu. 
V letech 1945 - 1954 působil na v ÚAMV, kde byl roku 1950 pověřen vedením archivu. 
V letech 1954 - 55 byl vedoucím skupiny konzervace a techniky v SÚA Praha. Po odchodu 
z archivu působil v Státní knihovně ČR v Praze. 

SLÁDEK Oldřich, PhDr., CSc. 
* 14.12. 1937 Horažďovice (okres Klatovy) 

Studium na FF UK, obor historie. V letech 1964 - 1999 působil na AS MV v Praze. Do roku 
1989 byl odborným referentem pro podnikové archivy. V letech 1989 - 1990 zastupoval 
ředitele AS a od roku 1990 do roku 2000 zastával funkci ředitele AS MV. 
Svojí publikační činnost věnoval především období okupace a odbojovému hnutí. 
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SWIENTEK Horst Oskar, PhDr. 
* 4.7. 1908 Olesno (polsko) 
+ 28.3. 1967 Dortmund 

Studium na univerzitě ve Freiburgu, Konigsbergu a ve Vratislavi, obor historie, germanistika 
a slavistika. 
Od roku 1934 činný ve Státním archivu ve Vratislavi. V letech 1940 - 42 byl referentem pro 
archivnictví v rámci Úřadu říšského protektora a v letech 1942 - 45 byl pověřen vedením 
AMV. Výkon této funkce byl přerušen nasazením na frontu. V roce 1945 byl zatčen a umístěn 
v koncentračním táboře. V letech 1950 - 67 působil jako ředitel Státního archivu 
v Dortmundu. 

ŠAMBERGER Zdeněk, PhDr., CSc. 
* 14.12. 1923 Praha 

Studium na FF UK, obor historie, absolvoval mezinárodní archivní stáž v Paříži. 
V letech 1945 - 1951 působil jako vedoucí oddělení v ÚAMV. Do roku 1953 byl tajemníkem 
Státní archivní komise a v letech 1953 - 67 vykonával funkci vědeckého vedoucího na 
archivní správě ministerstva vnitra. V letech 1967 - 83 působil v SÚA, kde byl do roku 1970 
ředitelem. 

Ve své práci se věnoval hlavně archivní teorii, metodice a praxi a v oblasti mezinárodních 
vztahů českého archivnictví je považován za jednu z výrazných osobností. 

ŠEBÁNEK Jindřich, prof. PhDr, DrSc. 
* 12.10. 1900 Písek 
+14.1. 1977 Brno 

Studium na FF UK a Státní archivní škole. Od roku 1923 do roku 1937 působil v Moravském 
zemském archivu Brno jako zemský vrchní komisař. V letech 1945 - 48 byl předsedou 
zemské archivní sekce. Byl iniciátorem archivního studia na Masarykově univerzitě Brno, kde 
i vyučoval. V letech 1957 - 1970 byl členem archivní vědecké rady MV. 
Zabýval se pořádacími a inventarizačními pracemi v MZA v Brně a zejména proslul svou 
ediční činností v rámci pokračování edice Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae a 
dále svými pracemi z oblasti české diplomatiky. 

VOJTíŠEK Václav, prof. PhDr., DrSc. 
* 9.8. 1883 Praha 
+ 22.8. 1974 Praha 

Studium na FF UK, obor historie a PVH, žák G. Fridricha a V. Novotného. 
Od roku 1908 do roku 1948 působil v Archivu hlavního města Prahy, v letech 1931 - 39 
činný v Archivu UK Praha. Po roce 1945 vykonával funkci inspektora a od roku 1950 do roku 
1959 vedl Archiv UK Praha. Dále v letech 1952 - 68 vedl Ústřední archiv ČSAV Praha. 
Bohatá je i jeho pedagogická činnost. V letech 1920 - 50 působil na Státní archivní škole, 
kterou od roku 1945 vedl. Od roku 1921 vyučoval na FF UK, kde s přerušením v době 
okupace setrval až do roku 1958 a od roku 1928 byl profesorem PVH na brněnské univerzitě. 
V áclav Vojtíšek je byl jednou z nejvýraznějších osobností našeho archivnictví. Zasloužil se o 
založení kodikologie u nás a svoji publikační činnost zaměřil i na městské dějiny, zejména 
městskou diplomatiku, sfragistiku a heraldiku. 
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VRBATA Jaroslav, PhDr. 
* 29.4.1931 Kruh (okres Semily) 

Studium na FF UK, obor historie a filozofie. Zpočátku své archivní činnosti působil 
v Libereckém kraji, a to v archivním oddělení pro Liberecký kraj a ve Státním archivu 
Jablonec nad Nisou. V letech 1961 - 94 byl zaměstnán v SÚA Praha, kde v letech 1971 - 91 
vykonával funkci ředitele archivu. V letech 1972 - 92 byl členem vědecké archivní rady. 
Zabýval se inventarizací tzv. říšské župy Sudety z let 1938 - 45 a klášterních archivů 
z oblasti bývalého Libereckého kraje, ale i archivní teorií a praxí. 
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Příloha č. 2 

, v , 

SEZNAM MEZIARCHIVNICH DOHOD UZA VRENYCH 
PO ROCE 1989 

STÁT DATUM UZAVRENÍ POCET RECIPROCNÍCH 
DOHODY DNÍ 

SRN - Bundesarchiv 24.9. 1991 25 

Polsko 15.10.1994 20 (bude prodlouženo na 30) 

Bulharsko 6. a 19.4. 1995 10 

Rusko 5.10.1995 Nespecifikováno 

Slovinsko 23.10. 1995 28 

Rakousko 14.11. 1996 20 

Itálie 27.11.1996 30 

Rumunsko 29.6. a 13.7. 2000 Nespecifikováno 

Chorvatsko 7.5.2001 30 

Francie 24.9.2001 30 

SRN - Sasko 30.10.2002 30 

Ukrajina 14.10.2005 Nespecifikováno 

Peru 30.3.2006 30 

Cerná Hora 10.10.2006 Nespecifikováno 
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Příloha č. 3 

Přehled míst konání zasedání EBNA 

ROK MISTO ZASEDANI 

1999 
HELSINKY 

2000 LISABON 
NICE 

2001 STOCKHOLM 
LUND 

2002 VALLADOLID 
KODAN 

2003 ATENY 
SYRAKUSY 

2004 DUBLIN 
AMSTERODAM 

2005 LUCEMBURK 
LONDYN 

2006 VIDEN 
HELSINKY 
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Příloha Č. 4 

VÝBĚROVÝ PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH CEST ČESKÝCH 

ARCHIV ÁŘŮ V LETECH 1999 - 2005 

1999 

IT ÁLIE - N ovara, Řím, Vatikán; PhDr. Alena Pazderová, 

27. března 1999 se u příležitosti 150. výročí bitvy u Novary konala v Novaře 
mezinárodní konference s názvem "Novara crocevia del Risorgimento" (Novara 
křižovatka národního obrození), jíž se zúčastnila dr. Pazderová s referátem "Gli ecchi 
degli avvenimenti italiani nelle terre boeme nella 1. mett dell' ottocento" 
pokračovala ve výzkumu nunciatury C. Speciana v archivech v Římě a ve Vatikánu 

NĚMECKO, RAKOUSKO - Mnichov, Vídeň; PhDr. Lenka Matušíková a PhDr. Alena 
Pazderová 

účast v rámci projektu výzkumu sociálních struktur v Čechách v 17. -18. století 
vědeckých konferencí v Mnichově a ve Vídni 

SKOTSKO - Edinburgh; PhDr. Helena Sedláčková (5. - 9.7.1999) 

mezinárodních konferencí v Edinburghu (referát "Development of Czech Royal 
Seals") a v Durhamu (referát "Archive s in the Czech Republic and the Seal Survey"). 

SLOVINSKO - Lublaň; Mgr. Jan Krlín (3.-9. 10. 1999) 

výzkumu pramenů k česko-slovinským stykům za 1. světové války ve slovinských 
archivech 

MAĎARSKO - Budapešt'; PhDr. Lenka Linhartová (5; - 10. 10. 1999) 

účast na 34. zasedání Table Ronde des Archives Mezinárodní archivní rady 

RAKOUSKO - Vídeň; PhDr. Eva Drašarová (září 1999) 

dohodnuta výměna archivních pomůcek a objeven po druhé světové válce nevrácený 
celek Briefe Bohmen. (viz text práce) 
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SRN - Frankfurt nad Mohanem, PhDr. H. Nováčková (8. - 9.11. 1999) 

cesta se uskutečnila na pozvání Deutsches Filminstitut v souvislosti s přípravou 
projektu digitálního zpracování a komparace materiálů filmové cenzury v Německu, 
Rakousku a ČSR, pro nějž hostitelská instituce usiluje získat grantovou podporu 
Evropské unie. Projekt, na němž se bude z české strany vedle SÚA podílet zejména 
Národní filmový archiv, by měl umožnit zpracování příslušné informační technologie 
aplikované na komparaci cenzurních materiálů. 

FRANCIE - Paříž; PhDr. Bohumír Brom (duben - červen 1999) 

účast na Mezinárodní archivní stáži v Paříži 

RUSKO - Sankt Petěrburg; Raisa Machatková (28.11. - 2.12. 1999) 

účast na mezinárodní vědecké konference "Kulturní dědictví ruské emigrace 1917-
1939", kde přednesla referát "Ruská pomocná akce v Československu v letech 1921-
1938 a materiály Státního ústředního archivu" 

IT ÁLIE - Florencie; PhDr. Eva Gregorovičová (září 1999) 

tradiční studijní pobyt ve Státním archivu ve Florencii - studium fondu Rodinný 
archiv toskánských Habsburků 

Z pracovníků 10. odd. SÚA navštívila Ing. Jana Dernovšková navštívila pracoviště 

skotského archivu Scottish Record Office v Edinburghu a prezentovala výsledky výzkumných 

prací především z oblasti konzervování pečetí. PhDr. Bronislava Bacílková a Johana 

Langerová navštívily restaurátorská pracoviště v Polsku a Dr. ing. M. Ďurovič se zúčastnil 12. 

mezinárodní konference ICOM-CC v Lyonu. 

2000 

ITÁLIE - Řím; PhDr.Alena Pazderová 

výzkumu bohemik a nunciaturní problematice 

ITÁLIE - Florencie; PhDr. Eva Gregorovičová, PhDr. Vácslav Babička, PhDr. Alena 
Pazderová (29.2. - 6.3.2000) 

presentace inventáře "Fra Toscana e Boemia. Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo 
II nell'Archivio centrale di Stato di Praga" uspořádaná italskou archivní správou v 
Římě (Ufficio Centrale per i beni archivistici) ve spolupráci s Státním archivem ve 
Florencii. 

135 



RAKOUSKO - Vídeň; PhDr. Eva Drašarová, Mgr. Roman Horký (17. - 30.9.2000) 

navázání na kroky podniknuté v předchozím roce - získání mikrofilmů některých 
cenných dokumentů z centrálních úřadů habsburské monarchie, které nebyly po druhé 
světové válce vráceny do Československa a vrácení do SÚA ve stejném období 
zavlečených nebohemikálních archiválií náležejících rakouské straně. 

ŠPANĚLSKO - Seville; PhDr. Lenka Linhartová (20. - 26.9.2000) 

účast na 14. kongresu mezinárodní archivní rady 

ITÁLIE - Florencie; PhDr. Eva Gregorovičová (17. - 30. 10.2000) 

studium archiválií, které se vztahují k Rodinnému archivu toskánských Habsburků 

Mezinárodní dosah a živý ohlas v tuzemsku měla Konference zahraničních Čechů v 

řijnu v Praze, jíž se účastnilo přes dvě stovky představitelů krajanských a exilových 

organizací z celého světa. Organizátoři umožnili v rámci kulturní sekce prezentaci našeho 

archivu (referát Alexandry Blodigové a Jiřího Křesťana). Více než třetina účastníků navštívila 

archivní areál na Chodovci. Během konference byly navázány zajímavé kontakty, které 

představují pro SÚA vážný závazek do budoucna. 

SRN - Biickenburg; Dr. Ing. Ďurovič a Ing. Hana Paulusová 

- mezinárodní konference v Buckenburgu týkající se hromadného odkyselování 

Pracovníci desátého oddělení SÚA podnikli hned několik zahraničních cest. Na 

pozvání P. Springborga z Královské knihovny v Kodani se ing. Dernovšková zúčastnila 

semináře Péče a konzervace rukopisů, kde přednesla příspěvek týkající se průzkumu 

Litoměřického graduálu. Během druhé cesty navštívila s kolegy z Národní knihovny ČR dílnu 

na výrobu pergamenu v Německu (firma Wildbrett), knihovnu a archiv v St. Gallén a 

restaurátora A. Giovanniniho (Švýcarsko). Všechny cesty byly placeny z grantových 

prostředků. Restaurátorka J. Langerová zahájila na podzim roční odbornou stáž ve Skotsku. 
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2001 

ITÁLIE - Řím, Vatikán; PhDr. Alena Pazderová (12.10. - 5.11.2001). 

výzkum bohemik v Římě a Vatikánu, směrovanému k edici Specianovy nunciatury 

RAKOUSKO - Vídeň; Mgr. Roman Horký (4. - 15.6.2001) 

v režii grantu od Grantové agentury ČR, kombinovaly studium v rámci přípravy edice 
dokumentů k česko-německým vyrovnávacím jednáním, uskutečněné před 1. světovou 
válkou a průzkum bohemikálních archiválií ve vídeňském Rakouském státním archivu 
(obdobný pobyt absolvovala Dr. Eva Drašarová rovněž ve Vídni) 

RAKOUSKO - Vídeň; PhDr. Jiřina Juněcová (7. - 19.10. 2001) 

studium registratur z oblasti zemědělství hlavně těch, které jsou rozděleny mezi 
archivy obou zemí a bohemikálních archiválií, které se nevrátily do Prahy po roce 
1945. 
druhým cílem byl zisk inventářů k těmto materiálům 

FRANCIE - Paříž; PhDr. H. Nováčková,( 7.4. - 22.6.2001) 

Mezinárodní technickou archivní stáž 

RUSKO - Moskva; Mgr. Monika Sedláková (8. - 14. 9 2001) 

získání základní orientace po kořistních fondech z druhé světové války a příprava 
budoucího výzkumu především zavlečených částí fondů našeho archivu. 

ITÁLIE - Florencie; PhDr. Eva Gregorovičová (29. 5. - 15. 6. 2001) 

studium archiválií, které se vztahují k Rodinnému archivu toskánských Habsburků. 
dále vedla rozhovory o oblastech společného zájmu s italskými partnery. Studijnímu 
pobytu předcházela tentokráte její účast na špičkově obsazené VI. Evropské archivní 
konferenci ve Florencii, v jejímž rámci vystoupila s referátem o aplikaci 
mezinárodních standardů pro popis fondů v našem archivnictví připraveným ve 
spolupráci s R. Kaďorkem, T. Kalinou a M. Kuntem. 

MAĎARSKO - Budapešt'; PhDr. Jiří Křest'an (16.7. - 27.7.2001) 

účast na letním kurzu Středoevropské univerzity v Budapešti věnovaného 
problematice archivů politických stran po pádu komunismu 

NĚMECKO - Bad Arolsen; PhDr. Lenka Linhartová, Dr. Ing. Michal Ďurovič 

cílem cesty bylo sídlo Mezinárodní pátrací služby Červeného kříže v Bad Arolsenu za 
účelem přípravy smlouvy o spolupráci v humanitárních záležitostech. 
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2002 

SRN - Kolín nad Rýnem; Barbora Nováková, odborná pracovnice 10. oddělení (7.1. -
18.1. 2002) 

odborná stáž věnována technikám restaurování. Veškeré náklady na tuto cestu byly 
hrazeny z prostředků Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl a Česko
německého fondu budoucnosti. 

SRN- Ludvigsburg; PhDr. Helena Sedláčková (12. - 16. 5.2002) 

dalšího z pravidelných setkání členů sfragistické komise Mezinárodní archivní rady 

RAKOUSKO - Vídeň; Mgr. Jan Kahuda, (5. 3. - 28. 5. 2002) 

pobyt v rámci doktorského studia ve studijním programu historické vědy - pomocné 
vědy historické na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK 
Rakousko, získal stipendium agentury AKTlON (společná komise českého a 
rakouského ministerstva školství), které mu umožnilo tříměsíční studijní pobyt v 
Institutu mr osterreichische Geschichtsforschung ve Vídni. 

SLOVINSKO - Lublaň; Mgr. Jan Krlín (16. - 22.6.2002) 

o pokračování výzkumu bohemik z období 1. světové války v materiálech bývalých 
rakouských ministerstev, které byly předány Slovinsku 

SRN - Biickeburg, Bertin; BcA. Barbora Nováková, Benjamin Bartl, Lenka Bartlová 
(9.6. - 11.6. 2002) 

prezentaci technologie hromadného odkyselování archiválií a dalších produktů a 
služeb firmy Neschen AG. Prezentaci připravila firma Ceiba s.r.o. ve spolupráci s 
firmou Neschen. 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Smolenice; Dr. Ing. Michal Ďurovič (12. - 14. 6. 2002) 

zasedání komise MAR pro ochranu archiválií v mírném klimatu 

CHORVATSKO - Daruvar; Alexandra Blodigová, PhDr. Vladimír Růžek (6. -12.10. 
2002) 

archiv Svazu Čechů v Daruvaru (Chorvatsko), na základě Dohody o spolupráci v 
oblasti archivnictví poskytli metodickou pomoc při pořádání spolkového archivu 
krajanů. 

FRANCIE - Marseille; PhDr. Vácslav Babička (13. -15. 11.2002) 

- účast na zasedání Table Ronde des Archives 
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ITÁLIE - Florencie; PhDr. Eva Gregorovičová (19. ll. - 9. 12.2002) 

pokračování v průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii a v rekonstrukci vazeb 
mezi těmito fondy a Rodinným archivem toskánských Habsburků, uloženým v SÚA 
účast na Mezinárodní konferenci ke 150. výročí založení Státního archivu ve 
Florencii. 
S ředitelkou Státního archivu ve Florencii dr. Rosalií Manno Tolu dr. Gregorovičová 
předběžně projednala přijetí dvou italských archivářek dr. Diany Toccafondi a dr. 
Orsoly Gory v roce 2003. Obě archivářky by v rámci meziarchivní dohody dokončily 
v SÚA kontrolu jimi připravovaného inventáře našeho fondu Rodinný archiv 
toskánských Habsburků, fondová část Petr Leopold, chystaného pro vydání tiskem 
italskou archivní správou. 

ITÁLIE - Řím, Vatikán; PhDr. Alena Pazderová (4.10. - 4.11.2002) 

pokračování bohemikálního výzkumu ve Státním archivu v Římě, ve Vatikánském 
tajném archivu a ve Vatikánské knihovně. 
předáním edice Archivu České Koruny Vatikánskému archivu v rámci dohodnuté 
výměny publikací mezi tímto archivem a SÚA. 
Dále jednala v Rakouském historickém archivu v Římě a v Německém historickém 
ústavu v Římě ve věci mezinárodní konference "Kaiserhof - Papstlicher Hoť' v roce 
2003. 

RAKOUSKO - Vídeň; Jiřina Juňecová, PhDr., Jaroslav Koláčný, Mgr., (13. - 25. 10. 
2002) 

výzkum bohemikálních písemností v registraturách ministerstev a dalších ústředních 
úřadů habsburské monarchie do roku 1918 

RUSKO - Moskva; Mgr. Monika Sedláková (28.10 - 8.11. 2002) 

výzkum materiálů Úřadu říšského protektora uložených v Ruském státním vojenském 
archivu v Moskvě, cílem bylo dokončení průzkumu tzv. trofejních fondů 

IT ÁLIE - Florencie; PhDr. Bronislava Bacílková, Ing. Hana Paulusová (22. - 29. 11. 
2002) 

cesta do restaurátorského pracoviště Státního archivu a Národní knihovny ve 
Florencii v souvislosti s řešením grantového úkolu "Ochrana archivních materiálů 
před živelnými pohromami", konzultace způsobu usušení a konzervace různých druhů 
papíru s ohledem na jejich specifika 

RAKOUSKO - Vídeň; Alexandra Blodigová a Jan Kahuda, Mgr., (14. - 30.10.2002) 

cesta v rámci vědeckého projektu MZV ČR Česká menšina v Rakousku, jehož 
součástí byla záchrana a zpracování rozsáhlého archivu Školského spolku Komenský 
ve Vídni 
dalším úkolem cesty byla příprava prezentace projektu spojená s představením SÚA a 
českého archivnictví. Prezentace se uskutečnila v průběhu jejich cesty (25. ll. -
13. 12.) dne 12. 12. 2002. 
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RAKOUSKO - Vídeň; PhDrTomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt (neplánovaná cesta - 14. 
- 16. 10. 2002) 

byl průzkum vybraných archivních fondů k dějinám dopravy v Rakouském státním 
archivu. 

RAKOUSKO - Vídeň; PhDr. Alena Pazderová, PhDr., (9. - 13.12. 2002) 

výzkum fondů uložených v Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien navázala na výzkum 
bohemik pro účely poznámkového aparátu edice korespondence papežského nuncia v 
Praze Cesare Speciana, který vykonávala v Římě 

2003 

USA - New York; PhDr. Lenka Matušíková (18. - 24.3.2003) 

účast na symposiu "Jewish communities in the Former Habsburg Monarchy 17th to 
20th centrury" 

SRN - Bad Arolsen; PhDr. Zdeňka Kokošková, Dr. Ing. Michal Ďurovič (l0. -12. 4. 
2003) 

průzkum dokumentů vztahujících se k nucenému pracovnímu nasazení a věznění 
občanů ČR v průběhu 2. světové války 

POLSKO - Elblag; PaedDr. Bohumír Brom (20. - 26. 5.2003) 

účast na mezinárodní konferenci "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata" 

RAKOUSKO - Vídeň; Alexandra Blodigová, Mgr. Jan Kahuda (2. - 8. 6. 2003) 

dokončení projektu zpracování archivu Školského spolku Komenský ve Vídni 
(vědecký projekt MZV ČR "Česká menšina v Rakousku") 

SLOVINSKO - Lublaň; Dr. Ing. Michal Ďurovič (4. - 7. 6. 2003) 

účast na mezinárodní konferenci Exhibiting archival and library material and works of 
art on paper: standards in preservation a navazujícím zasedání Mezinárodní archivní 
rady-komise pro ochranu archiválií v mírném klimatu 

FRANCIE - Paříž; PhDr. Helena Sedláčková (l0. - 16.6.2003), Ing. Jana Dernovšková 
(11. - 21. 6. 2003) 

účast na mezinárodním zasedání konzervátorů pečetí, které uspořádal Národní archiv v 
Paříži 

VELKÁ BRITÁNIE - Londýn; PhDr. Helena Sedláčková (23. - 30. 6. 2003) 

účast na zasedání sfragistické komise při Mezinárodní archivní radě 
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VELKÁ BRITÁNIE - Cambridge; PhDr. Lenka Matušíková (12. - 26. 7. 2003) 

studijní pobyt na pozvání Faculty of Economics and Politics University of Cambridge 

MAĎARSKO - Szolnok; Dr. Ing. Michal Ďurovič (13. - 15. 8. 2003) 

přednesení příspěvku na mezinárodní konferenci maďarských archivářů 

ITÁLIE - Florencie; PhDr. Eva Gregorovičová (5. - 22.9.2003) 

průzkum vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků a fondy 
Státního archivu ve Florencii 

RAKOUSKO - Vídeň; PhDr. Jiřina Juněcová (14. - 19.9.2003) 

výzkum bohemikálních písemností v registraturách ústředních úřadů habsburské 
monarchie do roku 1918 

FRANCIE -Paříž, Troyes, Laval; PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt (20. - 28. 9. 
2003) 

získání informací o aktuálním stavu využívání informačních technologií a řešení 
archivace elektronických dokumentů ve Francii včetně technologie 

SRN - Drážďany; PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková (21. - 26.9.2003) 

výzkum různých forem nacistické perzekuce vůči českému obyvatelstvu v období 
1938-1945 

SRN - Freiberg; PhDr. Eva Drašarová, CSc., Mgr. Jaroslav Koláčný (21. - 26. 9. 2003) 

výzkum montanních fondů se zaměřením na bohemikální dokumenty; 
příprava na soupis pramenů k dějinám hornictví; 
vysledování dosud nevrácených archiválií zavlečených do Freibergu v období 1938-
1945 

CHORVATSKO - Daruvar; Alexandra Blodigová (21. - 27. 9. 2003) 

pořádací práce v Archivu Svazu Čechů v Daruvaru (osobní fondy Josefa Matuška a 
Otty Sobotky) 

ITÁLIE - Řím; PhDr. Alena Pazderová (26. 9. - 31. 10.2003) 

výzkum bohemik v Archivio di Stato di Romano s ohledem na edici korespondence 
papežského nuncia v Praze Cesare Speciana v letech 1592-98 
jednání v Rakouském historickém ústavu v Římě a v Německém historickém ústavu v 
Římě ve věci mezinárodní konference "Kaiserhof-Papstlicher Hoť' 
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RAKOUSKO - Vídeň; Ing. Miroslav Kunt (5. - 10. 10. 2003) 

studium archivních pomůcek a archiválií 
zjištění podrobností o uspořádání fondů v oblasti železniční dopravy v Rakouském 
státním archivu ve Vídni 

SLOVINSKO - Lublaň; PhDr. Jan KrHn, PhD. (5. - 11. 10. 2003) 

studium materiálů k česko-slovinským vztahům za 1. světové války a těsně po ní 
pokračování ve výměně kopií některých inventářů, a to převážně rakouských 
ministerstev do roku 1918 za kopie obdobných inventářů II. oddělení Státního 
ústředního archivu 

MAĎARSKO - Budapešt'; Lenka Bartlová, Benjamin Bartl (13. - 17. 10.2003) 

seznámení se s technickým vybavením, materiály a postupy konzervace a restaurování 
v Národním archivu Maďarska a Národní knihovně Maďarska se zaměřením na 
techniku dolévání pergamenu a konzervace novodobého materiálu 

SRN - Berlín, Postupim; PhDr. Vladimír Waage, Mgr. Vlasta Měšťánková (12. -19. 10. 
2003) 

porovnání poskytování přímých badatelských služeb v berlínských archivech 

VELKÁ BRITÁNIE - Edinburgh; Ing. Lucie Weberová, Johana Langerová (27.10.-
1.11.2003) 

návštěva pracovišť, která mají praktické zkušenosti se zpracováním archivních a 
knižních fondů zasažených povodní 
seznámení se s různými formami zpracování ochrany archivních materiálů před 
živelnými pohromami 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Liptovský JánfBratislava; PaedDr. Bohumír Brom (4. -
6.11.2003) 

získání aktuálního přehledu o činnosti státního archivu na Slovensku v oblasti 
předarchivní péče; 

účast na 7. archivních dnech v SR 

USA - Washington; Dr. Ing. Michal Ďurovič, PhDr. Jiří Křest'an, CSc. (21. - 25. ll. 
2003) 

účast na konferenci o českých a slovenských archivech 
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2004 

IT ÁLIE - Řím; PhDr. Alena Pazderová (20. - 24. 3. 2004) 

účast na konferenci pořádané k 10. výročí působení Českého historického ústavu v 
Římě 

FRANCIE - Paříž, Héricy; Mgr. Zora Machková (18. - 24.4.2004) 

jednání o akvizicích osobních fondů Josefa Fišera a Pavla Tigrida 

ESTONSKO - Tallinn, Dr. Ing. Michal Ďurovič (6. - 9.5.2004) 

účast na zasedání Komise pro ochranu archiválií v mírném klimatu při Mezinárodní 
archivní radě 

RAKOUSKO - Vídeň; PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda, Alexandra Blodigová 
(24. - 28. 5. 2004) 

pořádání archivů českých krajanských spolků ve Vídni 

POLSKO - Varšava; PaedDr. Bohumír Brom (27. - 30.5.2004) 

účast na mezinárodní konferenci "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata" 

RAKOUSKO - Vídeň; PaedDr. Bohumír Brom (3. - 6. 6. 2004) 

účast na mezinárodní konferenci "0sterreichs Wirtschaftsbeziehungen mit den mittel
und slidosteuropaischen Nachbarlandern nach dem Zweiten Weltkrieg" 
- přednesení referátu o možnostech studia archivních pramenů v českých archivech k 
problematice československo-rakouských hospodářských vztahů v letech 1945-1989 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Trenčín; PaedDr. Bohumír Brom (9. -11. 6. 2004) 

účast na 8. archivních dnech ve Slovenské republice 
vystoupení na konferenci s příspěvkem o aktuálních otázkách českého archivnictví 

SRN - Rujana; PhDr. Zdeňka Kokošková (29. - 31. 7. 2004) 

účast na vernisáži dlouhodobé výstavy "Macht Urlaub tt a zvláštní výstavy "Sie 
mussten flir das Reich arbeiten - tschechische Zwangsarbeiter in Deutschland" 

RAKOUSKO - Vídeň; PhDr. Helena Sedláčková (22. - 29. 8. 2004) 

zasedání sfragistické komise při Mezinárodní archivní radě, které bylo spojeno s 
XV. kongresem archivářů pořádaným Mezinárodní archivní radou 
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RAKOUSKO - Vídeň; Dr. Ing. Michal Ďurovič (23. - 26. 8. 2004) 

zasedání Komise pro ochranu archiválií v mírném klimatu při Mezinárodní archivní 
radě, které bylo spojeno s XV. Kongresem archivářů pořádaným Mezinárodní archivní 
radou 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Bratislava; PaedDr. Bohumír Brom (19. - 24. 9. 2004) 

účast na celoslovenské poradě o aktuálních otázkách předarchivní péče a jednání se 
slovenskými kolegy ze Slovenského národního archivu a odboru archivní a spisové 
služby Ministerstva vnitra SR 

SRN - Lipsko; PhDr. Eva Drašarová (7. - 9. 10. 2004) 
- účast na workshopu s tématem "Zentrale Archive und Geschichtspolitik im Neuen Europa. 
Die Reorganisation der nationalen Archivlandschaften nach 1918". 

RAKOUSKO - Vídeň; Mgr. Jan Kahuda, Alexandra Blodigová (19. - 23. 7., 16. - 20. 8., 
18. - 22. 10. 2004) 

práce na projektu zpracování archivu Školského spolku Komenský ve Vídni 1945-
1990 a dalších archivních celků uložených v české škole ve Vídni (vědecký projekt 
MZV ČR "Poválečný vývoj české menšiny v Rakousku na základě písemností 
Školského spolku Komenský ve Vídni)". 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Bratislava; PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt (20. 
- 24. 9. 2004) 

seznámení slovenských kolegů s informačním systémem Státního ústředního archivu v 
Praze, informace o předarchivní péči v Slovenskom národnom archíve. 

SLOVINSKO - Lublaň; PhDr. Jan Krlín (l0. - 16. 10. 2004) 

výzkum bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v materiálech bývalých 
rakouských ministerstvech předaných Slovinsku a i v jiných archivních fondech 
vztahujících se k tomuto období 
studium archivních fondů ústředních státních orgánů na území dnešního Slovinska ke 
srovnání vývoje ve Slovinsku a v českých zemích v období 1. světové války. 

IT ÁLIE - Florencie; PhDr. Eva Gregorovičová (5. - 22. 10. 2004) 

pokračování v průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii a v rekonstrukci vazeb 
mezi těmito fondy a Rodinným archivem toskánských Habsburků uložených ve 
Státním ústředním archivu v Praze 

ITÁLIE - Florencie; PhDr. Emilie Benešová (15. - 22. 10.2004) 

průzkum stavu zpracování, ukládání a digitalizace fotografických dokumentů 
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RAKOUSKO - Vídeň; Ing. Miroslav Kunt (17. - 22. 10. 2004) 

studium archiválií v bohemikálních částech archivních fondů z oblasti dopravy v 
Rakouském státním archivu. 

IT ÁLIE - Řím; PhDr. Alena Pazderová (8. 10. - 1. 11. 2004) 

výzkum bohemik v Archivio di Stato di Roma s ohledem na edici korespondence 
papežského nuncia v Praze Cesare Speciana v letech 1592-1598; 
kolace textů edice Specianovy nunciatury z let 1592-1593 ve Vatikánském tajném 
archivu a v Apoštolské vatikánské knihovně. 

PERU - Lima; Dr. Ing. Michal Ďurovič (6. - 14. 11.2004) 

návštěva archivů a knihoven v hlavním městě Limě spojená s přednáškami 
- účast na semináři na Ministerstvu zahraničních věcí o aktuální vizi ochrany a 
restaurování dokumentů, od papíru po optický disk. 

SLOVINSKO - Lublaň; Ing. Lucie Weberová, Benjamin Bartl (14. - 20. 11.2004) 

návštěva restaurátorského pracoviště Archivu Slovinské republiky a účast na 
mezinárodní konferenci "Durability of Paper and Writing" 

RAKOUSKO - Vídeň; Mgr. Jan Kahuda, Alexandra Blodigová, PhDr. Tomáš Kalina, 
Mgr. Monika Sedláková, Mgr. Milan Vojáček (8. -10.12.2004) 

účast na prezentaci vědeckého projektu "Poválečný vývoj české menšiny v Rakousku 
na základě písemností Školského spolku Komenský ve Vídni". 

2005 

BELGIE - Brusel; PhDr. Lenka Linhartová 

vernisáž výstavy o Ministerstvuvnitra v budově Evropského parlamentu 

Abú Dhabí; PhDr. V ácslav Babička, listopad 2005 

účast na 38. zasedání Table ronde des archives 
na zasedání CITRA navázalo generální shromáždění MAR 

VELKÁ BRITÁNIE - Londýn - Kew; PhDr. Michal Wanner, Ph.D., listopad 2005 

Zasedání EBNA 
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MAĎARSKO - Budapešt'; PhDr. Michal Wanner, Ph.D., říjen 2005 

účast na generálním zasedání DLM fóra 

SRN - Stuttgart; PhDr. V ácslav Babička, září 2005 

účast na konferenci "Archivy v období nacismu" 

SRN - Drážďany; PhDr. Michal Wanner, Ph.D., Ing. Oskar Macek 

studijní cesta do Státního archivu v Drážďanech v rámci řešení výzkumného úkolu 
"Dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě II" 

SRN - Bad Arolsen; PhDr. Lenka Linhartová, PhDr. Vácslav Babička, PhDr. Michal 
Wanner, Ph.D. 

jednání o pokračování další spolupráce mezi českými archivy a Mezinárodní pátrací 
službou Červeného kříže 

VELKÁ BRITÁNIE - Londýn; PhDr. Vladimír Růžek, Mgr. Blanka Szunyogová, 
listopad 2005 

jednání o další spolupráci a výměně publikací a periodik mezi British Library a 
odborem AS MV ČR 
Dr. Růžek se věnoval studiu bohemik v knihovně a archivu College of Arms a 
v British Library 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Bratislava; PhDr. Jana Pražáková, květen a prosinec 
2005 

pravidelné zasedání redakční rady časopisu Slovenská archivistika 

2006 

NĚMECKO - Lipsko, Dr. Ing. Michal Ďurovič, Benjamin Bartl (13. 3. - 15.3. 2006) 

účast na konferenci Preserving our written cultural heritage - a nationa1 task within a 
European framework 

NĚMECKO - Bundesarchiv I Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková (9. 4. - 14. 4. 2006) 

studijní pobyt v rámci plnění grantového projektu GA ČR Nacistická okupační 
politika v Protektorátu Čechy a Morava 
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VELKÁ BRITÁNIE - Londýn, Cambridge, PhDr. Lenka Matušíková (26. 4. -1. 5.2006) 

účast na zasedání "Endangered Archives Programme Advisory Panel" (komise pro 
hodnocení projektů podaných v rámci Programu na záchranu ohrožených archivních 
fondů při Lisbeth Rusing Charitable Fund) 

konzultace v rámci projektu "Economic Mentalities of Czech Peasants, 1550-1750 " 
(Univerzita Cambridge) 

RAKOUSKO - Vídeň PhDr. Alena Pazderová (31. 5. - 1. 6.2006) 

účast na zasedání účastníků projektu "Monasterium" konaném v archivu Haus-, Hof
und Staatsarchiv ve Vídni 

SLOVENSKO - Levoča, PaedDr. Bohumír Brom (20. 6. - 22. 6. 2006) 

účast na akci" 1 O. archivních dní ve Slovenské republice" jako delegovaný zástupce 
České archivní společnosti a za účelem rozvinutí spolupráce se slovenskými partnery 

SLOVENSKO - PhDr. Tomáš Kalina - Ing. Miroslav Kunt (26. 6. - 30. 6. 2006) 

poskytnutí konzultací k problematice elektronických dokumentů a za účelem výměny 
zkušeností z oblasti předarchivní péče 

RUMUNSKO - Mgr. Milan Vojáček - Alexandra Blodigová (28.8. - 5. 9. 2006) 

výzkum bohemikálních písemností ve fondech Rumunských státních archivů a za 
účelem průzkumu písemných dokumentů české menšiny v Rumunsku 

MAĎARSKO - Mgr. Jitka Křečková (l0. 7. - 12. 7. 2006) 

návštěv františkánských klášterů v Maďarsku a prohlídky výstavy o sv. Janu 
Kapistránovi ve Vojenském muzeu v Budapešti 

ITÁLIE - Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová (26. 9. -13. 10.2006) 

průzkum vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků a 
fondyStátního archivu ve Florencii, vzniklými v období panování členů 
sekundogenitury habsbursko -lotrinského rodu v Toskánsku v letech 1737 - 1859. 

SLOVINSKO - Lublaň, PhDr. Jan KrHn PhD. (8. 10. - 14. 10.2006) 

pokračování ve výzkumu bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v 
materiálech bývalých rakouských ministerstvech předaných Slovinsku a i v jiných 
archivních fondech vztahujících se k tomuto obdob 

RAKOUSKO - Vídeň, Mgr. Jana Svobodová (9.10. -16.10.2006) 

studium odborné literatury, vyhledávání informací pro připravovanou edici Zápisků 
Marie Červinkové-Riegrové 
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RAKOUSKO - Vídeň, Mgr. Milan Vojáček, Mgr. Jaroslav Koláčný (9.10. - 20.10. 
2006) 

výzkum bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 
1918 a pokračování dalšího rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním 
archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze 

NĚMECKO - Koblenz, Mgr. Jan Kahuda (14. 10. - 21. 10. 2006) 

heuristika pramenů a literatury, zejm. v Landeshauptarchivu Koblenz, vztahující se k 
historii rodu Metternichů a postižení souvislostí mezi fondem Rodinný archiv 
Metternichů v Národním archivu a zdejšími fondy 

ITÁLIE - Řím, PhDr. Alena Pazderová (6.10. - 30.10.2006) 

výzkum bohemik ve Státním archivu v Římě s ohledem na edici korespondence 
papežského nuncia v Praze Cesare Speciana v letech 1592-98 

dále za účelem kolace textů Specianovy nunciatury z let 1592-93 a studia literatury a 
studia fondů rukopisného oddělení Vatikánské knihovny 
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Příloha č. 5 

Přehled dosud konaných kongresů Mezinárodní archivní rady 

1. 1950 - Paříž, Francie 

2. 1953 - Haag, Nizozemí 

3. 1956 - Florencie, Itálie 

4. 1960 - Stockholm, Švédsko 

5. 1964 - Brusel, Belgie 

1966 - mimořádný kongres, Washington D.C., USA 

6. 1968 - Madrid, Španělsko 

7.1972 - Moskva, SSSR 

8. 1976 - Washington, D.C., USA 

9. 1980 - Londýn, Velká Británie 

10.1984 - Bonn, SRN 

ll. 1988 - Paříž, Francie 

12. 1992 - Montrea1, Kanada 

13. 1996 - Peking, Čína 

14.2000 - Sevila, Španělsko 

15.2004 - Vídeň, Rakousko 
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