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1)  Pracoviště  Archivu bezpečnostních složek 
 
 
Centrála: Siwiecova 

Vedení Archivu: 
sídlo: Siwiecova 2, 130 00  Praha 3 
 
Kancelář ředitelky Archivu: 
sídlo: Siwiecova 2, 130 00  Praha 3 
 
Oddělení ekonomiky a provozu 
sídlo: Siwiecova 2, 130 00  Praha 3 
 

Oddělení projektové, elektronického archivu a péče o archiválie  
sídlo: Siwiecova 2, 130 00  Praha 3 
 
Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů 
sídlo: Siwiecova 2, 130 00  Praha 3 
 
Badatelna  (skupina přípravy dokumentů) ABS Praha – Siwiecova 
sídlo: Siwiecova 2, 130 00  Praha 3 
 

Pobočka: Struha 

Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra 
sídlo: Na Struze 3, 110 00  Praha 1 
 
Badatelna (skupina přípravy dokumentů) ABS Praha – Struha 
sídlo: Na Struze 3, 110 00  Praha 1 
 

Pobočka: Brno  

Oddělení archivních fondů vojsk Ministerstva vnitra 
sídlo: Brno – Kanice, P.O.BOX 29, Vlkova 248/4, 628 00  Brno 
 
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti  
sídlo: Brno – Kanice, P.O.BOX 29, Vlkova 248/4, 628 00  Brno 
 

Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR 
sídlo: Brno – Kanice, P.O.BOX 29, Vlkova 248/4, 628 00  Brno 
 

Badatelna (skupina přípravy dokumentů) ABS Praha – Kanice 
sídlo: Brno – Kanice, P.O.BOX 29, Vlkova 248/4, 628 00  Brno 
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2) Personální zálež itosti  
 
K 31. 12. 2010 pracovalo v Archivu bezpečnostních složek 126 zaměstnanců, z toho 15 na 
zkrácený pracovní úvazek. 
 
V roce 2010 nastoupilo do pracovního poměru v ABS celkem 8 zaměstnanců, a to: 
 
 

• Zdeňka Pasty říkov á – nástup od 1. 2. 2010 do oddělení provozu a majetku (referent 
společné státní správy a samosprávy) 

• Jana Tomičov á – nástup od 15. 3. 2010 do oddělení archivních fondů Státní 
bezpečnosti (referent společné státní správy a samosprávy) 

• V áclav a V rbov á – nástup od 22. 3. 2010 do oddělení péče o fyzický stav archiválií 
(asistentka oddělení) 

• Jiří  Šrůtek – nástup od 16. 3. 2010 do oddělení péče o fyzický stav archiválií 
(asistent – obsluha technologie Neschen) 

• Bc. Hana Rottov á – nástup od 1. 6. 2010 do skupiny přípravy dokumentů – Praha, 
Siwiecova (archivář) 

• Filip Garnot – nástup od 21. 6. 2010 do oddělení péče o fyzický stav archiválií 
(asistent – obsluha technologie Neschen) 

• Bc. Helena Houz arov á – nástup od 15. 11. 2010 do skupiny přípravy dokumentů – 
Praha, Siwiecova (archivář) 

• Tamara Elicerov á  - nástup od 1. 12. 2010 do oddělení operativních svazků 
kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů (archivář) 

 
V roce 2010 ukončilo pracovní poměr na ABS celkem 13 zaměstnanců, a to: 
 

• Mgr. X enie Müllerov á – ukončení pracovního poměru 2. 2. 2010, oddělení 
operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů 

• Mgr. K ateřina Střelická – ukončení pracovního poměru 12. 5. 2010, oddělení 
archivních fondů FMV 

• Jiří  Šrůtek  – ukončení pracovního poměru 15. 6. 2010, oddělení péče o fyzický stav 
archiválií 

• Milena V lčkov á – ukončení pracovního poměru 15. 6. 2010, oddělení operativních 
svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů 

• Zdislav a Bátrlov á  - ukončení pracovního poměru 30. 6. 2010, oddělení archivních 
fondů FMV 

• Mgr. Martina K otlíkov á - ukončení pracovního poměru 31. 7. 2010, oddělení 
archivních fondů vojsk Ministerstva vnitra 

• V áclav  Bárta – ukončení pracovního poměru 1. 11. 2010, oddělení provozu a 
majetku (skupina provozní Na Struze) 

• Filip Garnot  - ukončení pracovního poměru 19. 11. 2010, oddělení péče o fyzický 
stav archiválií 

• PhDr. Ladislav  Bukov sz ky  – ukončení pracovního poměru 30. 11. 2010 
• Terez a K ašťákov á – ukončení pracovního poměru 31. 12. 2010, oddělení péče o 

fyzický stav archiválií 
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• Mgr. Hana K rupkov á – ukončení pracovního poměru 31. 12. 2010, oddělení 
operativních svazků rozvědky a VKR 

• Mgr. Dav id Lorenc – ukončení pracovního poměru 31. 12. 2010, oddělení 
operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů 

• Jindřiška Pragerov á – ukončení pracovního poměru 31. 12. 2010, Kancelář ředitele 
Archivu 

 
 
Realizované dohody o PČ a PP 
 
V roce 2010 byly realizovány 3 dohody o pracovní činnosti a 4 dohody o provedení práce. 
 
Mateřské dovolené 
 
V roce 2010 nastoupily mateřskou dovolenou: 
 
25.ledna Mgr. Jitka Matyášová 
30.června Mgr. Anna Meclová 
1.listopadu Mgr.Michaela Lajnerová 
 
 
Vzdělávání v Archivu bezpečnostních složek v roce 2010 

 
Vzdělávání zaměstnanců v Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“) se v roce 2010 
řídilo Směrnicí ředitele Archivu o vzdělávání zaměstnanců, č.j.: ABS 1469/2010 R. 
 
Vzdělávání zaměstnanců Archivu v roce 2010 probíhalo v následujících oblastech: 
 
Vstupní vzdělávání pro nové zaměstnance.  
 
Vstupní vzdělávání pro nové zaměstnance Archivu je povinné a probíhá ve dvou základních 
fázích – vstupní vzdělávání úvodní  a vstupní vzdělávání následné.  
 
Vstupní vzdělávání úvodní – cílem bylo zprostředkování specifických informací týkajících se 
problematiky Archivu nově přijímaným zaměstnancům do pracovního poměru Obsah byl 
zaměřen na studium základních vnitřních předpisů Archivu (směrnice ředitele Archivu a další 
platné vnitřní akty řízení) a na zaškolení pro zvládnutí základních dovedností spojených 
s pracovních činností. 
Vstupní vzdělávání následné  - bylo zahájeno nejdříve po absolvování vstupního vzdělávání 
úvodního a ukončeno nejpozději do 12 měsíců od vzniku pracovněprávního vztahu. Vstupní 
vzdělávání následné zabezpečoval Institut státní správy.  
Vstupní vzdělávání absolvovalo průběžně 20 zaměstnanců. 
 
Prohlubující vzdělávání 
 
Odborného vzdělávání v oblasti archivní činnosti se zúčastnilo celkem 9 zaměstnanců.  
 
Odborné vzdělávání zaměstnanců vykonávajících jiné činnosti – odborné vzdělávání 
zaměstnanců Archivu, kteří nevykonávají archivní činnost (zaměstnanci, kteří pracují 
v oblasti ekonomiky, provozu, personalistiky, administrativy apod.) se v roce 2010 odvíjelo 
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zejména podle aktuálních potřeb Archivu a jednotlivých zaměstnanců. Tohoto vzdělávání se 
zúčastnilo celkem 22 zaměstnanců.  
Manažerské vzdělávání - manažerské vzdělávání v roce 2010 absolvovali 2 zaměstnanci 
(Delegování v praxi). Bylo zajištěno prostřednictvím Institutu státní správy. 
 
Jazykové vzdělávání - v rámci jazykového vzdělávání zaměstnanců Archivu pokračovala 
spolupráce s jazykovou školou Sentia, s.r.o. v kurzech anglického jazyka, které byly určeny 
zaměstnancům, u nichž výkon jejich funkce vyžaduje aktivní používání anglického jazyka.  
Kurzy anglického jazyka v roce 2010 absolvovalo celkem 23 zaměstnanců. 
 
Vzdělávání v dalších oblastech - vzdělávání zaměstnanců Archivu v dalších oblastech 
(počítačové kurzy, všeobecně vzdělávací kurzy apod.) bylo v roce 2010 organizováno na 
základě aktuálních potřeb Archivu a jednotlivých zaměstnanců Archivu. Tyto vzdělávací akce 
byly organizovány zdarma převážně Institutem státní správy. Počítačové kurzy (MS Excel) 
byly pořádány vzdělávací agenturou NICOM, a. s. Vzdělávání v dalších oblastech se v roce 
2010 zúčastnilo celkem 23 zaměstnanců. 
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I.) Přebírání a delimitace archiválií, archivních fondů a 
sbírek 
 

V roce 2010 bylo do Archivu bezpečnostních složek v rámci předarchivní péče při 
skartačních řízeních převzato celkem 79,97 bm, tj. 500 kartonů, 114 balíků a 44 989 karet.  
Zároveň byly předávány materiály v rámci vnitřní delimitace mezi jednotlivými odděleními 
Archivu a pokračovala delimitace do Správního archivu MV ČR. 

 
Přírůstky a delimitace podle jednotlivých oddělení ABS:  
  
 
Oddě lení archivních fondů Státní bezpečnosti  
 

Materiály útvarů pasů a víz a pasové kontroly z oblastních ředitelství služby cizinecké 
policie. Ve 2. a 4. čtvrtletí 2010 byly převzaty materiály od oblastních ředitelství Služby 
cizinecké policie: Brno, Ústí nad Labem, Praha, Plzeň, Ostrava, České Budějovice. 
Bylo vyhotoveno 7  protokolů o provedeném skartačním řízení (pro Oblastní ředitelství 
služby cizinecké policie Ostrava, České Budějovice, Ústí nad Labem, Plzeň, Brno a pro 
Inspektorát cizinecké policie Poděbrady), na jejich základě převzato do Archivu 0,73 bm. 
Materiály byly uloženy u oddělení archivních fondů StB a oddělení archivních fondů vojsk 
MV. 
 
Evidence a ukládání přírůstků do fondů krajských a okresních útvarů pasů a víz a útvarů 
pasové kontroly probíhala průběžně. 
Rovněž byly přebírány materiály v rámci vnitřní delimitace, a to od oddělení archivních fondů 
FMV. 

 
 

Oddě lení archivních fondů MV ČSR 
 
Přebírání archiválií od útvarů Ministerstva vnitra a Policie ČR, popř. od obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností (agenda občanských a řidičských průkazů) v rámci skartačního řízení 
– zejména písemnosti se skartační lhůtou dvacet let. Přebírání archiválií probíhalo průběžně 
během roku 2010. 
 
Evidence a ukládání přírůstků do fondů KS SNB a fondu MV ČSR 
V rámci skartačního řízení byly převzaty a evidovány tyto přírůstky: 
- KS SNB Ústí n. L.    (10 balíků/ 1 bm) 
- KS SNB České Budějovice  (1 balík/ 0,10 bm) 
- současné KŘ Olomouckého kraje  (7 balíků/ 0,70 bm) 
- Inspekce MV ČR    (1 balík/0,05 bm) 
- Správa SNB hl. m. Prahy a SčK (17 balíků/1,2 bm) 
- školy MV (SNB)    (16 balíků/1,88 bm) 
- KS SNB Ostrava   (41 balíků/3,65 bm) 
- KS SNB Brno    (30 balíků/2,72 bm) 
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Celkem bylo převzato a evidováno 123 balíků v rozsahu 11,3 bm. Na základě skartačních 
návrhů jednotlivých útvarů Policie ČR bylo vypracováno 8 protokolů.   
 
Vnitřní delimitace v rámci Archivu (z oddělení archivních fondů FMV). V rámci vnitřních 
delimitací byl převzat, evidován a popsán přírůstek: 
- SOA Praha     (30 balíků /3,91 bm)  
- MV ČR     (130 balíků /13,35 bm) 
- školy MV (SNB)    (12 bal./1,5 bm) 
- KS SNB Plzeň   (2 bal./0,24 bm) 
- KS SNB Hradec Králové   (1 bal./0,12 bm) 
- KS SNB Ústí n. L.    (1 bal./0,12 bm) 
- KS SNB České Budějovice  (1 bal./0,05 bm) 
- KS SNB Brno    (1 bal./0,03 bm) 
- KS SNB Praha   (4 bal./0,48 bm) 
- KS SNB Ostrava   (214 bal./27,33 bm) 
 Celkem bylo uloženo 396 balíků v rozsahu 47,13 bm. 
 
Z oddělení AF MV ČSR bylo delimitováno mimo plán: 
- Národní archiv:  
z fondu Kriminální ústředny a jejích předchůdců z let 1918-1945 (8 balíků/1,2 bm) 
 
- Správní archiv MV ČR: 
v rámci GI bylo dohledáno (30 balíků/0,9 bm) archiválií, které omylem nebyly v r. 2008-
2009 delimitovány na základě zák. 181/2007 Sb. do SA MV 

 
 

Oddě lení archivních fondů vojsk MV 
 
Přebírání archivního materiálu vzniklého před rokem 1992 z činnosti vojsk ministerstva vnitra 
od součástí resortu vnitra v rámci skartačního řízení.  
Od oddělení FMV byly převzaty materiály Pohraniční stráže - dva přírůstky 14,5 a 15 bm 
do fondu Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic. 
Byly převzaty materiály Pohraniční stráže od tří oblastních ředitelství SCP (3,22 bm) v 
rámci skartačního řízení. 
Byl vypracován 1 protokol  o skartačním řízení u Oblastního ředitelství SCP Brno.  

 
Od resortu vnitra bylo převzato 18 personálních spisů, vzniklých před rokem 1990 
(1992), které byly evidovány a uloženy do fondu Personálních spisů. 
 
Delimitace archiválií z fondu Personálních spisů do Správního archivu MV ČR:  
na základě žádosti Odboru personálního MV byly z fondu Personální spisy vyčleněny a 
delimitovány materiály do Správního archivu MV. Před delimitací bylo překontrolováno 9052 
položek. 
 
 
Oddě lení operativních svazků rozvědky a VKR 
 
Vojenské zpravodajství 
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Dne 2. září 2010 bylo zástupci Vojenského zpravodajství v souladu s delimitačním 
protokolem a ustanovením § 14 odst. 1) zák. č. 181/2007 Sb. předáno 9 kartonů (1,08 bm)  
archivních materiálů vzniklých činností VKR, FMNO a VOZ po 15. 2. 1990.  
 
Oddě lení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích 
spisů 
 
Nevykazovalo v přebírání a delimitaci archiválií žádnou činnost. 
 
 
Oddě lení archivních fondů FMV 
      
Skartační řízení u útvarů Policie ČR: 
na základě rozhodnutí policejního prezidenta jsou ABS zasílány skartační návrhy na skartaci a 
převzetí materiálů podle zákona č. 181/2007 Sb. V roce 2010 bylo v rámci skartačních řízení 
u Policie ČR přijato do oddělení archivních fondů FMV celkem 64,75 bm písemností 
z činnosti bývalé SPV FMV (tj.  500 kartonů cizineckých spisů z  let 1948-1989 + 
15 kartoték) .  
 
Delimitace do Správního archivu Ministerstva vnitra ČR (materiály po 15.2.1990):  
do Správního archivu bylo delimitováno zcela nebo částečně 114 přírůstků v celkovém 
objemu 54,08 bm.  Předpokládá se rozdělení ještě cca 130 přírůstků. 

 
Vnitřní delimitace v ABS:  
v rámci vnitřní delimitace bylo do oddělení archivních fondů vojsk ministerstva vnitra 
delimitováno 18 přírůstků v celkovém objemu 27,52 bm, do oddělení archivních fondů 
ČMV 70 přírůstků v celkovém objemu 42,83 bm, do oddělení archivních fondů StB 6 
přírůstků v celkovém objemu 8,86 bm a do oddělení operativních svazků kontrarozvědky a 
vyšetřovacích spisů delimitován 1 přírůstek v celkovém objemu 36,75 bm.  
Celkem bylo delimitováno 95 přírůstků v objemu 116,22 bm.  
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II.) Zpracování a zpřístupňování archiválií, archivních 
fondů a sbírek, generální inventura 
 

Schválený plán činnosti na rok 2010 se v oblasti zpracování a zpřístupňování 
archiválií a generální inventury nepodařilo splnit, zejména z důvodu nárůstu badatelské a 
úřední agendy. Negativně se na plnění plánu práce projevila i nestabilní personální situace 
v druhé polovině roku. 
 
 
Oddě lení archivních fondů Státní bezpečnosti  
 
Zpracování a pořádání archivních materiálů  
 
S-StB Ostrav a a útv ary  StB v  Sev eromorav ském kraji  
Ve 2. - 3. čtvrtletí 2010 byly roztříděny písemnosti O-StB Olomouc (23 kartonů + 6 šanonů) a 
O-StB Opava (16 kartonů + 2 šanony). 
 
V O StB Jablonec nad Nisou  
Pokračoval soupis archiválií. Dosud byly sepsány podrobné záznamy k materiálům uloženým 
ve 13 kartonech – celkem 679 položek. K těmto záznamům byl průběžně vytvářen 
jmenný rejstřík o 967 položkách. 
 
Nesplněno: 
 
Nepokračovalo  pořádání fondu S-StB Brno – jednotliv é odbory  S-StB  
I. odbor, II. odbor, III. odbor, Odbor vyšetřování StB a VI. odbor.  

 
Generální inventura 
 
Při generální inventuře bylo vyplněno celkem 180 EL NAD:  
 
fondy  S-StB Praha a útv arů StB v e Středočeském kraji  
Vyplněno 29 EL NAD  k fondům Správy SNB hl. města Prahy a Středočeského kraje, 
Správy StB Praha, okresních součástí StB a útvarů pasů a víz ve Středočeském kraji 
 
fondy  S-StB České Budějov ice a útv arů StB v  Jihočeském kraji 
Vyplněno 35 EL NAD  k fondům Krajské správy SNB, Správy StB České Budějovice, 
okresních součástí StB a útvarů pasů a víz v Jihočeském kraji 

 
fondy  S-StB Plz eň a útv arů StB v  Západočeském kraji  
Vyplněno 33 EL NAD  k fondům Krajské správy SNB, Správy StB Plzeň, okresních 
součástí StB a útvarů pasů a víz v Západočeském kraji 

 
fondy  S-StB Ústí nad Labem a útv arů StB v  Sev eročeském kraji  
Vyplněno 49 EL NAD  k fondům Krajské správy SNB, Správy StB Ústí nad Labem, 
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okresních součástí StB a útvarů pasů a víz v Severočeském kraji 
 

fondy  S-StB Hradec K rálov é a útv arů StB v e V ý chodočeském kraji  
Vyplněno 34 EL NAD k fondům Krajské správy SNB, Správy StB Hradec Králové, 
okresních součástí StB a útvarů pasů a víz ve Východočeském kraji  
Podle plánu nesplněna GI těchto fondů: 
 
fondy  S-StB Brno a Ostrav a a útv arů StB v  Jihomorav ském a 
Sev eromorav ském kraji  
 
fondy  Ministerstv a v nitra a Federálního ministerstv a v nitra 
 
 
Oddě lení archivních fondů MV ČSR 
 
Zpracování a pořádání archivních materiálů  
 
Probíhala příprava na pořádání archivního fondu MV ČSR (1946 /1948/-1991), tj. vymezení 
archivního souboru, zjištění kompletnosti materiálů, zjištění údajů z aktuální evidence NAD,  
ověření zpracování archivního souboru nebo jeho části v minulosti, existence archivních 
pomůcek, zběžné provedení průzkumu archivního souboru, archivní registratury a dostupné 
literatury se zaměřením na spisovou manipulaci, spisové a organizační normy, historii a 
kompetence původce, zachování registraturních pomůcek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Zpracování bude zahájeno v roce 2011. 
 
Generální inventura 
 
Dokončení generální inventury, vyplněno celkem 156 EL NAD:  
 
K S SNB Plz eň; 249,46 bm  
Vyplněno 15 EL NAD  
 
K S SNB České Budějov ice ; 254,64 bm  
Vyplněno 13 EL NAD 
 
SPRÁ V A  SNB hl.m. Prahy  a SčK ; 495,94 bm  
Vyplněno 13 EL NAD 
 
MĚSTSK Á  SPRÁ V A  V B PRA HA ; 342,88 bm 
Vyplněno 14 EL NAD 
   
MV  ČSR ; 281,34 bm  
Vyplněna 1 EL NAD   
 
Hasičský  z áchranný  sbor + Střední odborné školy  Požární ochrany ; 6,27 bm  
Vyplněna 1 EL NAD  
 
Školy  SNB ; 45,72 bm  
Vyplněna 1 EL NAD  
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K ádrov é roz kaz y ; 134,18 bm  
Vyplněna 1 EL NAD  
 
Roz kaz y  a naříz ení ; 7,6 bm  
Vyplněna 1 EL NAD  
 
Dokončení kompletace a nového uspořádání EL NAD z původních karet JAF, tzn. 
vypracování nových karet NAD jako podklad pro program PEvA u fondů:  
 
Správ a SNB hl. m. Prahy  a Středočeského kraje   
bylo vytvořeno 26 EL NAD  z 64 JAF 
 
K ádrov é roz kaz y   
byla vytvořena 1 EL NAD  z 1 JAF  
 
Roz kaz y  a naříz ení  
byla vytvořena 1 EL NAD  z 1 JAF  
 
Provedení editace EL NAD do systému PEvA u fondů: 
- KS SNB Hradec Králové (19 NAD)  
- KS SNB Ústí n.L. (15 NAD)  
- KS SNB Ostrava (26 NAD)  
- KS SNB Brno (36 NAD)  
- KS SNB Plzeň (15 NAD)  
- KS SNB České Budějovice (13 NAD)  
- KS SNB Praha (SčK) (13 NAD)  
- MS VB Praha (14 NAD) 
- HS SPO (1 NAD)  
- SOŠ PO Frýdek-Místek (1 NAD)  
- OU PO Brno (1 NAD)  
- Fond Kádrových rozkazů (1 NAD) 
- Sbírka rozkazů, pokynů a nařízení s bezpečnostní tematikou (1 NAD)  
Celkem bylo editováno v PEvA  156 NAD  
 
Mimo plán: 
Soupis sbírky map  - 533 ks  
 
 
Oddě lení archivních fondů vojsk MV 
 
Zpracování, pořádání a inventarizace archiválií 
 
Děčínská pohraniční brigáda, 1952–1966, 9,3 bm.  
Pokračovalo se ve zpracování fondu, rozepsaný text archivní pomůcky byl přehlédnut a 
opravován, nedokončeno. 
 
Fond v ojenského učiliš tě  PV S Bruntál , 1951–1966 (1968), 11,4 bm.  
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Pokračovalo se ve zpracování fondu, materiál byl rozdělen do skupin jak podle organizační 
struktury původce, tak podle dalších věcných a časových kriterií, jednotlivé skupiny materiálů 
byly dále členěny. 
 
 
 
 
 
Třídění archivních materiálů, příprava na inventarizaci, generální inventura 
 
Zápis dat zjištěných GI z evidenčních listů NAD do evidencí programu PEvA: 
 
Byly zapsány fondy Pohraniční stráže (a vojsk MV), nutné další korektury zápisů z důvodu 
přesunů materiálu z odd. FMV.  
 
Provádění zápisu archivních pomůcek do evidencí programu PEvA:  
Zapsány dvě archivní pomůcky.  
 
Generální inventura 
 
Provádění generální inventury u fondů; 3,6 bm 
Personální materiály  Odboru v nitřní ochrany  
Proveden sběr dat pro EL NAD, EL dosud nezapsán. 
 
Personální spisy  přev z até od resortu v nitra 
Proveden sběr dat a kontrola 187 bm materiálu včetně revize kartotéky, byly porovnávány 
údaje kartotéky s údaji z personálního spisu, opravené údaje zaneseny do kartotéky. 
 
Mimo plán: 
 
Proveden sběr dat k archivnímu souboru Osobní evidenční karty – 117 bm.  

 
Průběžně byly vkládány údaje z přírůstků personálních spisů do evidencí ve spolupráci se 
skupinou evidenční 
 
Nesplněno:  
 
Nedošlo k vypracování návrhu archivního zpracování personálních spisů s ohledem na 
zatížení generální inventurou a badatelskou agendou a požadavky státních institucí na 
personální spisy a další materiály.  
 
Dva pracovníci, kteří řešili výhradně problematiku materiálů útvarů vojsk MV (Pohraniční 
stráže), byli převedeni na agendu zpřístupňování personálních spisů a osobních evidenčních 
karet. Tak došlo ke zpomalení prací na zpřístupňování fondu Vojenského učiliště PVS a práce 
na inventarizaci fondu 19. pohraniční brigády Děčín nepokračovaly vůbec. 
 
 
Oddě lení operativních svazků rozvědky a VKR 
Vojenské zpravodajství 
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Zpracování, pořádání a inventarizace archiválií  
 
Spisov ý  fond I. správ y  SNB   
Byl vyhotoven návrh na zpracování fondu, z 989 kartonů aktového materiálu bylo 
identifikováno cca 450 protokolů.  
 
 
Skart fondu V K R   
Probíhalo třídění a zařazování dokumentů do archivního fondu VKR (155 pytlů z celkového 
množství 437 pytlů) 
 
Skart V K R  
V metodické komisi Archivu byl projednán a přijat návrh zpracované metodiky na druhotné 
zpracování; tento proces může být zahájen po ukončení primárního třídění. Zpracování bude 
zahájeno v roce 2011. 
 
Generální inventura 
 
Za rok 2010 byla provedena generální inventura u 7 fondů, zapsaných do 7 karet NAD 
v programu PevA. U zbývajícího fondu III. správa SNB by měla být dokončena během 
prvního pololetí roku 2011 (v součinnosti s oddělením archivních fondů StB, kde je uložena 
jeho část). 
 
fond Operativ ní sv az ky  I. správ y  (432 bm, 200 033 mikrofiší a žaketů)  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
fond Spisov ý  fond I. správ y  (108 bm)  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
fond ZO K SČ  MNO – ZS GŠ  (20,5 bm)  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
fond V K R, Operativ ní sv az ky  V K R  (162 bm, 85 950 obálek mikrofiší)  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
fond V K R, Neoperativ ní dokumentace V K R  (180 bm)  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
fond ZS GŠ ,  Operativ ní sv az ky  ZS GŠ  (306 bm, 5 419 obálek mikrofiší)  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
fond ZS GŠ ,  Neoperativ ní dokumentace ZS GŠ  (108 bm)  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
 
Oddě lení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích 
spisů 
 
Zpracování, pořádání a inventarizace archiválií  
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Nesplněno: 
 
Tematické z pracov ání sv az kov é agendy  Správ y  sledov ání (písmeno L-P, 30 bm).  

 
Tematické z pracov ání fondu ZO/MV  (3,6 bm)  

 
Zpracov ání archiv ního fondu OB/Hradec K rálov é  (32,4 bm)  

 
Zpracování metodiky uvedených fondů a splnění úkolů uvázlo na instalaci programu Janus 
Archivář, dislokovaného oddělení na ÚSZI. Prioritou pro oddělení bylo zpracování 
badatelských žádostí.  
 

  
Oddě lení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra 
 
Revize stavu a úplnosti archivních fondů 
 
107 -  Sbírka písemností útv arů SS na úz emí Protektorátu Čechy  a Morav a, 
1939-1945; 
5,75 bm, provedena úprava původních předávacích protokolů v souvislosti s GI. 
          
134 -  Německé soudy  v  Protektorátu Čechy  a Morav a; 1939-1945; 81 bm, 
nedokončeno, práce budou pokračovat v roce 2011, v souvislosti s revizí sbírky a GI je 
vytvářen nový soupis. 
 
135 -  Růz né bez pečnostní složky ; 1939-1945; 12,38 bm; sestaven nový soupis. 

 
 

Nesplněno: 
 
141 -  Německé soudy  v  Říš i; 1939-1945; 67 bm, přehodnoceno z kapacitních důvodů. 

 
 
Zpracování, pořádání a inventarizace archiválií 
 
Nesplněno: 
 
Fond II. správ a SNB  – provedení analýzy zpracované části fondu, identifikace přírůstků, 
návrh na reinventarizaci a dopracování fondu, předložení metodické komisi Archivu 
(vymezení archivního souboru, zjištění kompletnosti materiálů, zjištění, zda část archiválií 
téhož původce není uložena v jiném archivu, provedení rozboru obdobných archivních 
souborů a jejich zpracování v ABS i mimo něj, zjištění údajů z aktuální evidence NAD,  
ověření zpracování archivního souboru nebo jeho části v minulosti, existence archivních 
pomůcek, zběžné provedení průzkumu archivního souboru, archivní registratury a dostupné 
literatury se zaměřením na spisovou manipulaci, spisové a organizační normy, historii a 
kompetence původce, zachovaní registraturních pomůcek. 
Pracovnice byla pověřena jinými úkoly. 
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Fond IV . správ a SNB  – dokončení inventarizace fondu, zapracování přírůstků, inventář 
v programu Janus Archivář včetně rejstříků. 
Pracovník byl z důvodů dlouhodobé pracovní neschopnosti Mgr. Slavíčka pověřen vedením 
oddělení archivních fondů FMV.   
 
 
Generální inventura 
 
Při generální inventuře bylo vyplněno celkem 11 EL NAD: 
 
fond 321, Studijní ústav –Monitory  (z ahraniční v y sílání, přehledy  tisku); 1968-
1973, 3,5 bm  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
fond 315, Studijní ústav –Zemský  odbor bez pečnosti II; 1945-1947, 29,9 bm  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
fond 44, Studijní ústav –V eřejná osv ětov á služba; 1940-1946, 25,1 bm  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
fond 301, Studijní ústav –V y šetřov ací komise pro národní a lidov ý  soud; 1945-
1946, 17,4 bm  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
fond 318, Studijní ústav –Hlav ní správ a tiskov ého dohledu MV ; 1953-1968, 41,6 
bm  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
fond 325, Studijní ústav –Stíhání nacistický ch v álečný ch z ločinců; 1938-1975, 
23,0 bm  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
fond 302, Studijní ústav –Hlav ní správ a V ojenské kontraroz v ědky ; 1945-1954, 
71,61 bm  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
fond 312, Studijní ústav –V rchní očistná komise pro státní a v eřejné 
z aměstnance; 1945-1948, 14,8 bm  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
fond 318, Studijní ústav –Hlav ní správ a tiskov ého dohledu MV ; 1953-1968, 41,6 
bm  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
fond 2M, Studijní ústav –Odbor politického z prav odajstv í MV ; 1945-1953, 79,3 
bm  
Vyplněna 1 EL NAD 
 
 
Nesplněno rámci GI: 
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fond 533, Studijní ústav –V ěz nice Pankrác; časový rozsah neznámý, 0,72 bm  
 
fond 72, Studijní ústav –Sv az  v y sokoškolského studentstv a – z by tkov ý  fond; 
časový rozsah neznámý, 1,32 bm  
 
fond 304, Studijní ústav  –Růz né bez pečnostní spisy  po roce 1945; 1945–1946, 
40,5 bm  

fond 134 -  Německé soudy  v  Protektorátu Čechy  a Morav a; 1939-1945; 81 bm, 
splněno částečně 

fond 141, Studijní ústav –Německé soudy  v  říš i; 1939–1945, 67 bm 

fond 300, Studijní ústav –Zemský  odbor bez pečnosti Praha; 1945–1948, 9,5 bm 
 
fond Z, Studijní ústav –Mapy  z práv  z pracov ané Studijním ústav em MV ; 1938–
1970, 23,5 bm 

fond 310, Studijní ústav –V elitelstv í Státní bez pečnosti; 1945–1953, 14,8 bm 
 
fond 305, Studijní ústav –Ústředna Státní bez pečnosti; 1945–1948, 110,4 bm 
 
fond 323, Studijní ústav –K abinet StB materiálů; 1945–1955, 3,5 bm 
 
fond 532, Studijní ústav –Společnost EX ICO; časový rozsah neznámý, 0,12 bm 

fond 39, Studijní ústav –Emanuel Morav ec (z by tkov ý  fond); časový rozsah 
neznámý, 0,36 bm 
 
fond 403, Studijní ústav –Demokratická strana Slov enska; časový rozsah neznámý, 
0,12 bm 
 
fond 423, Studijní ústav –Čestný  soud v y sokoškolského studentstv a; časový 
rozsah neznámý, 4,08 bm 
 
fond S, Studijní ústav –Sbírka růz ný ch písemností; 1918–1970, 67,9 bm 

fond A 2/2 Sekretariát ministra v nitra II. díl; 1960–1965, 4,9 bm 
 
fond A 2/5, Sekretariát  FMV  V . díl;  1961–1978, 1 bm 
 
fond A 2/6, Sekretariát FMV  V I. díl; 1971–1975, 2,64 bm 
 
fond A 2/7, Sekretariát FMV  V II. díl; 1969–1980, 1,44 bm 
 
fond A 2/8, Sekretariát FMV  V III. díl; 1970–1982, 1 bm 
 
fond A 2/9, Sekretariát FMV   IX . díl; 1978–1982, 1 bm 
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fond A 6/3, Organiz ační a v nitřní správ a FMV  - tajné roz kaz y  ministra   III. 
díl; 1951–1956, 1,44 bm 

fond A 6/4, Organiz ační a v nitřní správ a FMV  - roz kaz y  ministra  IV . díl;  
1951–1970 , 2 bm 

fond A 6/5, Organiz ační a v nitřní správ a FMV   - naříz ení ministra z  let 1959 - 
1970, naříz ení hospodářsko finanční z  let 1954–1966  V . díl; 1959–1970, 2 bm 
 
fond A 6/6, Organiz ační a v nitřní správ a FMV  V I. díl; 1960–1974, 2 bm 
 
fond A 3, Správ a v y šetřov ání StB; 1951–1989, 22,8 bm 
 
fond A 10, Sekretariát státního tajemníka plk.  JUDr. Jána Majera;  1968–1970, 
1,9 bm 
 
fond A 25, IV . správ a SNB–Správ a sledov ání; 1948–1990, 15,2 bm  
 
fond A 31/1, Statisticko-ev idenční odbor (SEO) I.  díl; 1948–1990, 8 bm 
 
fond A 31/2, Statisticko-ev idenční odbor (SEO) II.  díl; 1948–1990, 8,3 bm 
 
fond A 31/3, Statisticko-ev idenční odbor (SEO) III.  díl; 1948, 2,8 bm 
 
fond A 32, Sekretariáty  náměstků ministra genmjr. JUDr. Jána Pješčaka, DrSc. 
a genmjr. Pav ola V aňa; 1969–1988, 8,6 bm 

fond A 33, Sekretariáty  1. náměstků ministra v nitra genmjr. Ing. Jána 
Hanuliaka, genmjr. JUDr. Jána K ov áče, genpor. Ing. A lojz e Lorence CSc.; 
1971–1989, 4 bm 
 
fond A 34, A /34/1 II.  správ a SNB–Správ a kontraroz v ědky ; 1953–1990, 98,3 bm  
 
fond H, Historický  fond; 1948–1990, 96 bm 
 
fond V . správ a SNB (Ochrana stranický ch a ústav ních činitelů); 1948–1990 

fond IX . správ a SNB (Správ a pro politicko-v ý chov nou, v z děláv ací, kulturní a 
propagační činnost FMV ); 1977–1988 

fond X . správ a SNB (Správ a kontraroz v ědky  pro boj proti v nitřnímu 
nepříteli); 1974–1989,     
20 bm 

fond X I. správ a SNB (Správ a kontraroz v ědky  pro ochranu ekonomiky ); 1974–
1988, 19,8 bm 

fond Správ a pasů a v íz  FMV –Ciz inecké spisy ; časový rozsah: neznámý, 50 bm 
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III.)  Ochrana archiválií, archivních fondů a sbírek 
 
Oddě lení péče o fyzický  stav archiválií   
 
Oddělení péče o fyzický stav archiválií zajišťovalo v průběhu roku komplexní péči o 
archiválie uložené v Archivu. Provádělo zejména  průzkum fyzického stavu fondů, 
restaurátorské průzkumy archiválií směřujících k zajištění možností využití hromadného 
odkyselování s využitím technologie Neschen C500, ověřování technologických postupů 
ošetření archiválií v souvislosti s provozem hromadného odkyselování, monitorování a 
vyhodnocování klimatických podmínek v depozitářích ABS, odbornou restaurátorskou 
činnost a další úkoly. Ve druhé polovině roku oddělení zajišťovalo pravidelné týdenní 
kontroly fyzického stavu archiválií před a po digitalizaci přímo na pracovišti oddělení 
digitalizaci ÚSTR, včetně vypracování zpráv z těchto kontrol.  
 
Oddělení se, vzhledem k množství odborných úkolů, které řešilo, potýkalo s  nedostatečným 
personálním obsazením. Zejména nebylo možné efektivně využívat stávající technologii 
hromadného odkyselování, také restaurátorské práce musely být značně omezeny. 
 
Oddělení plnilo tyto základní činnosti: 
  
1) Restaurátorské průzkumy archiválií  směřující k zajištění možností využití  
hromadného   odkyselování s využitím technologie Neschen C500 a 
následného restaurování.  
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• průzkum vzorku archiválií z fondu VKR, záznamní listy, (oddělení p. Mgr. Pavla 
Navrátila) 

• průzkum a vyhodnocení fyzického stavu vyšetřovacích spisů v kauze dr. Milady 
Horákové z fondu V – 6301 MV, (oddělení operativních svazků kontrarozvědky a 
vyšetřovacích spisů) 

• obecný průzkum fondu kartotéky, pracoviště ABS Na Struze – průzkum možnosti 
ošetření metodou hromadného odkyselení, (oddělení Archivních fondů FMV) 

• průzkum archiválií z fondu 1. správy SNB, „20 000“ – průzkum možnosti ošetření 
metodou hromadného odkyselování, (oddělení operativních svazků rozvědky a VKR) 

• průzkum fyzického stavu archiválií a jeho vyhodnocení – spisy „Jan Palach“, 
(oddělení Archivních fondů FMV) 

• průzkum fondu Pohraniční stráže, mapy, pracoviště ABS Kanice (oddělení archivních 
fondů vojsk MV).  

 
2)  Provoz přípravy archiválií  a hromadného odkyselování  
 
Zahájení stálého provozu hromadného odkyselování archiválií s využitím technologie 
Neschen a zaškolení příslušných pracovníků v rámci jejich nového pracovního zařazení,  
odborný dohled. 
Plnění:   

• zaškolení nového zaměstnance na pracovišti přípravy archiválií 
• zaškolení nového zaměstnance na pracovišti hromadného odkyselování 
• příprava archiválií – část fondu provádění hromadného odkyselování části fondu V-

6301 MV  
• příprava archiválií a provádění hromadného odkyselování fondu VKR „20 000“ 
• příprava archiválií  a provádění hromadného odkyselování vyšetřovacích spisů 

„Milada Horáková“ (V-6301 MV). 
 

3.) Ověřování technologických postupů ošetření archiválií  v souvislosti 
s provozem hromadného odkyselování 
Plnění:   

• ověření možností kapacity a potřeb zajištění plynulého provozu technologie 
Neschen C500 v režimu intenzivního využívání:  

 
Simulace plného obsazení pracoviště přípravy archiválií s cílem ověření max. 
možného výkonu technologie v procesu hromadného odkyselování v rámci běžné 
8,5 hodinové pracovní doby, efektivní rozdělení práce, ověření nové metodiky 
přípravy a evidence archiválií v procesu hromadného odkyselování, zmapování 
personální náročnosti celého procesu. V případě maximálního využití kapacity 
provozované technologie bude nutné personální navýšení.  

 
• ověřování technologických postupů v průběhu přípravy archiválií, hromadného 

odkyselování, provádění ambulantních oprav, restaurování a činností souvisejících 
 
4.) Součinnost s oddělením digitalizace ÚSTR, provádění pravidelných 
týdenních kontrol fyzického stavu archiválií  před a po digitalizaci  
Plnění:     
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• kontroly fyzického stavu archiválií tzv. příchozích a ochozích, pravidelně 1x týdně, 
podrobné informace o průběhu a zjištěných faktech zaznamenány v zápisech 
z kontrol archiválií  

• zaškolení obsluhy skenerů (způsob manipulace s archiváliemi v rámci konkrétních 
případů/skupin archiválií) 

• společné setkání se zástupci zaměstnanců oddělení digitalizace ÚSTR, presentace 
odborné činnosti oddělení péče o fyzický stav archiválií ABS - konzultace, 
informace 

• vyhodnocování situace na pracovišti digitalizace ÚSTR z hlediska ochrany archiválií 
za sledované období  

• vypracování odborných podkladů pro realizační dohodu mezi ABS a ÚSTR 
„Nakládání s archiváliemi v procesu jejich skenování“  

 
 
5.) Monitorování a vyhodnocování klimatických podmínek v depozitech ABS, 
návrhy na zlepšení ochrany a kvality uložení fondů 
Plnění:      

• doporučení materiálů vhodných pro dlouhodobé uložení archiválií 
• společné setkání s vedoucími jednotlivých oddělení a zástupci archivářů, prezentace 

odborné činnosti oddělení, konzultace, informace 
• vypracování plánu monitoringu klimatu v depozitářích ABS 
• zahájení a provádění periodického měření klimatu v depozitářích ABS  
• průběžné vyhodnocování monitoringu + doporučená opatření 
• monitoring mikrobiologické situace v depozitářích – mikrobiologické stěry, 

vyhodnocení, návrh opatření, (depozitář Braník)  
• vypracování odborného dokumentu: „Požadavky na ukládání archiválií, depozitáře a 

jejich vybavení“  
 
6.) Dohled nad podmínkami zapůjčení a vystavování originálů archiváli í  
z fondů ABS, ve spolupráci s archivními odděleními 
Plnění:      

• posouzení žádosti o zapůjčení archiválií z fondu A 2/1, A 2/2, A 6/3, za  účelem 
pořízení mikrofilmové kopie pro Historické Muzeum Národního Muzea v Praze 
(uložení do hrobu neznámého vojína na Vítkově 8.5.2010) 

• spolupráce při zajištění zhotovení tzv. bezpečnostní kopie části fondu V-6301 MV, 
vyšetřovací spisy v kauze dr. Milady Horákové, známé jako „Akce Střed“ 

 
 
7.) Odborná restaurátorská činnost 
Plnění:  

• komplexní restaurování části fondu V – 6301 MV, vyšetřovací spisy „Milada 
Horáková“ (bude pokračovat i v roce 2011) 

• komplexní restaurování vyšetřovacího spisu Radomil Rajchl a spol., fond 6566 MV 
– II. část 

• komplexní restaurování vyšetřovacího spisu, fond 943319 MV – podsvazek I 
• komplexní restaurování archiválie:  Fond 2357 MNO VPS, k. 354, DH 329, s. 3; 1 

list / denní hlášení 
 
8.) Ostatní 
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• konzultační činnost 
• vypracování písemných odborných stanovisek a posouzení: 

- vyhotovení podkladů pro komisi odboru Archivní správy ve věci posouzení 
možnosti prohlášení části fondu V – 6301 MV, vyšetřovací spisy, v kauze 
dr.Milady Horákové, za archivní kulturní památku 

- vyhotovení písemných podkladů pro odbor Archivní správy ve věci posouzení 
postupu při rozpojování vázaných a pečetěných archiválií, praktická prezentace 
problematiky 

• příprava možnosti zhotovení bezpečnostní kopie části fondu V-6301 s firmou 
Microna, vyhotovení odborných podkladů, předání konkrétních nabídek firmy 
vedení ABS 

• natáčení reportáže o průzkumu a zahájeném restaurování vyšetřovacích spisů 
„Milada Horáková“ pro ČT – 1 Události 

• účast na mezinárodní konferenci restaurátorů IADA v Praze (vedoucí oddělení) 
• posouzení kvality digitální předlohy (fond V-6301) pro zhotovení bezpečnostních 

kopií metodou konverze, ve spolupráci s oddělením digitalizace ÚSTR a Národním 
archivem 

• projednání možnosti zapojení ABS do programu Ministerstva kultury „Národní a 
kulturní identita“ – NAKI,, ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, formou odborné 
spolupráce 

• zahraniční návštěvy na oddělení: ÁBTL Budapešť, zástupci knihovníků a 
restaurátorů, Atatürkova knihovna Istanbul, studenti archivnictví a restaurování, 
Archivní škola v Marburgu 

• návštěvy zástupců českých institucí na pracovišti oddělení: Národní knihovna, 
Národní Muzeum, studenti Gymnázia J.Škvoreckého v Praze, fy Microna a 
Mikrografie, spol.s r.o., konzultace ve věci možnosti spolupráce 

• účast na jednání komise Archivní správy ve věci posouzení možnosti prohlášení 
vyšetřovacích spisů „Akce Střed“ za archivní kulturní památku 

• návštěva oddělení digitalizace a oddělení starých tisků Městské knihovny Praha 
• návštěva digitalizačního centra Akademie věd ČR, Jenštejn 
• vypracování odborných příspěvků pro sborník ABS  
• příprava realizace fotopracoviště oddělení péče o fyzický stav archiválií 
• stavební úprava, nový skladový a manipulační prostor oddělení 
• Účast na přednáškách, seminářích a konferencích: 

- Přednáška „Ochrana novodobých archiválií“ + prezentace využívání 
technologie hromadného odkyselování v podmínkách ABS V Praze a ÁBTL 
v Budapešti, prezentace firem Emba s.r.o. a Ceiba s.r.o. (ochranné obaly a 
materiály vhodné pro dlouhodobou archivní péči) 

- aktivní účast na mezinárodní konferenci: Mass deacidification of archival 
records – expiriences in aplying „Neschen metod“ in treadment of acidit paper, 
Budapešť 

- prezentace firem Zeutchel GmbH a Qidemus Technologies GmbH – manuální 
a robotické knižní skenery, Praha 

- odborný restaurátorský seminář, UP Litomyšl 
- odborná přednáška na téma Historie a restaurování fotografií, Prof.dr.Štulík, 

Getty Institut, USA, VŠCHT Praha 
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IV.) Využívání archiválií, badatelská a úřední činnost 
 
Centrální studovnou ABS je studovna na Siwiecově (dále skupina přípravy dokumentů). Vede 
centrální badatelskou evidenci a evidenci materiálů z depozitářů oddělení a dalších oddělení 
(včetně kontroly zapůjčených a vrácených spisů, reversů, termínů). V badatelně Siwiecova 
byly předkládány archiválie z pražských oddělení ABS vyjma archiválií uložených Na Struze. 
Kromě toho má ABS badatelnu Na Struze, která zpřístupňuje archiválie ve správě oddělení 
archivních fondů FMV, a v Kanicích, kde jsou badatelům předkládány archiválie oddělení 
archivních fondů vojsk MV, oddělení archivních fondů MV ČSR a oddělení archivních fondů 
StB. 
 
Skupiny přípravy dokumentů Siwiecova, Na Struze a Kanice zajišťují následující agendy: 
 
- předkládání a evidence zapůjčených archivních materiálů badatelům, příprava archivních 
materiálů badatelům 
- vedení badatelské evidence a evidence materiálů z depozitářů oddělení + dalších oddělení  
- vyhotovování ověřených kopií archivních materiálů pro badatele, orgány státní správy a 
další instituce 
- zpracování archivních rešerší 
 
Centrální studovna Siwiecova: 
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V centrální studovně bylo v roce 2010 registrováno celkem 1127 badatelů.  Z toho 119 osob, 
tj. přibližně 10% badatelů přicházelo ze služebních důvodu  (45 % badatelů bylo z ÚSTR, 30 
% z NBÚ, 12% badatelů z ABS. Další služební badatele zastupovali tyto instituce: ÚDV, 
PČR, ÚZSI, MO, BIS.  

Soukromý účel nahlížení ( např. publicistický, genealogický, vědecký) uvedlo 875 osob, 
úřední 175 osob. Nejčastěji z následujících institucí: Univerzita Karlova, Technická univerzita 
v Liberci, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita J. E. Turkyně, sdružení Post Bellum, 
Vojenský historický ústav, Knihovna V. Havla, Česká televize, Český rozhlas, Muzea – 
Jihočeské m., Melicharovo vlastivědné m., Národní muzeum, Poštovní muzeum, noviny – 
Lidové noviny, Hospodářské noviny, MF Dnes. Zahraniční instituce – Varšavská univerzita, 
Univerzita Düsseldorf, Okresní soud Berlín, různé advokátní kanceláře a jiné. 

Většina materiálu byla badatelům předkládána na základě lustrací (více než 90%).  

K nejčastěji studovaným fondům patřily: vyšetřovací svazky, skupinové vyšetřovací spisy, 
sledování osob, osobní svazky a dílčí poznatky z objektových svazků, objektové svazky, 
agenturní svazky a svazky operativní korespondence, materiály trvalé hodnoty (MTH) a 
materiály z oddělení ABS v Kanicích (personální spisy z oddělení vojsk MV). 

Zhruba 5% ze všech badatelů bylo ze zahraničí, nejvíce ze Slovenska, další  ze 
Skandinávských zemí (Švédsko, Norsko), z Německa, Rakouska, Holandska, Belgie, 
Švýcarska, Polska, Itálie, Velké Británie, USA, Kanady a Austrálie. 

 

 

Statistika badatelny Siwieczova 

 

Počet badatelských listů a badatelský náštěv 

Měsíc 
Badatelské 
návštěvy 

Přírustek 
badatelských l. 

Celkem 
badatelských listů 

LEDEN  171  134  134 

ÚNOR  224  151  285 

BŘEZEN  249  104  389 

DUBEN  243  113  502 

KVĚTEN  208  106  608 

ČERVEN  224  94  702 
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ČERVENEC  145  73  775 

SRPEN  129  53  828 

ZÁŘÍ  198  80  908 

ŘÍJEN  156  73  981 

LISTOPAD  179  83  1064 

PROSINEC  131  63  1127 

CELKEM  2257  Celkem  1127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet předložených svazků, fiší a digitalizovaného materiálu podle jednotlivých oddělení 

Počet předložených svazků, spisů, fiší   CELKEM 

Měsíc  OVS  OOP  Kanice 
Digitalizované 
dokumenty 

počet předložených 
svazků, spisů, fiší 

LEDEN  790  65  43  151  1049 

ÚNOR  952  99  39  145  1235 

BŘEZEN  1108  146  89  360  1703 

DUBEN  1287  112  46  184  1629 

KVĚTEN  677  180  84  167  1108 
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ČERVEN  751  121  108  150  1130 

ČERVENEC  486  107  124  168  885 

SRPEN  510  123  25  196  854 

ZÁŘÍ  951  55  92  457  1555 

ŘÍJEN  436  129  67  166  798 

LISTOPAD  671  101  43  161  976 

PROSINEC  690  38  54  174  956 

CELKEM  9309  1276  814  2479  13878 

 
 

Badatelna Na Struze  zpřístupňovala v roce 2010 archiválie ve správě oddělení archivních 
fondů federálního ministerstva vnitra (dále pouze FMV), a pracoviště Kanice (oddělení 
archivních fondů vojsk MV, oddělení archivních fondů MV ČSR, oddělení archivních fondů 
Státní bezpečnosti), výjimečně byly předloženy také svazky z oddělení operativních svazků 
kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů (OVS Kobylisy). 

Badatelnu Na Struze navštívilo za rok 2010 celkem 568 badatelů, kteří učinili 2173 
badatelských návštěv. Necelých 9%, tj. 50 „úředních badatelů“, vyslaných za účelem 
zpracování služebních úkolů (zaměstnanci ÚSTR, ÚDV, ABS či NBÚ). Značný počet 
badatelů tvoří i studenti Univerzity Karlovy, Technické univerzity v Liberci, Univerzity 
Pardubice, Univerzity Palackého či Jihočeské univerzity, zpracovávající ročníkové, seminární 
a diplomové práce. Většina badatelů nahlíží do archiválií ze soukromých důvodů. 

Nejčastěji badatelé žádají o zpřístupnění spisů, v nichž je zmínka o jejich příbuzných nebo 
jiných osobách, o které se zajímají. Z obecných širších témat byly velmi frekventované: druhý 
a třetí odboj, vývoj bezpečnostních orgánů po roce 1945 (především státní bezpečnost 1945-
1990), perzekuce v 50. letech 20. století, židovská problematika, nacističtí váleční zločinci či 
kolektivizace. 

V badatelně Na Struze se z 94 % zapůjčovaly fondy uložené v oddělení archivních fondů 
federálního ministerstva vnitra, z nichž byly nejvíce využívány fondy bývalého Studijního 
ústavu ministerstva vnitra. Nejčastěji se předkládaly složky z fondů: 302 (Hlavní správa 
Vojenské kontrarozvědky); 305 (Ústředna Státní bezpečnosti); 310 (Velitelství Státní 
bezpečnosti); 325 (Správa vyšetřování StB - Stíhání nacistických válečných zločinců); 304 
(Různé bezpečnostní spisy po roce 1945); 425 (Židovské organizace); H (Historický fond); 
2M (Odbor politického zpravodajství MV); 141 (Německé soudy v říši); 52 (Výpovědi 
zaměstnanců Gestapa a SD) a Z (Mapy zpráv zpracované Studijním ústavem MV). 
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Zhruba 7% z celkového počtu badatelů připadlo na zahraniční badatele, nejvíce bylo ze 
Slovenské republiky (17) a z Německa, Polska, USA, Kanady, Velké Británie, Švédska, 
Nizozemí (24).  

 
Statistika badatelny Na Struze  
 

Badatelna Na Struze 2010 

měsíc 
badatelé (podle počtu 

nových bad. listů)  
badatelské 
návštěvy 

předložené 
archivní jednotky 

leden 69 147 1487 
únor 56 188 1464 

březen 79 248 1711 
duben 56 233 2098 
květen 53 203 2836 
červen 42 194 3020 
červenec 20 110 971 

srpen 44 180 1233 
září 42 179 1161 
říjen 36 153 1096 

listopad 38 201 3302 
prosinec 33 137 1338 
celkem 568 2173 21717 

 
 
Badatelna Kanice. Ve studovně v Kanicích jsou badatelům předkládány ke studiu 
archiválie zde uložené a v odůvodněných případech též archiválie z Prahy. 
 
V roce 2010 navštívilo badatelnu 226 badatelů, kterým bylo předloženo 5341 svazků, spisů a 
fiší. Z celkového počtu badatelů bylo 20% úředních návštěv (ÚDV, PČR, NBÚ, VZ, soudy, 
veřejnoprávní i soukromá media), zbytek tvořili studenti, zástupci vědeckých institucí 
(univerzity, ÚSTR, ÚPN, VHÚ, MZA, Arcibiskupství Olomoucké a další). Řada badatelů 
nahlížela do archiválií ze soukromých důvodů. 

Nejvíce témat se týkalo žadatelů, či jejich příbuzných, popřípadě známých, ať již to byly 
vyšetřovací spisy, agenturní svazky či personální spisy vojsk MV (34%). Nejčastěji 
studovanými tématy byla Pohraniční stráž (úmrtí na hranici, vývoj ochrany státních hranic a 
kroniky jednotlivých pohraničních útvarů), III. odboj, případy politicky činných osobností a  
známé akce StB (Gajda, Horáková, akce Světlana, Babice), dějiny a vývoj StB, SNB a  
četnictva,  církev a stát po roce 1948 a ilegální církev, materiály k vyvlastnění zemědělců a 
kolektivizaci studovaly, materiály Gestapa. Dalšími tématy studia pak byly například 
národnostní menšiny, odsun Němců, politické procesy v 50.letech, věznice a vězeňství, Srpen 
68. 



 28 

Z celkového objemu předložených zpřístupněných archiválií tvoří 44% fondy uložené 
v Kanicích (z nich nejvíce 54% personální spisy příslušníků VMV, 33% materiály Odd. fondů 
StB), 44% vyšetřovací spisy a svazková agenda II. správy, 11% materiály SÚ a 1,7% 
svazková agenda I. správy a VKR.  

O studium v badatelně v Kanicích mělo zájem 7% badatelů ze Slovenska, 1,5 % z Rakouska.  

 
 

Statistika badatelny ABS Kanice  
 

badatelna počet badatelů (badatelských 
listů) 

počet předložených svazků, 
spisů, fiší 

Brno – Kanice 226 5341 
 

měsíc OVS OOP Struha StB CMV VMV 

Leden 163 3 54 67 2 68 
Únor 174 14 57 38 7 141 
Březen 349 19 130 56 83 157 
Duben 272 13 85 68 52 351 
Květen 312 3 40 65 12 191 
Červen 310 14 20 162 30 66 
Červenec 79 5 85 77 82 28 
Srpen 488 0 30 107 5 127 
Září  303 18 80 87 29 113 
Říjen 39 5 31 90 21 120 
Listopad 128 6 40 59 18 89 
Prosinec 134 1 8 11 8 29 
CELK EM 2751 101 660 887 349 1480 
 
 

Měsíc badatelské návštěvy počet předložených 
svazků,  spisů,  fiš í  

Leden 32 357 
Únor 43 431 
Březen 75 794 
Duben 77 841 
Květen 59 623 
Červen 63 602 
Červenec 31 356 
Srpen 61 757 
Září  57 630 
Říjen 46 306 
Listopad 60 340 
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Prosinec 18 191 
CELK EM 622 6228 

     

Vyřizování úředních žádostí pro badatelny podle jednotlivých 
oddě lení 
 
Oddě lení archivních fondů Státní bezpečnosti  
 
Zpřístupňování archiválií a úřední činnost 

• vyřízeno celkem – 388  žádostí  
• z toho: 381 písemně, 7 telefonicky  
• vyhotoveno fotokopií – 288 listů z 53 inv. j. 
• zapůjčeno – 349 evidenčních jednotek 

 
Oddě lení archivních fondů MV ČSR 
 
Úřední činnost 
Vyřizování badatelských a úředních požadavků podle zákona č. 499/2004 Sb.  

- vyřízeno celkem – 761 požadavků 
       z toho: 260 písemně, 32 telefonicky, 469 agenda ŘP 
- vyhotovení fotokopií - 304 (61 požadavků) 
- vyřízené zápůjčky – 17 č.j. (44 spisů založeno) 

 
Zajištění provozu knihovny 
Budování archivní knihovny (akvizice), vedení evidence knih a periodik  
-        akvizice: 113 nových publikací (knih a časopisů) 
-        vedení evidence I. stupně: 345 nových položek 
 
 
 
 
 
Oddě lení archivních fondů vojsk MV 
 
Úřední činnost 
 
Vyhledávání ve fondech personálních spisů pro Národní bezpečnostní úřad, Úřad pro 
zahraniční styky a informace a útvary Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR (počty níže) 
 
Poskytování součinnosti Ministerstvu vnitra a Policii ČR při šetření v majetkových 
a sociálních záležitostech (počty níže) 
 
Zpřístupňování personálních spisů badatelům podle zákona 499/2004 Sb.  
Situace komplikována odchodem Mgr. Kotlíkové k 31.7.2010 a zaškolením T. Slavíka na tuto 
agendu a dále odchodem Mgr. B. Štefana k 1.12.2010. 
 

• celkový souhrn badatelských a úředních požadavků: 
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– Lustrace v evidencích personálního depozitáře - 3 812 požadavků. 
– V souvislosti s požadavky na zpřístupnění personálních spisů vyřízeno 723 
žádostí. 

– Celkem zapůjčeno (zpřístupněno badatelům a úřadům) 593 personálních spisů 
(a dalších 70 na digitalizaci). 

– Poskytování archivního materiálu (kopií) pro potřeby personalistů MV a 
útvarů policie (důchodové, sociální aj. záležitosti). 250 požadavků, 1368 
fotokopií, dále ještě další kopie kompletních personálních spisů, zpravidla pro 
potřeby vojenského zpravodajství, NBÚ) – 26 spisů 
 

Agenda týkající se personálních materiálů (personální spisy, OEK), zpřístupnění, žádosti o 
kopie je zpravidla termínovaná. Oddělení je pro splnění úředních a badatelských požadavků 
nuceno stahovat pracovníky z jiné agendy (GI, fondy Pohraniční stráže a útvarů vojsk MV). 
Ve srovnání s prvním pololetím tedy došlo (ve prospěch vyřizování badatelské a úřední 
agendy) k útlumu prací na GI, zde je zpoždění oproti harmonogramu. Dva pracovníci, kteří 
dosud řešili výhradně problematiku materiálů útvarů vojsk MV (Pohraniční stráže), museli 
být staženi na zmiňovanou úřední a badatelskou agendu zpřístupňování personálních spisů a 
osobních evidenčních karet. Tím byly zpomaleny práce na pořádání archivního fondu 
Vojenského učiliště PVS a práce na inventarizaci fondu 19. pohraniční brigády Děčín 
nepokračovaly vůbec. 
 
Zpřístupňování archiválií z fondů vojsk MV badatelům podle zákona 499/2004 Sb. 
Celkový souhrn vyřízených badatelských a úředních požadavků: 
                         118 písemných požadavků 
                         29 zápůjček 
                         98 telefonických konzultací  
                         při  22 požadavcích vyhotoveno 709 kopií  

 
Žádosti s vysokou časovou náročností: 

• Byla vyřízena žádosti ÚDV na zpřístupnění materiálů takřka ke všem zahynuvším na 
ženijnětechnických opatřeních Pohraniční stráže 

• Žádosti k vyhledání archiválií k pokusům občanů NDR o přechod hranic 
• Žádost o materiály k pokusům vojenských osob přejít hranici, které při tom zahynuly  

 
Oddě lení operativních svazků rozvědky a VKR 
 
Úřední činnost 
 
Vyřizování badatelských žádostí dle zákona č. 499/2004 Sb. a žádostí dle zákona  č. 107/2002 
Sb. –  koordinace v rámci oddělení 
Bylo vyřízeno 211 žádostí 
 
Vyřizování úředních žádostí (NBÚ, BO MV, VZ MO, apod.) -  koordinace v rámci oddělení  
Bylo vyřízeno 588 žádostí 
 
Vyřizování agendy NBÚ – zpracovávání anotací 
Termín: průběžně 
Bylo zpracováno 2593 anotací 

 
Příprava materiálů do badatelen a k digitalizaci; koordinace v rámci oddělení a badatelny 
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Bylo připraveno 13892 úložných jednotek 
 
 
Oddě lení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích 
spisů 
 
Počet zapůjčených materiálů do badatelen 
 

  Struha + Siwiecova Kanice 
  a.č .  S F a.č .  S F 

Leden 364 777 154 9 19 2 
Únor 327 996 143 32 120 9 

Březen 321 847 141 24 52 44 
Duben 440 782 172 8 12 3 
Květen 210 374 97 10 28 1 
Červen 240 683 67 10 16 1 
Červenec 130 404 28 16 101 1 

Srpen 178 513 61 2 3 0 
Září  207 518 83 4 13 0 
Říjen 197 433 105 9 16 0 

Listopad 179 524 69 19 58 0 
Prosinec 115 234 35 0 0 0 
Součet 2908 7085 1155 143 438 61 

 
 
Oddě lení archivních fondů FMV 
 
Úřední činnost, Agenda zákona č. 255/1946 Sb.,  
 
Prověřování žádostí k zákonu čís. 255/1946 Sb. a 357/2005 Sb., postoupených oddělením 
vydávání osvědčení Ministerstva obrany ČR /dále jen MO ČR/.  
- V r. 2010 bylo MO ČR postoupeno k vyřízení a vyřízeno 52 žádostí k zákonu čís. 255/1946 
Sb.  
- Vedení statistických přehledů k problematice dohledávání archivních materiálů k agendě 
zákona č. 255/1946 Sb., pro Ministerstvo obrany ČR. 
- Zajištění vyřizování běžné agendy oddělení (ve vztahu ke státním orgánům a institucím). 
- Plnění souboru opatření při vyřizování žádostí dle zákona č. 499/2004 Sb. vč. koordinace 
mezi jednotlivými odděleními ABS. 
- Vyhledávání v kartotékách k fondům Studijního ústavu MV, v kartotékách Ochrany státního 
tajemství, Vystěhovalců a emigrantů. 
 
 

Počty vyřízených žádostí: 
ÚDV     7 
Badatelské žádosti   417 
Občanství     115 
Ministerstvo spravedlnosti   1 
Ministerstvo vnitra   6 
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ÚPN      5 
NBÚ      8 
Celkem    559 

 
 

Zajištění provozu knihovny 
 
Fond archivní knihovny byl systematicky budován formou akvizice, dle návrhu na doplnění 
knihovního fondu. V roce 2010 bylo do knihovny oddělení získáno nákupem nebo darem 332  
nových knih.  
 
 
Oddě lení evidenční a správy digitálního archivu 
 
Skupina evidenční.  
 
Základní činností evidenční skupiny je vyhledávání v databázích Archivu bezpečnostních 
složek v rámci vyřizování badatelských a úředních dotazů (lustrace).  
 
Stejně jako v minulých letech vyřizovali pracovníci evidenční skupiny žádosti státních orgánů 
pověřených bezpečnostním řízením, šetřením o ochraně utajovaných informací a  
bezpečnostní způsobilosti, žádosti zpravodajským služeb ČR a orgánů činných v trestním 
řízení. V tabulkách č. 1 a 2 je uveden celkový přehled vyřízených úředních lustrací. 
 

Tabulka č. 1 – počet úředních žádostí 

 NBÚ MV- 
bezp. odbor ÚZSI ÚDV 

MO - 
vojenské 

zprav. 

Policie 
ČR BIS  Vězeňská 

služba Ostatní Celkem 

Leden 24 27 14 10 2 3 4 1 26 111 
Únor 20 17 5 9 0 8 1 1 15 76 

březen 24 30 18 9 3 6 6 1 17 114 
duben 23 25 7 18 1 3 4 0 10 91 
květen 21 23 8 10 0 5 2 0 12 81 
červen 22 26 5 5 2 3 2 1 11 77 
červenec 22 42 10 5 2 3 8 0 11 103 

Srpen 23 29 5 8 0 5 0 1 25 96 
Září 23 30 4 5 1 5 0 0 19 87 
Září 23 30 4 5 1 5 0 0 19 87 
Říjen 23 25 5 4 1 4 2 0 10 74 

listopad 20 28 9 5 4 7 1 0 15 89 
prosinec 22 29 9 6 0 1 1 2 9 79 
Celkem 267 331 99 94 16 53 31 7 180 1078 

 

tabulka č. 2 – počet lustrovaných jmen 

 NBÚ 
MV- 
 bezp. 
odb. 

ÚZSI ÚDV 
MO- 

vojenské 
zprav. 

Policie 
ČR BIS Vězeňská 

Služba Ostatní Celkem 

leden 1100 461 102 24 91 17 5 1 63 1864 
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únor 1346 326 95 28 0 22 1 2 39 1859 
březen 1126 495 293 25 138 17 6 1 41 2142 
duben 936 529 65 22 27 14 6 0 22 1621 
květen 1053 512 78 32 0 19 2 0 37 1733 
červen 1354 540 44 13 97 4 2 1 25 2080 
červenec 1341 1348 88 23 51 4 11 0 22 2888 

srpen 1380 930 6 8 0 6 0 1 57 2388 
září 1108 411 29 7 17 11 0 0 68 1651 
říjen 871 315 41 8 54 6 2 0 32 1329 

listopad 973 314 28 37 35 11 1 0 39 1438 
prosinec 1053 474 22 7 0 1 1 4 25 1587 
Celkem 13641 6655 891 234 510 132 37 10 470 22580 

 
Badatelské dotazy 
 
V rámci badatelských žádostí byly vyřizovány zejména dotazy podané dle zákona č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a dle zákona č. 140/1996 Sb. o zpřístupnění svazků 
vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti (tabulka č. 3) 
 

tabulka č. 3 – počet badatelských žádostí 

Měsíc počet žádostí počet osob 
leden 189 526 
únor 184 534 
březen 272 649 
duben 184 533 
květen 191 470 
červen 159 528 
červenec 143 486 
srpen 161 359 
září 135 354 
říjen 179 594 
listopad 188 493 
prosinec 113 354 
Celkem 2098 5880 
 
tabulka č. 4 - počet osob lustrovaných podle zákona 499/2004 
 

Leden 569 
Únor 427 

Březen 525 
Duben 549 
Květen 405 
Červen 361 
Červenec 220 

Srpen 255 
Září  289 
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Říjen 239 
Listopad 398 
Prosinec 70 

CELKEM: 4307 
 
 
 
 
tabulka č. 5 – Počet čísel jednacích 
 

 
Počet čísel jednacích  
   

  499 
§ 4 

107/2002 
§ 5 

107/2002 ostatní 
Bez 
č .j.  

Leden 228 0 3 17 44 
Únor 162 5 5 18 24 
Březen 192 2 3 15 36 
Duben 181 6 8 30 27 
Květen 113 2 9 13 16 
Červen 136 2 2 19 21 
Červenec 77 2 1 6 25 
Srpen 93 1 1 15 19 
Září 105 4 2 14 22 
Říjen 119 0 1 10 26 
Listopad 150 1 1 13 19 
Prosinec 70 0 1 19 2 
celkem 1626 25 37 189 281 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
tabulka č. 6 - počet č.j. podle zák. 499 a 107/počet lustrovaných osob 
 
 č .j.  osob 

leden 231 569 
únor 172 427 

březen 197 525 
duben 195 549 
květen 124 405 
červen 140 361 
červenec 80 220 

srpen 95 255 
září  111 289 
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říjen 120 239 
listopad 152 398 
prosinec 90 169 
Celkem: 1707 4406 

   
 
 
Skupina správy digitálního archivu: 
 
Skupina správy digitálního archivu (SDA) vznikla za účelem spravování systému 
elektronického archivu. Vzhledem ke stavu elektronického archivu, který je stále v režimu 
pilotního projektu,  nemohly být splněny některé naplánované úkoly, které mají přímou vazbu 
na Elektronický archiv (dále jen EA). Týkalo se to zejména řazení metadat v EA, vedení 
evidence elektronických kopií uložených v EA, vedení evidence badatelů v EA a vedení 
pomocných databází pro účely Elektronického archivu. Pro rok 2011 se předpokládá opětovné 
navázání spolupráce mezi odborem informatiky a digitalizace Ústavu a pracovníky skupiny 
správy EA na konečných fázích vývoje EA. Tato spolupráce byla, zejména ve 2. polovině 
roku 2010, téměř nulová. 
 
Na základě uvolněné kapacity přistoupila SDA k systematickému dodatečnému vytváření 
digitalizačních protokolů k dříve digitalizovaným archiváliím. Pracovníci skupiny SDA na 
tomto úkolu spolupracovali s jednotlivými odděleními, která archiválie fyzicky spravují.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č.7 - Statistika digitalizačních protokolů za rok 2010 
 

Archivní fondy 
(AF) 

počet 
zkontrolovaných 

protokolů 

protokoly 
vytvořené 
skupinou 

SDA 

protokoly 
připravené ke 

kontrole 
oddělením 

skupinou SDA 

protokoly 
vytvořené 

odděleními 

protokoly 
ověřené 

odděleními 

Studijní ústav 1847 0 0 1847 1847 

AF řídících a 
organizačních 
útvarů MV a 

FMV 

164 0 0 164 164 
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AF centrálních 
výkonných a 

funkčních útvarů 
MV a FMV 

1433 0 0 1433 1433 

Svazková agenda 1576 2874 35 1576 1576 

AF teritoriálních 
útvarů SNB a StB 0 0 0 0 0 

Archivní fondy 
útvarů Pohraniční 
a Vnitřní stráže 

0 0 0 0 0 

Personální spisy 
příslušníků a 
zaměstnanců 

0 0 0 0 0 

CELKOVÝ 
SOUČET 5020 2874 35 5020 5020 

 
 
Dalš í  činnosti: 
 
Vytváření elektronických kopií archiválií  pro badatele, jejich úprava dle zákonných 
norem, následné vypalování na CD/DVD nosiče a tvorba metadat k naskenovaným 
archiváliím a dokumentům.  
 
Přepisy písemných archivních pomůcek do elektronické podoby.   
Archivní pomůcky byly přepisovány v rámci inventury existujících archivních jednotek fondů 
krajských S, pro potřeby dalšího zpracování a zavedení do lustračního systému. Koncem roku 
byly doplňovány archivní jednotky z badatelen a probíhalo zpracování databáze. Celkem bylo 
fyzicky zkontrolováno 4943 archivních jednotek fondu S-PL a 3359 archivních jednotek 
fondu KV.  
Dále pracovníci SDA přepracovali databázi „sledování osob“, aby ji bylo možno zařadit do 
centrálního lustračního programu. Celkem bylo zpracováno 3472 záznamů. 

 
 
Komplexní soupis a tvorba jednotné databáze registračních a archivních 
protokolů uložených v Archivu bezpečnostních složek.  
Jeden pracovník SDA průběžně zpracovával komplexní soupis registračních a archivních 
protokolů uložených v Archivu bezpečnostních složek a začal pracovat na tvorbě jednotné 
databáze. Vzhledem k většímu množství nalezených protokolů si definitivní zpracování 
databáze zřejmě vyžádá mnohem více času, než se předpokládalo. 
 
Vypracování rešerš í  
V průběhu srpna a září 2010 SDA vypracovávala rešerše na žádost Kanceláře prezidenta 
republiky (KPR). Jednalo se celkem o 43 osob. Na základě lustračních výstupů skupiny 
evidenční bylo vyhodnoceno 99 archivních jednotek, převážně svazků. K odpovědím byly 
vyhotoveny a přidány digitální kopie archivního materiálu v rozsahu 38 archivních jednotek. 
Ve druhé polovině září SDA odpovídala na žádost, čítající 49 jmen, zaslanou z magistrátu  
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města Brno.Vyhodnoceno bylo 35 archivních jednotek (vyhotoveny kopie 2 archivních 
jednotek). Archiválie spravované ostatními odděleními, které se nenacházely v úložišti 
digitalizátů, byly SDA zasílány jednotlivými odděleními ke zpracování buď fyzicky, nebo ve 
fotokopiích, popřípadě byly zpracovány na místě. 
 
Testování vhodného softwaru 
Ve druhé polovině září skupina SDA intenzivně hledala a testovala vhodný software na 
tvorbu vodoznaků, aby mohla realizovat agendu spojenou s vypalováním digitálních kopií 
archiválií na CD a DVD nosiče, jež byla na pracoviště SDA přenesena. Software, do té doby 
používaný na badatelně Siwiecova, nebyl zcela vhodný a celý proces vkládáni vodoznaků 
zpomaloval. Koncem října začala SDA z badatelny ABS Siwiecova přebírat veškeré žádosti o 
vyhotovení digitálních fotokopií na CD či DVD nosiče. Od tohoto data byly do konce roku 
vyhotoveny digitální kopie 138 inventárních jednotek v rozsahu 86 DVD a 14 CD nosičů. U 
všech kopírovaných inventárních jednotek byl zkontrolován „režim archiválie“ a u 35 z nich 
vytvořeny a zkontrolovány nové digitalizační protokoly. Do konce roku 2010 bylo s podporou 
SDA (tvorba uživatelského manuálu, zaškolení a zprovoznění) umístěno na další pracoviště 
Archivu 8 kopií softwaru na vkládání vodoznaků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.) Vědecká, badatelská a publikační činnost  
 
Vědeckou, badatelskou a publikační činnost vykonává každé oddělení archivu v závislosti na 
svých časových možnostech a zájmu svých pracovníků. Publikační činnost je buď 
individuální, nebo směřovaná na Sborník ABS, případně na periodika vydávaná ústavem pro 
studium totalitních režimů. 
 
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti  
 
A ) Publikační činnost 

• Ptáčníková – Archiv bezpečnostních složek na Úřadu pro zpřístupňování a archivaci 
dokumentů (Archiv IPN). In: Sborník ABS č. 7/2009, s. 45 – 52.  
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- Rešerše archivních materiálů k roku 1989 z fondů Archivu bezpečnostních složek 
(spolu s kolektivem dalších autorů). In: Sborník ABS č. 7/2009, s. 301 – 349. 

            - příspěvek do rubriky A – Ž Sborníku ABS č. 7/2009 (Návrh propagační hry   
„Pionýr“) 

           - zpráva o činnosti Metodické komise v Archivu bezpečnostních složek (bude otištěno 
ve Sborníku ABS č. 8/2010) 
 

B) Prez entační činnost 
• Rešerše materiálů k problematice maďarské menšiny na Slovensku v letech 1949 – 

1963 
• Rešerše materiálů k problematice Svobodné Evropy 
• Rešerše fotografií nacházejících se ve fondech oddělení 

 
 
Oddělení archivních fondů MV ČSR  
 
A ) Publikační činnost 

• Kučera - článek: Případ „N - 44“. In: Sborník ABS č. 7/2009, s. 199 – 226. 
– Koordinace příspěvků do rubriky A – Ž Sborníku ABS. 

• Kučera, Mikulka, Vávra - vypracování příspěvků do rubriky A – Ž Sborníku ABS č. 
7/2009 – 6 příspěvků. 

• publikace článku J. Mikulky: „Hrdinové, na něž se (prozatím) nedostalo.“ In: A 
vůbec... Utajený sborník M. Flodrové k 75. narozeninám, AMB 2010, s. 466-481 

• příprava článku J. Mikulky:“Z brněnské Zbrojovky do kabiny Spitfiru. Životní příběh 
pilota Miroslava Borkovce z Brna-Husovic.“ 20 s., odevzdáno do tisku do Archivu 
města Brna pro sborník Brno v minulosti a dnes. 

• příprava článku do 8. č. Sborníku ABS + korektury J. Mikulky: „Rád bych sloužil pro 
bezpečnost našeho státu dále... J. Gemrot (1911-1955) – policista, parašutista a 
příslušník SNB“ 

• vypracování lektorského posudku k článku J. Břečky: „Osvobození Králova Pole 
v deníkových záznamech Anny a Jiřiny Vodových z dubna a května 1945“ pro 
Sborník Brno v minulosti a dnes č. 23/2010 (J. Mikulka) 

 
B) Prez entační činnost 

• Přednáška na semináři pořádaném ÚSTR „SNB po r. 1948“ – příspěvek J. Vávry: 
„Fondy MV ČSR a útvarů VB“ 
 
C) Příprav a archiv ních materiálů k prez entaci jednotliv ý ch témat   

• Příprava podkladů pro primátora města Brna k problematice hrobu sovětských vojáků 
v Králově Poli z r. 1945 - návštěva primátora, poskytnutí informací a předání kopií 
z materiálů. 

 
D) Ostatní 

• Mikulka - výuka na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně – Kapitoly z dějin československého odboje 1939-1945. 

• Exkurze pracovníků Archivu města Brna v Kanicích – výklad, prohlídka depozitářů  
• Účast na konferenci o elektronických archivech „Co po nás zbude 2010“ 
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Oddělení archivních fondů vojsk MV 
 
A )  Badatelské a dokumentační projekty  ÚSTR, na který ch se podílejí  i  
pracov níci A rchiv u 
 
Garant: Miroslav Lehký   
Dokumentace usmrcení osob na státní hranici 1948-1989.  
 

- Vyhledávání materiálu pro ÚSTR, poskytnutí materiálu pro prezentaci projektu na 
tiskové konferenci, fotografií pro web a pasáže z publikované studie Pavla Vaňka. 
 - Recenze medailónků usmrcených na hranici, vypracování připomínek ke koncepci 
zveřejňování případů úmrtí, účast na jednání pracovní skupiny. 

 
B) Samostatné badatelské a dokumentační projekty  prov áděné v e spolupráci  
jinými  institucemi   
 
Problematika ochrany státních hranic 
Pokračování spolupráce s Technickým muzeem v Brně, obzvláště ženijnětechnického 
zabezpečení. 
Garant: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, PhD. 

• Jednání s pracovníky TMB o expozici železné opony, exkurse pracovníků TMB 
v depozitáři Pohraniční stráže v Kanicích, seznámeni se škálou materiálu 
k problematice ochrany státní hranice, předloženy archiválie k problematice 
ženijnětechnického opatření. Další výzkum archivního materiálu k této spolupráci 
pokračuje. 

 
Sborník příspěvků ze semináře „Bez pečnostní složky  a pád komunistického 
rež imu“ 

• Vypracován text příspěvku pro sborník ze semináře ÚSTR a ABS k 20. výročí roku 
1989 – Poslední mrtvý na hranici v roce 1989 

 
 
Mimo plán: 
 

• Příspěvek na konferenci III. odboj na téma: Pohraniční stráž a útlum pokusů o přechod 
hranice a převaděčských aktivit obyvatelstva v letech 1951-1952 – (Vaněk), 

• Příprava publikačního počinu k problematice Pohraniční stráže a ochrany státní 
hranice v jižních Čechách (Slavík) 

• Příspěvěk na V. konferenci policejních historiků na téma ustavení hraničního a 
zakázaného pásma podél státní hranice s NDR (listopad 2010). Vypracování příspěvku 
do almanachu této konference (Vaněk).  

• Příspěvěk na konferenci „Die Ost – Ost Grenze. Der Kalte Krieg zwischen den 
Bruderstaaten DDR und Tschechoslowakei 1960-1990 im gesamteuropäischen 
Kontext“ v německém Pössnecku (Thüringen). Název příspěvku: Hranice s 
„přáteli“. Československý přístup ke střežení hranice s NDR (listopad 2010, Vaněk). 

• Spolupráce na přípravě semináře Technického muzea v Brně k 60. výročí započetí 
vojskové ochrany státní hranice (Vaněk, Slavík). 

 
 
Oddělení operativních svazků rozvědky a VKR 
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A ) Badatelské a dokumentační projekty  ÚSTR, na který ch se podílejí i  

pracov níci A rchiv u 
 

Historie českého undergroundu 
• připravována edice „Hnědá kniha o procesech s českým undergroundem“ (vydání 

přesunuto do roku 2011) 
           Garant: Bc. František Stárek 
           Spolupracovníci: Mgr. Pavel Ptáčník, Mgr. Pavel Navrátil 

 
 
B)  Badatelská témata pracov níků pro Sborník A BS 
 

Příprava studie „Skartační proces na VKR po 17. listopadu 1989 v dokumentech“; Sborník 
ABS. Text byl odevzdán k redakčním úpravám (Daniel Běloušek). 
 
Příprava studie „Posílení kontrarozvědné ochrany ZSGŠ ze strany VKR v důsledku 
zpravodajského neúspěchu v budování agenturní sítě československé vojenské rozvědky ve 
Švédsku v roce 1986“; sborník ABS / PaD (Daniel Běloušek). 
 

• Text s názvem „Viking, který ztroskotal“, s podtitulem Fiasko československé 
vojenské rozvědky ve Švédsku v roce 1986, je odevzdán. Zařazeno do Sborníku ABS 
č. 8/2010. 
 

Příprava studie „Soudní procesy vedené proti Ivanu Jirousovi“, zpracováváno jako součást 
dokumentačního projektu „Historie českého undergroundu“,  
Vydání odloženo z důvodu práce na jiných projektech (Pavel Navrátil) 
 
Zpráva o teoretických spisech plk. Fárka a jejich využití pro zpravodajskou činnost; Sborník 
ABS / PaD (Radek Fencl) 
Posunuto na rok 2011. 
 
Mimo plán práce  
 

• Kugler, Pavel. Československá strana lidová a rok 1968. In: „Bílá místa“ v dějinách 
Československé strany lidové. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference k 90. 
výročí založení strany (1919-2009). DKP, Olomouc 2010, str. 196-231 

• Kugler, Pavel. Československá strana lidová - funkce křesťanské strany v socialismu. 
In: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. 
ÚPN, Bratislava 2010, str. 384-404. 

• Kugler, Pavel. Czechosłowacja a powojenna żydowska emigracja z Polski. In: 
"Almanach Historyczny" Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (v tisku) 

• Kugler, Pavel. Ideová východiska skupiny polských pokrokových katolíků Pax. In: 
Katolický týdeník (v tisku) 

• Ripka, Vojtěch – Navrátil, Pavel. Konference Democracy after Totalitarianism: 
Lessons Learned After 20 Y ears. Paměť a dějiny č. 3/2010. 

• Navrátil, Pavel. Průvodce po fondu „I. správa SNB - operativní svazky“. In: Sborník 
Archivu bezpečnostních složek č. 8/2010 (text odevzdán do tisku). 
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      C) Prez entační činnost  
 

• Pavel Navrátil se ve dnech 23. - 26. 5. zúčastnil mezinárodní konference 
DEMOCRACY AFTER TOTALITARIANISM: LESSONS LEARNED AFTER 20 
YEARS pořádané v Kišiněvě. 

 
• Radek Fencl se ve dnech 25. a 26. 6. zúčastnil konference Malá pevnost Terezín a 

nacistická perzekuce v českých zemích v letech 1939 – 1945.  
 
 
Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů 
 
    A ) Badatelské a dokumentační projekty  ÚSTR, na který ch se podílejí i  

pracov níci A rchiv u 
 
Mimo plán práce 
 

• Martin Pulec se podílel na dokumentačním projektu ÚSTR „Usmrcení osob na státních 
hranicích“. 

 
• Anna Klápšťová, příspěvek do sborníku ze semináře „Bezpečnostní složky a pád 

komunistického režimu“ pořádaného ÚSTR v listopadu 2009. 
 

B) Badatelská témata pracov níků pro Sborník A BS 
 

             Gabrielová, Petra - Akce 48 ve fondech vyšetřovacích spisů se zaměřením na   
římskokatolickou církev, rešerše pro Sborník ABS.  

 
 
Oddělení archivních fondů FMV 
 

A ) Badatelské a dokumentační projekty  ÚSTR, na který ch se podílejí i  
pracov níci A rchiv u 

 
• Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989. Ministři a 

jejich náměstci. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2010 (spoluautor Petr 
Dvořáček) 

• Dvořáček, Petr: Ministerstvo vnitra, životní prostředí a pád komunistického režimu. 
In.: 20 years after/20 let poté: Komunistické režimy ve střední a východní Evropě. 
Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2010 

 
 
     B) Prez entační činnost 
 

• Workshop „Politická perzekuce a procesy 50. let 20. století v Československu“, 
Technická univerzita v Liberci 15. – 17. 11. 2010 

- Dvořáček, Petr - příspěvek: Třetí odboj v písemnostech StB 
- XX. ročník semináře Česko-slovenské vztahy pod patronací Česko-slovenská komise 

historiků 23. – 24. 8. 2010, KD FP TU v Liberci 
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- Dvořáček, Petr - příspěvek: Jak číst písemnosti StB a nepropadnout agentománii 
             
 
Oddělení evidenční a správy digitálního archivu 
 
      A ) Badatelská témata pracov níků pro Sborník A BS 
t 

• Zeman, Petr – Projekt Elektronického archivu. In: Sborník ABS č. 7/2009, s. 35 – 38. 
      -  XI. správa SNB (1974 – 1988). Stručný nástin vývoje a činnosti Správy   
kontrarozvědky   pro ochranu ekonomiky. In: Sborník ABS č. 7/2009, s. 277 – 300. 

           -  úprava rešerše archivních materiálů k událostem v r. 1989 In: Sborník ABS č. 
7/2009,   s. 301 – 349. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.) Spolupráce Archivu bezpečnostních složek s Ústavem 
pro  studium totalitních režimů 
 
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti  
 
Oddělení archivních fondů 
Státní bezpečnosti 

Fondy A 2/1, A 2/2, A 2/3, A 
2/4 
Fond RV (Rozkazy, věstníky, 
služební pomůcky) 

273 kartonů 
 
71 kartonů 

 

• Plněno průběžně. Na systematickou digitalizaci bylo připraveno 
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- 87 kartonů (1998 inv. j.) materiálů fondu A 2/1 - Sekretariát ministra vnitra 
- 44 kartonů (1299 inv. j.)  materiálů fondu A 2/2 – Sekretariát ministra vnitra – 
II. díl 
- 87 kartonů (2539 inv. j.)  materiálů fondu A 2/3 - Sekretariát ministra vnitra – 
III. díl 
- 16 kartonů (150 inv. j.)  materiálů fondu A 2/4 – Sekretariát ministra vnitra – 
IV. Díl 
 
 

Oddělení archivních fondů MV ČSR 
 
Oddělení archivních 
fondů Ministerstva 
vnitra ČSR 

Hlavní správa VB 
Hlavní velitelství VB 
Správa vyšetřováni VB 

30  kartonů 
30  kartonů 
30  kartonů 

 
• Bylo připraveno 93 kartonů materiálů na systematickou digitalizaci fondu H-1  

Hlavní správy VB Praha. 
 
Oddělení archivních fondů vojsk MV 
 
Oddělení archivních 
fondů vojsk 
ministerstva vnitra 

HS PS – denní hlášení (1951-
1966) 
Personální spisy 

30  kartonů 
cca. 300 ks. 

 
• Stav 

- HS PS – denní hlášení - nerealizováno 
- Personální spisy – rozpracováno. K digitalizaci zasláno 70 personálních spisů 

dle požadavků ÚSTRu. 
 
Oddělení operativních svazků rozvědky a VKR 
 
Oddělení. operativních 
svazků  

Osobní svazky ZS GŠ 
VKR – pátrací a OB svazky 
 

50  kartonů 
59  kartonů 

 
• Do plánu práce vloženo bez konzultace s oddělením, materiály digitalizací ÚSTR 

nevyžádány, 
 
Celkový počet digitalizovaných úložných jednotek – 6380      
systematická digitalizace: 
 

• operativní svazky I. správy (dokončeno),  
• spisová dokumentace I. správy (ukončeno v torzovitém stavu) 
• operativní svazky rezidentur ZS/GŠ (přerušeno) 
• Záznamní listy VKR (přerušeno) 
• Operativní svazky VKR (probíhá) 
• MTH I. správy SNB (probíhá) 
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Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů 
 

OVS plní úkoly stanovené Plánem práce ABS a zasílá materiály k digitalizaci dle 
požadavků a dle povahy badatelských žádostí. Plní se tak úkoly stanovené plánem: 

1. Digitalizace archivního materiálu pro úřední činnost Archivu. 
2. Digitalizace archivního materiálu pro badatelskou veřejnost. 
3. Digitalizace archivního materiálu z hlediska dlouhodobé ochrany archiválií. 
4. Digitalizace archivního materiálu pro tvorbu digitálního archivu. 
5. Digitalizace archivního materiálu pro vědeckou, výstavní a vzdělávací činnost ÚSTR 

a ABS. 
6. Podle plánu systematické digitalizace mělo oddělení zasílat následující materiál: 

 
Oddělení operativních 
svazků kontrarozvědky 
a vyšetřovacích spisů 
 

Objektové svazky Centrály 
Fond Vyšetřovacích spisů 
Svazky IV. správy SNB 

420 kartonů 
100  kartonů 
50  kartonů 

 
Požadavky týkající se: 

• objektových svazků Centrály - částečně splněno - zaslány na základě přímého 
požadavku PhDr. Urbánka zejm. tzv. „živé objektové svazky“ týkající se 
zastupitelských úřadů; 

• vyšetřovacích spisů –  splněno - zaslány nejstarší vyšetřovací spisy a spisy historicky 
nejcennější a badatelsky nejžádanější; 

• svazky IV. správy – nesplněno Stav: nesplněno z důvodu vyřizování badatelské 
agendy, která je prioritní. Tento fond není zahrnutý do struktury digitálního archivu. 

 
Takto stanovené úkoly plánu práce nebylo možné v plném rozsahu splnit, navíc je 

neracionální digitalizace fondu OB, který má být v následujícím roce rekonstruován. Viz 
závěry metodické komise z prosince r. 2010. Většina objektových svazků byla již 
digitalizována v rámci tzv. “staré digitalizace“ - zpřístupňování dílčích poznatků 
z objektových svazků je jejím výsledkem, takto digitalizované objektové svazky by mohly 
alespoň prozatímně sloužit jako uživatelské kopie ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 zákona č. 
499/2004 Sb.  

Vzhledem ke kapacitním obtížím pracoviště digitalizace v souvislosti s příchozí a 
odchozí kontrolou archiválií a k možnostem OVS, vzhledem k vyřizování badatelské agendy, 
bylo, po konzultaci s Mgr. Kalinou, zasílání archiválií v rámci systematické digitalizace 
omezeno na zasílání nejstarších, historicky nejcennějších a dále poškozených vyšetřovacích 
spisů.  

Na základě požadavku zástupkyně ředitele Mgr. Ptáčníkové bylo obnoveno, mimo 
plán systematické digitalizace, zasílání mikrofiší KR/MV a TS/MV k digitalizaci.  

 
Zasláno k digitalizaci pro OVS  Zasláno k digitalizaci pro ÚSTR 
       

  a.č. Svazků Fiší    a.č. Svazků Fiší Knihy 

leden 0 0 0  leden 36 264 15 38 

únor 7 112 0  únor 93 210 12 25 

březen 3 49 0  březen 1183 426 1476 0 

duben 21 46 33  duben 53 154 12 0 

květen 144 201 0  květen 732 15 1005 0 
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červen 60 200 0  červen 20 116 3 0 

červenec 6 23 0  červenec 114 72 158 0 

srpen 16 43 1  srpen 150 0 303 0 

záŕí 79 347 23  září 99 0 210 0 

říjen 21 58 0  říjen 165 46 201 0 

listopad 8 3 0  listopad 156 29 249 0 

prosinec 0 0 0  prosinec 218 64 328 0 

Celkem: 365 1082 57  Celkem: 3019 1396 3972 63 
 
Mimo plán práce 
 

• Nad rámec plánu byl vypracován návrh na zařazení vyšetřovacího spisu V-6301 MV 
akce „Střed“ mezi AKP. Návrh obnášel mj. i podrobný popis poměrně rozsáhlého 
vyšetřovacího spisu. Výsledkem bylo zařazení vyšetřovacího spisu V-6301 
MV mezi archivní kulturní památky.    

 
Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra 
 

Pro digitalizační pracoviště ÚSTR bylo v roce 2010 připraveno a zasláno na 
digitalizaci celkem 4547  inventárních jednotek a přírůstků.  

 
Přímo na pracovišti ABS Na Struze probíhá dvěma  pracovnicemi ÚSTR 
prováděná digitalizace kartotéky Studijního ústavu. Jedná se o jediný  
materiál,  který  je digitalizován průtahovými skenery.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
VII.) Ekonomika 
 

Stručný  přehled hospodaření ABS v roce 2010 

V roce 2010 hospodařil Archiv s celkovým schváleným rozpočtem ve výši 72 859 000 Kč, 
v průběhu roku byl rozpočet upraven na 72 259 000 Kč (viz tabulka). 
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Celkové čerpání bylo ve výši 67 960 030 Kč, což bylo ovlivněno především rozhodnutím 
vlády k vázání rozpočtových prostředků. Pro Archiv to znamenalo vázat výdaje v celkové 
výši 3 992 530 Kč. 

 

 

    v tis. Kč 

    

schválený  
rozpočet  

2010 

upravený  
rozpočet 

2010 čerpání 

  celkový  rozpočet 72 859 72 259 67 960,03 

z toho:             výdaje na platy, OON a pojistné 47 356 48 635 47 878,11 

              neinvestiční výdaje 19 102 17 969 16 764,48 

              převody vlastním fondům (FKSP) 701 713 705,36 

  
            ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným 
rozpočtům   16 15,75 

              náhrady placené obyvatelstvu (nemoc) 300 80 80,00 

              kapitálové výdaje 5 400 4 846 2 516,33 

         Kontrolní součet 72 859 72 259 67 960,03 

 


