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1) Úvod 

 
Rok 2017 začal pro Archiv bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“) dosti náročně. Bylo 

třeba se vypořádat s přípravou na rekonstrukci budovy Ústavu pro studium totalitních režimů 

(dále jen „Ústavu“) v ulici Siwiecova a s tím souvisejícím stěhováním zaměstnanců do jiných 

objektů Archivu (drtivá většina archiválií byla přemístěna již v roce předchozím). S náporem se 

musela vyrovnat zejména badatelna Struha, která převzala i roli uzavřené badatelny Siwiecova.  

 

Do eBadatelny, tedy aplikace, umožňující registrovaným badatelům dálkový přístup 

k digitalizovaným archiváliím, přibyly nové archivní soubory, z nichž za badatelsky 

nejatraktivnější lze považovat sbírky svazků kontrarozvědného rozpracování a svazků tajných 

spolupracovníků.   

 

Pokračovalo zpracovávání archiválií a vytváření nových archivních pomůcek 

(manipulačních seznamů k části sbírky Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy, inventáře 

k fondu Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli atd.). Na prvním fondu byl 

úspěšně otestován program pro elektronické zpracování archiválií ELZA.   

 

Plynule postupovalo i vyřizování Žádostí o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu 

proti komunismu, zasílaných Ministerstvem obrany. Převážná většina Archivem zpracovaných 

odborných stanovisek a digitalizovaných archiválií již byla ministerstvu odeslána, nicméně 

existují signály, že počet žádostí se v budoucnu opět zvýší. 

 

Archiv dostál i svým úkolům v oblasti vědecké a výzkumné činnosti, a to spuštěním 

aplikace Útvary FMV - nepostradatelné pomůcky pro všechny, kteří pro svůj výzkum potřebují 

znát strukturu Federálního ministerstva vnitra a náplň činnosti jeho jednotlivých součástí. Důraz 

byl kladen také na popularizaci činnosti Archivu. Návštěvníky do jeho tří budov přilákal tradiční 

Den otevřených dveří, proběhla i řada exkurzí, při nichž jsou stále více uplatňovány edukační 

programy. Významným počinem na poli prezentace se stalo spuštění speciální trasy pro příznivce 

geocachingu, nazvané „Za historií s ABS“. Touto nenásilnou formou se i ti, kteří by do našich 

badatelen možná nikdy nezašli, seznámí prostřednictvím medailonků s důležitými událostmi 20. 

století, spojenými s konkrétními místy, i s ukázkami archiválií, které jsou v Archivu uloženy. 

S kladným ohlasem se setkalo také spuštění nových webových stránek s rubrikou „Archiválie 

měsíce“. 

 

Rok 2017 byl rokem 40. výročí zveřejnění Charty 77. Archiv v této souvislosti nejen 

spolupracoval s Ústavem na tematické výstavě, ale především se výrazně podílel na rozsáhlém 

cyklu v Lidových novinách.  

 

Z konferencí, jichž se zaměstnanci Archivu účastnili, vzpomeňme především tradiční 

archivní konferenci, jež proběhla v Liberci. Tato akce se koná vždy jednou za dva roky a je 

významnou příležitostí jak k výměně zkušeností s kolegy, tak k diskusi nad aktuálními tématy, 

mezi něž v r. 2017 patřila koncepce rozvoje českého archivnictví, edukace v archivech i reflexe 

nálezu Ústavního soudu ve věci odst. 11 (6) § 37 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě, jehož možné zrušení hýbalo archivářskou i historickou obcí v minulých letech. 
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  Z činnosti restaurátorského pracoviště zmiňme na tomto místě alespoň restaurování 

poškozeného a. č. H-628 (svazek Jan Palach) a národní archivní památky, vyšetřovacího spisu 

Milady Horákové. 

 

  Na mezinárodním poli zůstává Archiv ve styku s partnerskými institucemi, sdruženými 

v „European Network of Offícial Authorities in Charge of Secret Police Files". Významnější 

pomoc poskytl Archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny a polskému Instytutu Pamięci Narodowej. 

 

 Tolik ve stručnosti k tomu nejdůležitějšímu, co se v Archivu v uplynulém roce odehrálo. 

Komplexní informace podávají jednotlivé kapitoly a zejména připojené tabulky. 
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2) Organizace Archivu bezpečnostních složek  
 

Organizační struktura Archivu, stanovená organizačním řádem platným od 1. 2. 2015, se 

nezměnila. Archiv se i nadále člení na sedm oddělení a Kancelář ředitele. S podstatnější 

transformací je počítáno až v souvislosti s výraznějším utlumením agendy zákona č. 262/2011 

Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Organizační schéma je obsaženo v příloze 

v závěru zprávy. 
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3) Činnost Kanceláře ředitelky 
 

I.) Personální situace Archivu 
 

Do personální situace Archivu se výrazně promítá zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. 

Výběrová řízení, jimiž jsou obsazována všechna volná služební místa, jsou administrativně velmi 

náročná. Státní služba navíc rozhodně není magnetem, který by nyní, v době ekonomického 

růstu, přitahoval desítky schopných uchazečů. Některé pozice (personalista, interní auditor) se 

daří obsazovat až po řadě měsíců, jindy odcházejí archiváři a historici mimo obor, ale do lépe 

placené soukromé sféry. 

  

K 31. 12. 2017 pracovalo v Archivu 155 zaměstnanců, z toho 30 na zkrácený pracovní 

úvazek. Do pracovního poměru v Archivu nastoupilo v roce 2017 celkem 19 zaměstnanců, do 

služebního poměru 9 zaměstnanců. Pracovní poměr ukončilo 14 zaměstnanců (z toho šlo o 1 

výpověď z pracovního poměru bez udání důvodu, 3 dohody o skončení pracovního poměru bez 

udání důvodu, 9 skončení pracovního poměru na dobu určitou, 1 skončení pracovního poměru 

v důsledku úmrtí), služební poměr skončil 10 zaměstnancům (1 skončení služebního poměru na 

dobu určitou, 1 skončení služebního poměru z důvodu dovršení věku, 1 skončení služebního 

poměru ve zkušební době a 7 skončení služebního poměru na žádost zaměstnance). 

 

Z celkového počtu 157 rozpočtovaných míst bylo 88 míst služebních a 69 míst 

pracovních.  

 

Faktický stav včetně genderové statistiky ukazuje následující tabulka: 

 

Přehled počtu systemizovaných míst Archivu 

 

Rok 2017 

limit 157 

skutečnost 155 

Genderová statistika 

zaměstnanci - muži 64 

zaměstnanci - ženy 91 

 

Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2017 byl 142, průměrný přepočtený počet státních 

zaměstnanců byl 81 a průměrný přepočtený počet zaměstnanců 61. 

 

Realizované dohody o pracovní činnosti a o provedení práce 

 

V roce 2017 bylo realizováno 29 dohod o provedení práce.  

 

Mateřské dovolené 

 

V roce 2017 nastoupily 3 ženy na mateřskou dovolenou a 11 žen z mateřské 

na rodičovskou dovolenou.  
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II.) Vzdělávání v Archivu 

 
Vstupní vzdělávání pro nové zaměstnance 
 

Zaměstnanci, kteří byli přijati do služebního či pracovního poměru, byli seznámeni 

se základními interními normami Archivu (služební předpisy, řády, pokyny a směrnice ředitelky 

Archivu) a zaškoleni v činnostech, jejichž vykonávání jim bylo svěřeno.  

 

Obecnou část úřednické zkoušky, kterou dle zákona o státní službě musí vykonat státní 

zaměstnanci, absolvovalo 6 zaměstnanců, 5 z nich současně vykonalo i její zvláštní část. 

 

Prohlubující vzdělávání  

 

Celkem 33 zaměstnanců Archivu se účastnilo 20 různých školení, seminářů a kurzů 

týkajících se služebního zákona, spisové služby a spisového a skartačního řádu, práce 

s programem PEvA a změn zákonů v oblasti účetnictví, sociálního a zdravotního pojištění a daní. 

 

Jazykové vzdělávání  
 

Do jazykových kurzů angličtiny, zajišťovaných jazykovou školou EDUA Languages, 

s.r.o. bylo přihlášeno celkem 14 zaměstnanců.  

 

V posledním čtvrtletí roku 2017 bylo intenzívně řešeno výběrové řízení na nového 

poskytovatele jazykových kurzů, zejména v souvislosti se značným zájmem archivářů o kurzy 

německého jazyka, jehož znalost je potřebná jak pro práci s některými německojazyčnými 

archiváliemi, tak pro komunikaci s badateli.  

 

 

 III.) Právní činnost Kanceláře ředitelky 
 

Soudní spory 

 

V soudní agendě, která se Archivu nějakým způsobem týkala, převažovaly v roce 2017 

žaloby o ochranu osobnosti, podané většinou v předešlých letech. 

- Žaloba o ochranu osobnosti podaná v roce 2011 (požadavek zadostiučinění částkou 

300.000,- Kč) byla projednávána na základě dovolání žalobce k Nejvyššímu soudu ČR. 

Toto řízení bylo přerušeno do doby, než Ústavní soud ČR rozhodne o zrušení § 37 odst. 6 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, jako rozporné s čl. 8 Úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod (šlo o onu historiky ostře sledovanou kauzu 

možného zrušení výjimky, umožňující nahlížet do archiválií bezpečnostních složek 

a některých dalších původců bez ohledu na osobní údaje v nich obsažené). Ústavní soud 

žádosti nevyhověl. Poté v dubnu roku 2017 Nejvyšší soud ČR rozsudkem dovolání 

zamítl, nepřiznal náklady řízení žalobci pro neúspěšnost, Archivu náklady nevznikly.  

- Vrchní soud v Praze zrušil rozhodnutí soudu nižšího stupně v žalobě o ochranu osobnosti 

z roku 2012 o úhradě nákladů řízení na základě odvolání Archivu v jeho prospěch. 



8 
 

Na základě pravomocného rozhodnutí soudu byl proveden výmaz žalobce z elektronické 

evidence.  

- Ve věci žaloby o ochranu osobnosti (vydání listin z vyšetřovacího spisu bývalé StB), 

podané v roce 2014 poté, kdy Městský soud v Praze žalobu zamítl, podal žalobce 

odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Ten svým usnesením rozsudek zrušil a věc vrátil 

k projednání soudu 1. stupně. Jednání dosud nebylo nařízeno.  

- V žalobě o ochranu osobnosti z roku 2015, vedené proti MV ČR, ustanovil soud znalce 

a uložil Archivu součinnost, což bylo ze strany Archivu splněno. Původně žaloba 

směřovala i proti Archivu, ale v této části byla vzata žalobcem zpět.  

- V žalobě o ochranu osobnosti podané v roce 2016 byl Archiv jedním ze žalovaných, soud 

část žaloby týkající se Archivu (provedení výmazu z elektronické evidence) vyloučil 

po vyslovení své místní nepříslušnosti k samostatnému projednání u místně příslušného 

soudu. Řízení bylo zastaveno po zpětvzetí žaloby. Žalobce ovšem podal novou žalobu, 

kde je opět jedním ze žalovaných Archiv. Soudní jednání nebylo dosud nařízeno.  

- Další žaloba o ochranu osobnosti, podaná v roce 2016, byla projednána, avšak soud i zde 

vyslovil místní nepříslušnost. Místně příslušný soud dosud řízení nezastavil, ačkoliv 

Archiv ve svém vyjádření uvedl, že výmaz z elektronické evidence na základě 

pravomocného rozhodnutí již provedl. 

- Ve věci žaloby z roku 2016 o vydání věci – listiny byl vydán rozsudek, který nabyl právní 

moci a vykonatelnosti v roce 2017. Na základě tohoto rozhodnutí byl Archiv nucen listinu 

vydat.  

- V roce 2016 byla podána další žaloba o ochranu osobnosti, kde v roce 2017 soud rozhodl, 

že namísto MV ČR bude jednáno s Archivem v otázce výmazu (odvolání nebylo 

přípustné). Dosud nebylo nařízeno jednání. 

 

Jak je z přehledu patrné, definitivní verdikty v žalobách o ochranu osobnosti jsou většinou 

během na dlouhou trať. V roce 2017 bylo ukončeno několik soudních sporů z let předešlých, 

Archivu náklady nevznikly. 

 

Další soudní spory nebyly dosud ukončeny. V roce 2017 byla podána jedna žaloba 

o ochranu osobnosti proti žalovaným Ministerstvu obrany ČR, Ministerstvu vnitra ČR a Archivu. 

Avšak jak MO ČR, tak Archiv nejsou v takovém sporu pasivně legitimováni (tj. nejsou 

původcem zásahu do osobnosti člověka – nemají povinnost, jejichž splnění se žalobce soudní 

cestou domáhá nebo která má být určena), tuto povinnost má pouze MV ČR.  

Archiv byl úspěšný v pracovně-právním sporu o neplatnost výpovědi z pracovního 

poměru. Soud prvního stupně sice vyhověl žalobci, který si výpověď vyzvedl v době pracovní 

neschopnosti, ale odvolací soud tento rozsudek změnil a žalobu zamítl.  Žalobce podal dovolání. 

V roce 2017 obdržel Archiv také žádost o prošetření trestného činu, musel ji ovšem 

odmítnout z důvodu věcné nepříslušnosti. 

 

Vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 

V roce 2017 byly Archivu zaslány 4 žádosti, kterým bylo vyhověno, z toho ke 2 žádostem 

bylo podáno odvolání a až poté byla informace poskytnuta. V jednom případě byla poskytnuta 

informace k žádosti zaslané Archivu v roce 2013, a to na základě rozhodnutí soudu. 
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Jedna ze žádostí o poskytnutí informace spočívala v doložení dokumentů ohledně 

stavebního řízení na stavbě „Zateplení obvodového pláště objektu ABS Braník“, a to žádosti 

o stavební povolení, (poskytnuta i s přílohami), rozhodnutí o stavebním povolení (dokument byl 

žadateli - zhotoviteli stavby protokolárně předán před zahájením předmětné stavby). Dále byla 

požadována informace o peněžních částkách fakturovaných TDI (poskytnuto) a odborný 

posudek, který si povinný nechal vypracovat. Tato informace poskytnuta nebyla, bylo vydáno 

rozhodnutí o částečném odmítnutí s odůvodněním, že pro povinného by poskytnutí této 

informace znamenalo jeho znevýhodnění v postavení objednatele. Žadatel se odvolal a byl 

úspěšný. Po uhrazení poplatku dle Sazebníku Archivu byla informace poskytnuta.  

Další žadatel chtěl vědět, jaké zaměstnance a v jakých pozicích v organizační struktuře 

Archiv zaměstnává, a to ve formě zveřejnitelného seznamu. Žádost byla odmítnuta. Žadatel podal 

odvolání, Archiv následně po zvážení informaci poskytl.  

Také další žádost směřovala k organizační struktuře Archivu včetně jeho zaměstnanců. 

Žádosti bylo vyhověno. 

 

Následující požadavek se týkal kontaktů Archivu s konkrétní osobou.  

 

Poslední poskytnutá informace se vztahovala k žádosti, zaslané Archivu v roce 2013 

a týkající se docházky a pracovní náplně zaměstnankyně ekonomického oddělení. Žádost byla 

zamítnuta, po odvolání bylo Ústavem rozhodnutí potvrzeno. Následovala správní žaloba proti 

Ústavu. Městský soud v Praze vydal rozhodnutí, kterým nařídil požadované informace 

poskytnout.  

 

Všechny poskytnuté informace byly umístěny na webové stránky Archivu. 

 

Celkem vyřízeno žádostí 5 

Poskytnutí informací k žádostem 

podaným v roce 2017 

Poskytnutí informací z předchozího 

období 

4 

1 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1 

Rozhodnutí o částečném odmítnutí 1 

Odloženo pro nezaplacení poplatku 0 

Odvolání 2 

- odvolání vyhověno 2 

- potvrzeno rozhodnutí 1. stupně 0 

Dosud neukončené řízení 0 
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4) Odborná archivní činnost 
 

I.) Přejímky a delimitace archiválií a archivních souborů 
 

Archiv bezpečnostních složek spravoval k 31. 12. 2017 celkem 751 archivních souborů 

o celkové metráži 20007,16 bm. 

 

Skartační řízení a vnější akvizice a delimitace 
 

Během roku 2017 neproběhly rozsáhlejší akvizice a delimitace archivních souborů. 

Přebírání rozsáhlejších přírůstků ostatně znemožňuje i stávající prostorová nouze pražských 

pracovišť, zapříčiněná pokračující rekonstrukcí budovy Siwiecova (v jejímž důsledku došlo na 

přelomu roku 2016 a 2017 k sestěhování zaměstnanců Archivu v Praze ze tří budov do dvou 

i k poskytnutí části objektu Braník do užívání Ústavu). 

 

Archiv převzal v rámci skartačního řízení v roce 2017 od různých součástí MV, popř. 

dárců a jiných organizací celkem 151 karton a 124 balíků písemností o celkové metráži 31,46 bm. 

Celkově bylo vypracováno 9 skartačních protokolů. Archiválie byly přebírány především od 

různých útvarů Policie ČR. Nejrozsáhlejším přírůstkem byla akvizice tzv. spisů cizinců od 

Cizinecké policie ČR v rozsahu 100 kartonů, za zmínku stojí i převzetí 51 kartonů archiválií 

bývalé I. správy SNB (rozvědky), které byly Archivu předány Úřadem pro zahraniční styky 

a informace. 

 

Podrobný soupis delimitací a akvizic je uveden v tabulce č. 1. 

 

Vnitřní delimitace a stěhování 
 

Rozsáhlé přesuny archiválií probíhaly hlavně koncem roku 2016. V roce 2017 bylo 

přemístěno jen menší množství archivních souborů nebo jejich částí. Šlo zejména o spisový fond 

bývalého Odboru vnitřní ochrany SNV v rozsahu bezmála 700 kartonů, který byl přestěhován 

z budovy Struha do budovy na Branickém náměstí. Malé množství archiválií bylo delimitováno 

do Kanic. 
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II.) Zpracování a zpřístupňování archiválií a archivních souborů  
 

Při zpracování archiválií pokračoval Archiv v plnění dlouhodobých úkolů a vytváření 

archivních pomůcek. Na webových stránkách Archivu byly publikovány některé archivní 

pomůcky, vytvořené během roku 2016 (např. inventář fondu Správy sledování, manipulační 

seznam části sbírky Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy, konkrétně vyšetřovacích spisů 

StB KS SNB České Budějovice nebo prozatímní soupis části archivní sbírky Muzeum Sboru 

národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra) a probíhalo i postupné zpracování pomůcek 

nových, jako byl např. soupis další části spisového materiálu fondu Zpravodajské správy 

Generálního štábu ČSLA nebo inventář fondu 19. děčínské brigády Pohraniční stráže. 

 

 Archiv také dle plánu pokusně zprovoznil tzv. systém „ELZA“ - aplikaci pro pořádání 

v souladu se „Základními pravidly pro zpracování archiválií“, která je vyvíjena v gesci odboru 

archivní a spisové služby MV. Nasazení provázely přepokládané těžkosti, nicméně spoluprací 

pověřených zaměstnanců s pracovníky z IT úseku Archivu a externisty se koncem roku podařilo 

uspořádat první zkušební fond a vytvořit manipulační seznam fondu Oddělení StB Hodonín.  

 

Jedním z nejdůležitějších cílů Archivu v roce 2017 bylo podstatné zvýšení počtu 

archiválií, přístupných prostřednictvím aplikace eBadatelna. Pro rozšíření aplikace o svazkové 

fondy byla nezbytná ruční kontrola a doplnění metadat u digitalizovaných archiválií, zahrnující 

zejména opravu špatně pojmenovaných adresářů s digitalizáty, kontrolu, zda archiválie nepodléhá 

zvláštnímu způsobu zpřístupnění, odstranění překlepů ve jménech a datech porovnáním 

s registračními a archivními protokoly apod. Díky tomu se v průběhu roku podařilo do 

eBadatelny přidat velké množství svazků kontrarozvědného rozpracování a svazků tajných 

spolupracovníků (viz část III. této zprávy). 

 

Zpracování, pořádání a inventarizace archiválií 

 

V této oblasti se archiváři zaměřili na dokončení rozpracovaných manipulačních pomůcek 

a prvotních soupisů archiválií k fondům doposud badatelům víceméně nepřístupným. Zpracovány 

a připraveny k jazykovým korekturám byly manipulační seznamy částí sbírky Správa vyšetřování 

StB - vyšetřovací spisy (4 soupisy spisů archivovaných v rámci KS SNB Plzeň, Ústí nad 

Labem, Hradec Králové a Ostrava). Byla provedena kompletní revize soupisu fondu 323, 

velmi výrazně pokročila příprava soupisu další části archiválií fondu Zpravodajské správy 

Generálního štábu ČSLA – tzv. “neoperativní část“ (zpracováno 107 kartonů, ke zpracování 

zbývá posledních 30 kartonů) a tzv. materiálů trvalé hodnoty (MTH) I. správy (100 kartonů, 

celkově je hotová téměř polovina fondu). Byl dokončen výpis údajů z archiválií části fondu 

svazků vojenské kontrarozvědky (skartační protokoly VKR – osobní svazky). Ze získaných dat 

bude možno zpracovat odkazovou databázi a následně archivní pomůcku, která poskytne 

orientaci v této doposud nevyužívané části fondu. Bylo dokončeno přidělování nových archivních 

čísel u 187 kartonů svazků Správy sledování, což znamená jejich jednodušší dohledávání. 

Zpracováním, zahrnujícím kromě inventury manipulaci a přidání nových obalů, značně narostl 

původní rozsah tohoto archivního souboru, takže nyní činí 797 kartonů. 

Velký kus práce byl odveden při revizi fondů 425 (Židovské organizace - zpracováno 189 

kartonů) a 134 (Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava - zpracováno 60 kartonů), 

přičemž byly mj. vypsány údaje pro rozšířenou archivní pomůcku. Naopak stěhování a velký 
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badatelský nápor v prvním pololetí pozdržel dokončení rozpracovaných pomůcek na 2. oddělení. 

Inventáře části fondu A 2/10 (Sekretariát Federálního ministerstva vnitra) a fondu A 36 (Správa 

kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli), které byly dokončeny až koncem roku, čekají 

na finalizaci jazykových korektur a rozhodnutí o formě zveřejnění. Kvůli technickým obtížím při 

konverzi, nárokům na nesystematickou (tj. ad hoc) digitalizaci a personálním problémům 

4. oddělení se nepodařilo revidovat plánovaný objem archivních pomůcek. Bylo dokončeno 

pořádání fondu 19. brigády Pohraniční stráže Děčín a pokračují práce na inventáři tohoto fondu.  

 

Rozvoj databázových vyhledávacích nástrojů Archivu 

 

Jak již bylo zmíněno výše, jedním z nejdůležitějších úkolů roku 2017 byla příprava 

digitálních reprodukcí svazků kontrarozvědného rozpracování a svazků tajných spolupracovníků 

pro doplnění do eBadatelny. Celkem bylo ověřeno a upraveno zhruba 20 000 signatur. Mimo 

aplikaci zůstalo posledních zhruba 6000 signatur, které prozatím není možné do eBadatelny 

nahrát buď proto, že mají zákonem omezené předkládání nebo u nich v průběhu kontroly byly 

zjištěny značné nejasnosti v metadatech (duplicitní nebo chybná digitalizace), popř. jiné vážnější 

problémy.  

Významnou aktualizací stávajícího lustračního systému se stalo doplnění přepracované 

databáze objektových svazků (1 582 000 záznamů) a navazující zrušení používaných pomocných 

databází.   

Dle plánu pokračovalo rozšiřování dalších zdrojů dat. K závěru se pomalu chýlí přepis 

původních tištěných archivních pomůcek, z nichž mnohé vznikly ještě v 80. letech, když byl 

tehdejší archiv MV umístěn ve Spišském Podhradí. Přepsané pomůcky jsou postupně vkládány 

do eBadatelny. Během roku 2017 bylo transkribováno více než 93 000 záznamů z inventářů 

především bývalých krajských správ a útvarů VB. V souvislosti s tvorbou a revizí archivních 

pomůcek bylo nově vytěženo 16 573 záznamů z fondu 425 a 4506 záznamů z fondu 134. 

Dokončena byla rovněž databáze osobních evidenčních karet (800 nových záznamů) 

a pokračovalo doplňování rejstříku u fondu Inspekce MV. Mimo plán proběhl rovněž přepis 

7 dohledaných a doposud nepřepsaných protokolů svazků kraje Plzeň (cca 22260 záznamů). 

 

Celkový přehled o zpracování archiválií a rozvoji evidencí podává tabulka č. 2. 
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III.) Využívání archiválií, služby badatelům a úřední činnost 

 
Několikrát zmíněné stěhování, které proběhlo počátkem roku 2017 v souvislosti 

s přípravou rekonstrukce budovy Siwiecova, mělo největší dopad v oblasti badatelského 

využívání archiválií. Bylo zapotřebí nejen sloučit badatelnu Siwiecova s badatelnou Struha, ale 

i zabezpečit přesun lustračního pracoviště do nových prostor v budově na Branickém náměstí, 

což kladlo velké nároky nejen na provozní úsek a na obě archivní oddělení, pod něž tyto 

badatelny náleží, ale i na úsek IT. Kvůli výpadkům v činnosti těchto pracovišť se během prvního 

čtvrtletí objevil převis nevyřízených žádostí, který se podařilo vyřešit během léta. Velký nápor 

zažívala badatelna na Struze, ale díky dobré organizaci práce a mimořádnému úsilí zaměstnanců 

badatelny nebylo prozatím nutno přistoupit k objednávání badatelů na konkrétní termín. 

Nepochybným úspěchem bylo rozsáhlé rozšíření eBadatelny, která se rozrostla o několik milionů 

skenů. 

 

 

Provoz badatelen 

 

Po sloučení badatelen se očekával úbytek počtu badatelů, protože mnoho z nich původně 

navštěvovalo obě pražské badatelny Archivu. Pokles badatelů byl však mnohem nižší, než se 

předpokládalo (cca jen o 200), obdobně jako počtu badatelských návštěv (cca jen o 250). Může to 

znamenat, že návštěvnost setrvale narůstá, což bude možné ověřit teprve v následujícím roce. 

V celkových číslech tak v roce 2017 do badatelen Archivu přišlo 2035 zájemců o studium 

archiválií, kteří vykonali 4370 badatelských návštěv. Předloženo jim bylo celkem 

60 391 signatur. Jde o daleko nejvyšší číslo za dobu existence Archivu. Svou roli zde patrně 

sehrála skutečnost, že v průběhu roku se objevilo několik badatelů, kteří si nezávisle na sobě 

objednali ke studiu velké množství negativů ze sbírky bývalého Muzea SNB. Sbírka je doposud 

uspořádána muzejním způsobem, takže každá část (někdy i políčko) negativu má své číslo. Tím 

došlo k zvýšení objemu předkládaných archiválií minimálně o cca 10-15 000. I přes tuto 

skutečnost je objem předkládaného materiálu mimořádně vysoký, což mj. potvrzuje trend 

převahy odborného zájmu nad osobním. 

 

Ze zajímavějších badatelských témat lze kromě očekávatelného vyššího zájmu 

o archiválie se vztahem k Chartě 77 a chartistům vybrat např. zkoumání historie skautingu, dějin 

Romů, vězeňství, česko-polských vztahů za normalizace nebo vývoje četnictva v různých 

regionech. Badatelsky žádaná je i otázka působení Československa na Blízkém východě a jeho 

vztah k mezinárodnímu terorismu. Okolnosti mimo Archiv zapříčinily vzedmutou vlnu zájmu 

o archiválie k některým konkrétním osobám (Jiří Kajínek, Karel Srp).   

 

Jako obvykle Archiv navštívili badatelé z pestré směsice institucí a z nejrůznějších koutů 

světa. Převahu si pochopitelně drží historici Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR či Vojenského 

historického ústavu, studenti vysokých škol, různých muzeí a zájmových sdružení (Občanské 

sdružení Paměť, Post Bellum aj.) z České republiky. Ze zahraničí dojíždějí zejména badatelé 

z okolních zemí, ale i z dalších částí Evropy a Severní Ameriky. Z méně tradičních států lze uvést 

Švédsko, Austrálii, Japonsko, Argentinu nebo Brazílii. 

 



14 
 

Ve 14 případech se badatelny staly jedním z míst natáčení nejrůznějších dokumentů, 

z nichž za zmínku určitě stojí divácky atraktivní cyklus Třináctá komnata nebo projekt Moravští 

Chorvaté – umlčený národ, který vznikl v ČT Ostrava a jehož štáb zamířil na pracoviště Archivu 

v Kanicích. Badatelny se jinak často objevovaly ve zpravodajských a naučných pořadech všech 

hlavních stanic (ČT, Prima, Nova) a to i díky dvěma tiskovým konferencím pořádaným přímo 

v badatelně Struha.  

 

Celkový přehled činnosti badatelen je uveden ve dvou tabulkách – č. 3 (jednotlivé 

badatelny) a č. 4 (souhrn). 

 

Provoz eBadatelny 

 

Úspěšné a veřejností oceňované zprovoznění dálkového přístupu k archiváliím 

prostřednictvím aplikace eBadatelna v roce 2016 zavázalo Archiv k další práci na rozšíření 

možností bádání prostřednictvím internetu. Roli hrálo nejen zvyšování badatelského komfortu, 

ale i nutnost otestování robustnosti systému a plánovaných vylepšení. Do konce roku se podařilo 

přidat velké množství digitálních reprodukcí. Šlo především o již zmíněné digitalizované 

archiválie fondů svazků kontrarozvědného rozpracování a svazků tajných spolupracovníků – 

celkem více než 4 miliony skenů. Přidány byly ale i další fondy (IV. a VI. díl Sekretariátu 

Federálního ministerstva vnitra - A 2/4, A 2/6). Na přelomu roku 2017/18 bylo v eBadatelně 

přístupno 4 708 355 skenů a 46 inventářů s 42 170 záznamy. V roce 2017 bylo zaregistrováno 

435 nových badatelů. Celkově navštívilo v roce 2017 eBadatelnu 1059 badatelů, kteří si prohlédli 

17 426 inventárních jednotek.  

 

Údaje o využívání a doplňování eBadatelny ukazuje tabulka č. 5. 

 

Úřední činnost a zpracování badatelských žádostí 

 

 Během roku 2017 odeslal Archiv celkem 2675 odpovědí na badatelské žádosti (viz 

tabulka č. 6). Množství zpracovaných žádostí se udrželo přibližně na úrovni roku 2016. Stejně 

jako každý rok byly k některým badatelským dotazům zpracovány podrobné rešerše. Na ukázku 

lze vybrat např. témata mezinárodních vztahů ČSSR s Kyprem, Uruguayí nebo Vietnamem, 

repatriace a reemigrace z Jižní Ameriky, odbojové činnosti vojvodinských Slováků, Jugoslávie či 

posádky sovětské armády v Milovicích. Za zmínku stojí i dohledávání a výběr archiválií 

dokumentujících vývoj bezpečnostních sborů na Ivančicku pro místní regionální muzeum.  

 

Do úřední agendy patří i výsledky činnosti lustračního pracoviště (celkový přehled je 

uveden v tabulce č. 7). Oproti roku 2017 došlo ke snížení počtu jmen prověřovaných v úředních 

žádostech a naopak zvýšení počtu jmen v žádostech badatelských. Díky personálnímu posílení 

pracoviště se podařilo postupně eliminovat převis nevyřízených žádostí způsobený stěhováním. 

 

Agenda zákona č. 262/2011 Sb. 

 

Agenda i pracoviště Archivu, které ji má na starost, prošly během roku výrazným 

vývojem. Předpoklad, že postupem času dojde k útlumu agendy, nebyl naplněn, neboť na začátku 

roku 2017 Archiv obdržel velké množství Žádostí o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu 

proti komunismu, které byly na Ministerstvo obrany podány ze strany občanských sdružení (na 
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prvním místě KPV ČR).  Žádosti se vztahovaly především k zemřelým osobám. Ve sledovaném 

období Archiv přijal a zaevidoval měsíčně průměrně cca 27 nových Žádostí o spolupráci ve věci 

agendy tohoto zákona (v roce 2016 v průměru 8!). Pracovníci oddělení, s nimiž se počítalo i pro 

jiné pracovní úkoly, tedy museli vyřizovat opět především odborná stanoviska. Přesto mají 

nezanedbatelný podíl i na rozšíření eBadatelny.  

 

V průběhu roku byl chod oddělení opakovaně narušen personální problémy. K několika 

odchodům zkušených zaměstnankyň na mateřskou dovolenou se přidružily dlouhodobé zdravotní 

potíže dalších zaměstnanců, které u některých z nich vyústily i v jimi podané žádosti o ukončení 

služebního poměru. Díky nasazení zbylých zaměstnanců se podařilo nakonec vypracovat více 

stanovisek, než bylo Archivu doručeno, přestože v absolutních číslech se jedná o značný pokles. 

Svou roli při tomto snížení sehrály kromě výše uvedených skutečností i některé náročné – po 

časové i odborné stránce – Žádosti o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti 

komunismu. Šlo zejména o provázané církevní procesy, popř. Žádosti o vydání osvědčení 

účastníků odboje a odporu významným představitelům čs. disentu. Celkem bylo na MO odesláno 

375 stanovisek. Ke zpracování jich zbývá přibližně 140. 

 

Celkový souhrn této agendy za rok 2017 podává tabulka č. 8. 
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IV.) Ochrana archiválií a digitalizace 
 

 V roce 2017 pokračovala pracoviště digitalizace Archivu v práci bez výrazných problémů. 

Kvůli opětovnému nárůstu agendy třetího odboje vzrostl požadavek na digitalizaci archiválií ad 

hoc, tedy mimo plánovanou systematickou digitalizaci, což zpomalilo přípravu některých 

systematicky skenovaných fondů. Neustále roste množství archiválií, jejichž příprava dle platné 

směrnice je spojena se značnými obtížemi. To platí zejména u svazků a starých archiválií, které si 

častěji vyžadují restaurátorské zásahy. Díky dobré práci restaurátorů se daří většinu urgentních 

požadavků průběžně vyřizovat. 

 

K podstatné změně došlo v oblasti spolupráce s Ústavem, resp. jeho digitalizačním 

pracovištěm. Digitalizační pracoviště Ústavu, které je po přestěhování umístěno v budově 

Archivu Braník, zaměřuje v souladu se zákonem své kapacity stále více na digitalizaci 

dokumentů a archiválií, které nepocházejí z Archivu bezpečnostních složek. Aktuálně se věnuje 

zpracování monitorů Rádia Svobodná Evropa, které jsou ve správě Národního muzea. Pro 

digitalizaci archiválií Archivu slouží jen menší část kapacit pracoviště.  

 

Ochrana archiválií 

 

Náhrada poškozených obalů archiválií byla v roce 2017 omezena na nezbytné minimum, 

aby se zaměstnanci mohli věnovat naléhavější práci, především přípravě k digitalizaci. I přesto 

bylo vyměněno téměř 1150 kartonů. Specifickou činností je v tomto ohledu ochrana atypických 

dvou- a trojrozměrných předmětů ze sbírky Muzea SNB. Restaurátoři předměty čistí a ukládají 

do speciálních obalů na míru. Z běžných činností pokračovalo dlouhodobé měření hodnot pH 

u archiválií odkyselených v letech 2010 – 2013, monitoring klimatických podmínek v archivních 

depozitářích, konzultace a proškolování zaměstnanců při přípravě na digitalizaci. Byly 

vypracovány rovněž dva posudky archiválií z důvodu jejich zapůjčení na výstavy. 

 

Odborná restaurátorská a konzervátorská činnost 

 

Jak již bylo řečeno výše, většinu kapacity restaurátorského oddělení pohlcují ambulantní 

opravy před digitalizací nebo hromadným odkyselením (celkem 40 signatur, 12 knih, 

22 jednotlivin) a akutní zákroky dle požadavků jednotlivých oddělení. V této souvislosti je nutno 

upozornit na rozsáhlý zásah na poškozené archiválii a. č. H-628 (svazek Jan Palach) o rozsahu 

6 kartonů, který byl prováděn z důvodu plánované ochranné digitalizace. Dlouhodobým úkolem 

zůstává komplexní restaurování archivní kulturní památky – vyšetřovacího spisu V-6301 MV 

„Akce Střed“.  

 

Technologií Neschen bylo ošetřeno celkem 80 330 listů archiválií. Obdobně jako v roce 

2016 pokrylo přípravu archiválií na odkyselení 3. oddělení, které přichystalo především 

archiválie z fondu H 1. Celkem bylo k odkyselení připraveno 85 kartonů archiválií.  

 

Příprava archiválií na digitalizaci  

 

V roce 2017 bylo připraveno k systematické digitalizaci 326 kartonů, 96 knih a 51 

personálních spisů - celkem 2013 inventárních jednotek (signatur). Na 2. oddělení byla 
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výrazně navýšena příprava Historického fondu MV, na 3. oddělení bylo navíc připraveno 

12 kartonů fondů H 1 a A 6/4. Mimo systematickou digitalizaci byly pokrývány zvýšené potřeby 

agendy třetího odboje – např. na 2. oddělení o polovinu více, než v předcházejícím roce. Menší 

část tvořila redigitalizace (kolem 500 inv. j.), digitalizace z důvodu ochrany archiválií a ostatní 

typy digitalizace. Celkově bylo pro tuto neplánovanou digitalizaci přichystáno 1579 jednotlivých 

archiválií (signatur). 
 

Digitalizace archiválií a její kontrola 

 
Na celkovém množství digitalizovaných archiválií v roce 2017 se projevil pokles 

digitalizace Ústavu ve prospěch Archivu. Celkem bylo digitalizováno 3470 inventárních jednotek 

(signatur) a pořízeno 551 198 souborů (skenů), přičemž pracoviště Ústavu z toho počtu vytvořilo 

37 735 skenů. Byla dokončena digitalizace velkého množství fondů - Sekretariát FMV -  IV., VI. 

a většina VII. dílu (A 2/4, A 2/6, A 2/7); Organizační a vnitřní správa FMV – I. a V. díl (A 6/1, A 

6/5); fond záznamních listů VKR (ZL VKR). Pokračovala digitalizace rozsáhlých fondů MV 

ČSR (H 1-) a Historického fondu MV.  

 

Kontrola digitalizace se věnovala kromě průběžných požadavků na předkládání, v jejichž 

rámci bylo zrevidováno 282 inv. j. nebo signatur, zejména systematické revizi fondů určených 

pro eBadatelnu. Výrazně nad rámec plánu pokročily práce především u fondu 425. Celkem bylo 

systematicky zrevidováno 267 kartonů. Při kontrole tzv. kartotéky bývalého Studijního ústavu 

MV bylo zrevidováno cca 276 000 karet.  

 

Sumární statistiku činností souvisejících s přípravou na digitalizaci a kontrolou obsahuje 

tabulka č. 9, výkony digitalizace samotné pak tabulka č. 10. 
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V.) Vědecká, publikační a prezentační činnost  

 
 Tiskové konference, pořádané archivy, nejsou příliš časté, ale ta, kterou v červnu 2017 

uspořádal Archiv bezpečnostních složek, vzbudila značný zájem médií. Jejím důvodem bylo 

spuštění unikátní webové aplikace Útvary Federálního ministerstva vnitra, která vznikala 

ve spolupráci s Ústavem. Aplikace umožňuje vyhledávání konkrétního útvaru FMV 

v kterémkoliv časovém okamžiku od 1. 3. 1969 do 15. 2. 1990 a zobrazení jeho struktury až 

na úroveň odborů i s popisem toho, co přesně měly tyto součásti v náplni práce. Představuje tak 

neocenitelnou pomůcku při studiu historie FMV. U útvarů StB byli doplněni i příslušní náčelníci, 

takže aplikace pomůže i s personálním vyhledáváním. Každý příslušník má na webu svou 

fotografii, seznam zastávaných vedoucích funkcí a díky propojení na útvar je možné udělat si 

rychle představu, jakou problematiku měl na starosti.  

 

Archiv poskytl své prostory rovněž k novinářské premiéře dokumentárního cyklu o životě 

v normalizačním Československu „Příběhy 20. století“, pro nějž byly využity i některé archiválie 

bezpečnostních složek, a také k tiskové konferenci, na níž ředitel banskobystrického Muzea 

Slovenského národního povstání Stanislav Mičev představil získané záznamy o Čechoslovácích, 

kteří prošli systémem GUPVI (Hlavní správa vojenských zajatců a internovaných).   

 

Při příležitosti Dne otevřených dveří (viz níže) připravil Archiv jednu výraznou novinku - 

speciální trasu pro příznivce geocachingu. Trasa „Za historií s ABS“ byla spuštěna v červnu 2017 

a zájemce zavádí na různá místa v širším centru Prahy, která jsou spjatá s historií 20. století 

(Národní třída, Bartolomějská, Václavské náměstí atd.). Ke každému místu vytvořili pracovníci 

Archivu medailonky doplněné ukázkami archiválií. 

 

V říjnu 2017 Archiv spustil nové webové stránky, jejichž grafická podoba vychází 

z webových stránek Ústavu. Cílem při jejich vytváření byla především přehlednost a moderní 

pojetí. Pozornost přitahující rubrikou se nepochybně stala „Archiválie měsíce“, v níž chce Archiv 

na zajímavých ukázkách, opatřených vysvětlujícím komentářem, přiblížit veřejnosti bohatství 

a pestrost archiválií, které spravuje. 

 

Publikační činnost a účast na konferencích 

 

Zaměstnanci archivu publikovali převážně ve Sborníku Archivu bezpečnostních složek, 

jehož patnácté číslo vyšlo koncem roku 2017, ale i v dalších sbornících a periodikách. Přehled 

všech publikačních počinů pracovníků Archivu obsahuje tabulka č. 11.  

  

Zaměstnanci Archivu se aktivně účastnili různých konferencí doma i v zahraničí, přestože 

velké pracovní vytížení je obvykle nutí připravovat si příspěvky ve svém volném čase. Z hlediska 

archivářů byla nejvýznamnější akcí 17. celostátní archivní konference v Liberci, na níž doznívala 

mj. kauza možného zrušení odst. 11 § 37 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

Velký zájem vzbudilo i téma vzdělávání v archivech. Archiv bezpečnostních složek patří mezi ty 

instituce, které tuto otázku považují za velmi důležitou a spolu s kolegy z Ústavu připravují už 

i speciální výukové programy. Referáty na dalších konferencích se týkaly ochrany státních 

hranic, digitalizace historických pramenů, reemigrace a repatriace i eBadatelny. Podrobný 

seznam účastníků konferencí i s názvy jejich příspěvků je uveden v tabulce č. 12. 
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Prezentační činnost 

 

Nejviditelnější akcí Archivu na tomto poli byl i v uplynulém roce Den otevřených dveří, 

který se konal 8. června 2017. Hlavním motivem byly tentokrát osudy účastníků III. odboje, což 

souviselo s tím, že Ústav ve spolupráci s Archivem připravily velkou výstavou k Akci Světlana. 

Právě o ní se návštěvníci mohli dozvědět více jak ve výkladech historiků, tak při krátkých 

divadelních vystoupeních, kterými archiváři už tradičně Den otevřených dveří oživili. Několik 

desítek zájemců si našlo cestu i na kanické pracoviště. A v Braníku si na své přišli i malí 

badatelé, pro které byla připravena dětská cesta „Po stopách odboje“. Pěkná reportáž, která byla 

při příležitosti Dne otevřených dveří natočena, je k vidění zde:  

https://zpravy.idnes.cz/archiv-bezpecnostnich-slozek-zpristupni-svazky-stb-kubisova-medek-

117-/domaci.aspx?c=A170608_152407_domaci_pku 

 

Výrazný podíl mezi exkurzemi, které Archiv v r. 2017 navštívily, měli účastníci projektu 

„Příběhy našich sousedů“. Jde o soutěž neziskové organizace Post Bellum, zaměřenou na žáky 

druhého stupně základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Jednotlivé týmy navštíví 

pamětníka, natočí jeho vzpomínky, prozkoumají dostupné archiválie či dokumenty a za pomoci 

odborníků vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž, kterou pak vyhodnotí odborná 

porota. Zamířili k nám ovšem i studenti domácích i zahraničních vysokých škol a dalších 

institucí. Určitou perličkou byla návštěva zaměstnanců Dopravního podniku města Brna na 

kanickém pracovišti. 

 

 Přehled exkurzí ukazuje tabulka č. 13. 

 

 V roce, kdy jsme si připomínali 40. výročí zveřejnění Charty 77, se Archiv stal partnerem 

třicetidílného seriálu Lidových novin, pro nějž vytipoval a dohledal řadu archiválií dle zadaných 

témat. Cyklus se zaměřil na příběh zrodu Charty 77, její podstatné mezníky, nejdůležitější 

signatáře, ale také na dobový kontext.  

 

 Dalším projektem, realizovaným ve spolupráci s Archivem, byla nová stálá expozice 

Muzea komunismu, která byla slavnostně otevřena symbolicky dne 21. srpna 2017 na pražském 

náměstí Republiky. Návštěvníkovi se nabízí sugestivní pohled na éru komunismu se zaměřením 

na Československo z různých pohledů – na každodenní život, politiku, historii, sport, ekonomiku, 

vzdělání, umění, mediální propagandu, Lidové milice, armádu, policii, soudní a jiné donucovací 

instituce atd. 

 

 Originály archiválií byly zapůjčeny na výstavu Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu, nazvanou „Když se pravda měnila v krev…“, věnované vyšetřovacím věznicím StB, 

jejíž vernisáž se uskutečnila v Muzeu Policie ČR v Praze dne 2. listopadu 2017. 

 

 Společným projektem Ústavu, Archivu a Židovského muzea v Praze byla výstava 

"Labyrintem normalizace. Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti", která proběhla 

v Galerii Roberta Guttmanna. 

 

K dalším výstavám, které byly realizovány Ústavem za výrazné účasti Archivu, viz blíže 

podkapitola „Spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů“. 

 

https://zpravy.idnes.cz/archiv-bezpecnostnich-slozek-zpristupni-svazky-stb-kubisova-medek-117-/domaci.aspx?c=A170608_152407_domaci_pku
https://zpravy.idnes.cz/archiv-bezpecnostnich-slozek-zpristupni-svazky-stb-kubisova-medek-117-/domaci.aspx?c=A170608_152407_domaci_pku
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 Archiv se výrazným způsobem podílel také na dohledávání archiválií k výstavě „Druhý 

život Tomáše Garrigue Masaryka. 80 let od úmrtí zakladatele československého státu“, která se 

uskutečnila v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce.  

 

Archiválie, spravované Archivem, byly ovšem užity na celé řadě dalších výstav – 

za všechny jmenujme alespoň tyto: 

 

- expozice „Tajemství strakonického hradu“, na hradě v tzv. Katovně ve Strakonicích; 

- výstava "Příběhy míst - Topografie paměti soudobých dějin“ v Kostele sv. Josefa 

ve Fulneku; 

- výstavy „Charta story“ a „Charta 77 ve fotografii“ v Salmovském paláci;  

- výstava „Osudy 50. let – Proces se „Zelenou internacionálou“ ve výstavní chodbě 

Regionálního muzea a galerie v Jičíně; 

- výstava "Svobodní zednáři na Plzeňsku“ na zámku Kozel; 

- expozice Custos Turris / Strážce města ve Svatomikulášské městské zvonici; 

- nově budovaná expozice Věznice Uherské Hradiště. 

 

Naše archiválie byly ovšem užity v bezpočtu dalších publikací i televizních pořadů. 

 

Činnost Archivu i úskalí při práci s archiváliemi bezpečnostních složek měla možnost 

přiblížit čtenářům ředitelka Archivu v rozhovoru pro týdeník Naše rodina č. 13/2017.  
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5) Spolupráce Archivu bezpečnostních složek s dalšími institucemi 
 

Spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů 

 

Nejvýznamnější společnou akcí v roce 2017 byla spolupráce při přípravě výstavy „Případ 

Světlana. Proměny obrazu třetího odboje“, jejíž vernisáž se uskutečnila 26. září 2017 

ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm. Součástí autorského týmu byl i zaměstnanec 

Archivu, Mgr. Luboš Kokeš, který se na přípravě výstavy intenzivně podílel včetně práce 

na katalogu. Vedle toho provedli pracovníci Archivu obsáhlá evidenční šetření k několika 

desítkám jmen spojených s organizací Světlana.  

 

Další akcí, kterou Ústav připravil ve spolupráci s Archivem, byla venkovní výstava 

nazvaná „Nemohli jsme mlčet - Lidé Charty 77“, jejímž smyslem bylo připomenout některé 

z mluvčích hnutí, kteří se postavili do čela Charty, což zpravidla odnesli okamžitým zákazem 

profesního působení a často i vězením. 

 

Pokračovala i spolupráce na řešení badatelského projektu „Československá justice 

v letech 1948–1989 a její role při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu“.  

  

Ústav rovněž trvale spolupracuje na některých IT projektech Archivu, z nichž 

nejviditelnější jsou již výše zmíněné aplikace eBadatelna a Útvary FMV. Pokračovaly také práce 

na komplexním řešení uložení a správy digitálních reprodukcí a některých infrastrukturních 

projektech. Zaměstnanci IT Ústavu se výrazně podíleli na správě sdílené IT infrastruktury, 

zálohování dat a vývoji některých drobných vnitřních aplikací. Koncem roku 2017 začaly obě 

instituce intenzivně spolupracovat při řešení úkolů vyplývajících z blížící se platnosti obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  

 

 Spolupráce s ostatními domácími institucemi 

 

Blízkým partnerem Archivu zůstávají v souvislosti se zákonem č. 262/2011 Sb. i nadále 

Ministerstvo obrany a Etická komise ČR. Zástupci Archivu se pravidelně účastnili otevřených 

částí jednání Etické komise i slavnostního udílení osvědčení účastníkům třetího odboje.  

 

Během roku 2017 se ředitelka Archivu účastnila činnosti pracovní skupiny, složené 

ze zástupců různých archivů, která se mj. zabývala úpravou vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě. Provedení některých 

legislativních změn je nutné kvůli aplikaci nálezu Ústavního soudu sp. zn. PI ÚS 3/14, ve věci 

návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě, ve znění účinném do dne 30. 6. 2009.  

 

Zahraniční spolupráce  

 

 Spolupráce se zahraničními partnery nebyla tak intenzivní jako v uplynulých letech. 

Na této situaci měla částečně podíl i personální obměna, k níž v některých institucích došlo. 
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  Koncem roku 2017 se uskutečnila dvě setkání zástupců institucí sdružených 

v „European Network of Official Authorities in Charge of Secret Police Files". Nejprve to 

bylo 4. prosince 2017 výroční setkání v Bukurešti, jehož se bohužel nemohla zúčastnit ani 

ředitelka Archivu, ani její zástupce, nicméně obě instituce zastupovala ředitelka Odboru výzkumu 

a vzdělávání Ústavu, Mgr. Blanka Mouralová. Na ně navázalo dne 7. prosince 2017 setkání 

v Budapešti, jehož tématem byla edukace a popularizace archivářské práce a pramenů 

státobezpečnostní povahy. Archiv na tomto workshopu zastupovala PhDr. Jitka Bílková, která se 

této problematice dlouhodobě věnuje. 

 

 Spolupráce s Archivem Bezpečnostní služby Ukrajiny spočívala v roce 2017 v zaslání 

digitalizovaných archiválií, vztahujících se ke katastrofě v Černobylu v r. 1986. Archiv byl 

rovněž požádán o dohledání archiválií k celkem 84 osobám.  

 

 Instytut Pamięci Narodowej se na Archiv obrátil se žádostí o určení přesného místa 

úmrtí a pohřbení dvou polských státních příslušníků, kteří padli v boji s komunistickým režimem 

v roce 1948. Na základě rozsáhlého prověření archiválií se podařilo dohledat písemnosti týkající 

se úmrtí a ve spolupráci se Správou hřbitovů města Pardubice i zjistit okolnosti pohřbení.   
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6) Ekonomika, provoz a správa IT 
 

I.) Stručný přehled hospodaření Archivu  

 
Struktura výdajů rozpočtu Archivu vycházela ze schváleného zákona č. 457/2016 Sb., 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, kterým bylo stanoveno, že Archiv bude 

hospodařit s finančními prostředky ve výši 82 217 926 Kč.  

 

Na základě Usnesení vlády č. 674/2016 o navýšení prostředků na platy o 10%, tj. pro 

Archiv ve výši 933 775 Kč včetně příslušenství pro měsíce listopad a prosinec 2017, došlo 

k nárůstu celkového rozpočtu na částku 83 151 701 Kč.  

 

Archiv bezpečnostních složek hospodařil v roce 2017 podle deklarované zásady 

hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti vynakládaných výdajů na základě §14 zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Díky dále 

trvajícím optimalizačním opatřením a využití jak elektronického tržiště, tak zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu i pod určeným limitem došlo opět k následnému poklesu výdajů. 

 

Příjmy  

 

Archiv neměl pro rok 2017 rozpočtované příjmy, nicméně ze své činnosti vykázal 

ke konci roku 2017 příjmy ve výši 361 902,91 Kč, které odvedl do státního rozpočtu dle níže 

strukturované tabulky: 

 

Celkový přehled příjmů Archivu v tis. Kč 

Ukazatel 

Rozpočet 2017 
Konečný 

rozpočet 2017 

Skutečnost 

2017 
% plnění 

schválený po změnách 

1 2 3 4 5=4:2 

Příjmy Archivu celkem       361,90   

2111 
Příjmy z poskytování služeb 

a výrobků 
0 0 0 108,88   

2132 
Příjmy z pronájmu ostatních 

nemovitostí a jejich částí 
0 0 0 18,30   

2143 Realizované kurzové zisky 0 0 0 0,26   

2324 
Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady 
0 0 0 234,46   

 

Jde o příjmy z badatelen za vyhotovení kopií, pravidelnou platbu pronájmu z nebytového 

prostoru v objektu Braník, hrazené přečerpané telefonní hovory, stravenky, vrácení přeplatků 
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elektrické energie, vodného a stočného. Příjem dále tvoří nevyčerpané výše přidělených 

mzdových prostředků a jejich příslušenství. 

 

Výdaje 
 

Jak již bylo řečeno, činil rozpočet Archivu po 10% navýšení prostředků na platy 83 151 

701 Kč. 

      

          Součástí výdajů se v roce 2017 staly nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 

20 976 501,52 Kč. Tento rozdíl mezi konečnými a skutečnými výdaji vznikl nevyčerpáním 

prostředků běžných i kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje se podílely sumou  

13 417 738,15 Kč, které byly využity z části na investiční akce v roce 2017. Nespotřebované 

výdaje pokryly plánovanou další část rekonstrukce objektu Archivu Braník, nákup nehmotného 

majetku v podobě nutných licencí k softwarům Archivu na základě legislativních změn. V oblasti 

běžných výdajů to byly nákupy materiálu pro archiváře, PC sestav a na běžný provoz Archivu 

(viz dále). 

 

Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly využity v souladu se 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,  

a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

ve znění pozdějších předpisů.  

 

V souvislosti s čerpáním finančních prostředků Archivu byly ke všem výdajům 

vystavovány doklady o předběžné řídící kontrole tak, aby nedošlo k přečerpání finančních 

prostředků jednotlivých závazných ukazatelů. 
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Celkový přehled výdajů Archivu v tis. Kč 

Ukazatel 

Rozpočet 2017 
Konečný 

rozpočet 2017 

Skutečnost 

2017 
% plnění 

schválený po změnách 

1 2 3 4 5=4:2 

Výdaje celkem 82217,93 83151,70 104128,21 74514,27 89,61 

Kapitálové výdaje 7300,00 7300,00 20717,74 620,60 8,50 

Běžné výdaje 62654,42 63588,19 63668,14 63318,59 99,58 

v tom osobní výdaje 46073,89 46760,49 46811,35 46554,22 99,56 

     v tom platy zaměstnanců 

v pracovním poměru 
17059,01 17745,61 17745,61 17745,61 100,00 

     v tom platy státních úředníků 28711,37 28711,37 28711,37 28461,37 99,13 

                 OPPP 303,51 303,51 354,37 347,24 114,41 

                 odstupné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                   povinné pojistné 15665,12 15898,56 15927,65 15840,23 99,63 

                        FKSP 915,41 929,14 929,14 924,14 99,46 

Ostatní běžné výdaje celkem 12263,51 12263,51 19742,33 10575,08 86,23 

 

Přehled výdajů na platy zaměstnanců Archivu v tis. Kč 

 

Ukazatel 

Rozpočet 2017 
Konečný 

rozpočet 2017 

Skutečnost 

2017 
% plnění 

schválený po změnách 

1 2 3 4 5=4:2 

Výdaje na platy a OPPP 

včetně přísl. a FKSP 
62654,42 63588,19 63668,14 63318,59 99,58 

Výdaje na platy a OPPP 

včetně přísl. bez FKSP 
61739,01 62659,05 62739,00 62394,45 99,58 

z toho           

             výdaje na platy a 

OPPP 
46073,89 46760,49 46811,35 46554,22 99,56 

v tom           

            platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 
17059,01 17745,61 17745,61 17745,61 100,00 

            platy státních úředníků 28711,37 28711,37 28711,37 28461,37 99,13 

              OPPP 303,51 303,51 354,37 347,24 114,41 

                     z toho odstupné - - - - 0,00 

pojistné placené 

zaměstnavatelem 
15665,12 15898,56 15927,65 15840,23 99,63 

převod do FKSP 915,41 929,14 929,14 924,14 99,46 
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Kapitálové výdaje 

 

V roce 2017 realizoval Archiv výdaje položek 6121 – Budovy a haly a 6111 – 

Programové vybavení. Přehled kapitálových výdajů je uveden v následující tabulce: 

 

Přehled financování reprodukce majetku Archivu v tis. Kč 

 

            Rozpočet 2017 Konečný rozpočet Skutečnost 

2017 
% plnění 

Ukazatel schválený po změnách 2017 

            1 2 3 4 5=4:2 

Kapitálové výdaje 

Archivu celkem 
7 300,00 7 300,00 20 717,74 620,60 8,50 

z toho                 

    
Pořízení, obnova a 

provozování ICT 1 300,00 1 300,00 2 076, 80 90,15 6,94  

    
Reprodukce 

ostatních aktiv 6 000,00 6 000,00 18 640,94 530,45 6,93 

 

 

Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 7 300 000 Kč, ze kterého vyčerpal finanční 

prostředky ve výši 620 596,59 Kč, tj. 8,5 %. 

 

Archiv čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře: 

 Položka 6121 – Budovy, haly a stavby byla v celkové výši 530 451,59 Kč; jedná se 

o vybudování klimatizované místnosti IT serverovny v budově Braník – provedení 

klimatizace z důvodu stěhování Ústavu z budovy Siwiecova a nutnosti rozšíření této 

místnosti. Zateplení objektu Braník je v celkové hodnotě 4 159 629 Kč. Stavba je 

z důvodu zásadní nekvalitní práce stále nedokončena, a zároveň z části neuhrazena.  

 Položka 6111 – Programové vybavení byla čerpána v celkové výši 90 145 Kč, kde se 

jednalo o nákup převodního modulu OSYS pro personální systém Vema v souvislosti se 

zpracováním dat zaměstnanců a služebního zákona a dále na převodový můstek mezi 

dvěma aplikacemi – Ginis a SW T602 v souvislosti s implementací zákona o spisové 

službě.  

 Stále je tvořena rezerva pro rekonstrukci areálu Kanice, která je součástí investičního 

plánu.  
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II.) Správa IT 

 

 Pro IT odborníky oddělení informačních technologií a evidencí (6. oddělení) byla 

hektická především první polovina roku, kdy museli během stěhování zajistit funkčnost IT služeb 

nezbytných pro chod Archivu. Celé stěhování včetně návazného oživování a testování techniky 

se nakonec podařilo dokončit jen s malými dopady na práci uživatelů. Během roku byly 

samozřejmě zajišťovány i další standardní služby IT (provoz, instalace a konfigurace veškeré 

výpočetní techniky, administrace vzdálených uživatelských stanic, konzultační činnost pro 

zaměstnance, vytváření podkladů pro nákupy informačních technologií). Programátoři oddělení 

mají také velkou zásluhu na úspěšném spuštění aplikace Útvary MV, rozšíření eBadatelny 

a vývoji dalších drobnějších IT aplikací.  

 

 

 

 

Mgr. Světlana Ptáčníková 

ředitelka Archivu
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7) Tabulkové přílohy 

 
Tabulka č. 1 

 
Akvizice a delimitace archiválií a archivních souborů – plánované vnější 

oddělení popis termín   poznámka k průběhu převzato bm 
bm 

k odeslání 

získaných 
UJ (karton, 

balík atd.) 

odeslaných 
UJ (karton, 

balík atd.) 

1. oddělení 

Akvizice archiválií bývalé Správy 

vyšetřování Státní bezpečnosti a krajských 

útvarů StB od soudů a státních 
zastupitelství. 

průběžně     neprobíhalo       

Vypracování protokolů o provedení 

skartačního řízení. 
průběžně 

počet 

protokolů 
1   

2. oddělení 

Delimitační a skartační řízení u útvarů 

PČR. Akvizice a řádná kontrola archiválií 

předaných útvary Cizinecké policie ČR. 

12/2017 100   12 bm   100 kartonů   

3. oddělení 

Skartační řízení u útvarů MV a Policie 

ČR, popř. u obecních úřadů obcí s 

rozšířenou působností (agenda OP a ŘP, 

archiválie útvarů pasů a víz), vnější 

delimitace archiválií z jiných archivů a 

institucí. 

průběžně     13,26 bm   124 balíků   

Vypracování protokolů o provedení 

skartačního řízení. 
průběžně 

počet 

protokolů 
8   

Akvizice a delimitace archiválií a archivních souborů – neplánované vnější 

oddělení popis/původce termín    poznámka k průběhu 
bm k 

převzetí 
bm k 

odeslání 

získaných 

UJ (karton, 

balík atd.) 

odeslaných 

UJ (karton, 

balík atd.) 

1. oddělení 

Akvizice archiválií bývalé StB od UZSI 

(fondy a sbírky I. Správy SNB, Objektové 
svazky) a jejich archivace. 

průběžně     6,2 bm   51 kartonů   

Souhrn – akvizice vnější 

1. oddělení 

  

6,2 bm   51 kartonů   

2. oddělení 12 bm   100 kartonů   

3. oddělení 13,26 bm   124 balíků   

ABS 31,46 bm   
151 kartonů, 
124 balíků 

  



29 
 

Tabulka č. 2 

 

Zpracovávání a zpřístupňování archivních souborů 

oddělení popis termín 
celkový 
rozsah 

hotovo 
plán. rozsah 
zpracování 

poznámka k průběhu 

1. oddělení 

Zpracovávání podkladů pro archivní 

pomůcku: Zpravodajská správa Generálního 

štábu ČSLA – neoperativní část (část fondu 
NAD 583). 

12/2017 405 kartonů 84 kartonů 100 kartonů 
Nad rámec plánu zpracováno celkem 107 
kartonů. Celkem zpracováno 275 kartonů, 

zbývá 30 kartonů. 

Zpracovávání podkladů pro archivní 

pomůcku: MTH (materiály trvalé hodnoty) 

I. správy MV (část fondu NAD 595 I. 
správa SNB – operativní svazky). 

12/2017 459 kartonů 117 kartonů 100 kartonů   

Přidělení nových signatur archiváliím fondu 

Správy sledování MV (NAD 238) – 

pokračování. 

12/2017 669 kartonů 797 kartonů 187 kartonů  

V průběhu inventury byly přidány další 

kartony a došlo tedy k nárůstu ukládacích 

jednotek o celkově 128 kartonů. 

Pokračování v tvorbě archivních pomůcek u 

fondů Vyšetřovacích spisů (NAD 29), 
příprava úvodního listu, popisů, tiráže, 

úvodu, vytvoření verze pro tisk a 

publikování na webových stránkách 
Archivu. 

průběžně 9 soupisů 3 soupisy  4 soupisy 
Vytvořeny 4 soupisy, probíhá korektura a 

kontrola před publikací. 

Vytváření archivní pomůcky a odkazové 

databáze části fondu: Skartační protokoly 
VKR – osobní svazky (část fondu III. 

správy SNB – operativní svazky v rámci 

NAD 426). 

12/2017 9 kartonů 4 kartony 5 kartonů   
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Tabulka č. 2 – pokračování  

 

Zpracovávání a zpřístupňování archivních souborů 

oddělení popis termín 
celkový 
rozsah 

hotovo 
plán. rozsah 
zpracování 

poznámka 

2. oddělení 

Fond X. správy SNB (A 36 - NAD 56) 

ukončení pořádání a dokončení inventáře. 
06/2017 

cca 188 

kartonů 
180 kartonů 

cca 8 

kartonů + 
inventář 

Ve 3. čtvrtletí dohledány v nesetříděném 
rozsypu přírůstky v rozsahu cca 3 kartony. 

Dořazeno, inventář odevzdán 

k připomínkám. 

Zpracování fondu A 2/10 dokončení 

archivní pomůcky. 
04/2017 43 kartonů 43 kartonů 

dokončení 

archivní 
pomůcky 

Termín posunut s ohledem na situaci v úseku 

služeb veřejnosti. Pomůcka odevzdána ke 
korektuře. Řeší se forma zveřejnění. 

Průzkum fondu IX. správa SNB (NAD 57). 12/2017 
cca 160 
kartonů 

0 kartonů 
cca 40 
kartonů 

Revize 41 kartonu. 

Průzkum a započetí zpracování soupisu 

fotografií Muzea Policie ČR. 
12/2017 

cca 16 400 

polí 
0 polí 1000 polí   

Revize prozatímního inventárního soupisu 

fondu 323, příprava elektronické archivní 

pomůcky. 

12/2017 27 kartonů 27 kartonů 
revize 

soupisu 
Probíhají jazykové korektury. 

Průzkum a revize prozatímního 

inventárního soupisu fondu Z-10, příprava 
elektronické archivní pomůcky. 

09/2017 119 kartonů 0 kartonů 100 kartonů 

Úkol odložen z důvodu plnění naléhavějších 

prací (příprava archiválií na digitalizaci pro 
agendu 262). 

Průzkum a příprava kompletní revize a 

rozšíření prozatímního inventárního soupisu 

fondu 425, příprava elektronické archivní 
pomůcky. 

12/2017 
cca 467 

kartonů 
0 kartonů 100 kartonů Zpracováno 189 kartonů. 

Průzkum a příprava kompletní revize a 

rozšíření prozatímního inventárního soupisu 
fondu 134, příprava elektronické archivní 

pomůcky. 

10/2016 
cca 567 
kartonů 

0 kartonů 80 kartonů Zpracováno 60 kartonů. 
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Tabulka č. 2 – pokračování  

 

Zpracovávání a zpřístupňování archivních souborů 

oddělení popis termín 
celkový 
rozsah 

hotovo 
plán. rozsah 
zpracování 

poznámka 

3. oddělení 

Vytvoření manipulačních seznamů 

k fondům O-StB Hodonín a O-StB 

Gottwaldov. 

12/2017 4,32 bm 0 bm 1,2 bm 

MS O-StB Hodonín vytvořen v aplikaci 
ELZA, kvůli technickým problémům 

(generování tištěné formy) nebylo prozatím 

pokračováno. Fond StB Gottwaldov 
připraven k zápisu. 

Průzkum neuspořádaného materiálu z 
kádrového útvaru MV z 50. - 70. let 20. 

stol. (vyčlenění materiálů vhodných k 

zařazení do PS a materiálů příslušníků MV 
narozených před r. 1910 apod.). 

12/2017 20 bm 9,8 bm 2,92 bm   

Kontrola konvertovaných inventářů KS 

SNB Ostrava, příprava elektronické 

archivní pomůcky. 

12/2017 
27 fondů 

(inventářů) 
0 z 27 fondů 
(inventářů) 

6 fondů 
(inventářů) 

Konverze technicky obtížnější z důvodu 

nekonzistence dat - vysoký podíl ruční 
práce, ukončena až v říjnu 2017; 1 fond 

vypuštěn a sloučen. 

Dokončení pořádání fondu 19. děčínské 

brigády a vytvoření archivní pomůcky. 
10/2017 60 kartonů 55 kartonů 5 kartonů    

Revize a příprava archivních pomůcek 
(fondy A) pro zveřejnění v eBadatelně. 

06/2017 
31 fondů 

(inventářů) 

25 z 31 

fondů 

(inventářů) 

 6 fondů 
(inventářů) 

  

4. oddělení 

Zpracovávání podkladů pro archivní 

pomůcku - Zpravodajská správa 
Generálního štábu ČSLA - neoperativní část 

(část fondu NAD 583). 

12/2017 405 kartonů 
viz 1. 

oddělení 
viz 1. 

oddělení 
  

Zpracovávání podkladů pro archivní 
pomůcku - MTH (materiály trvalé hodnoty) 

I. správy MV (část fondu NAD 595 I. 

správa SNB – operativní svazky). 

12/2017 459 kartonů 
viz 1. 

oddělení 

viz 1. 

oddělení 
  

Vytvoření manipulačního seznamu 2. typu 

ke sbírce MNB. 
06/2017 259 kartonů 75 kartonů 

189 kartonů 

+ soupis 

Odloženo z důvodu personálního stavu 

oddělení. 
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Tabulka č. 2 – pokračování  

 
Rozvoj databázových vyhledávácích nástrojů ABS 

oddělení popis termín 
dosavadní 

rozsah 
rozsah 

zpracování 

počet 

vytvořených 

záznamů 

poznámka k průběhu/vyhodnocení 

1. oddělení 
Příprava digitalizovaných archiválií pro 
publikaci v eBadatelně - svazky KR/TS. 

12/2017 
viz 4. 

oddělení 
viz 4. 

oddělení 
    

2. oddělení 

Zpracování jmenné evidence fondu 425. 12/2017 
0 cca 467 

kartonů 
100 kartonů 

16573 

záznamů 
Zpracováno 189 kartonů. 

Zpracování jmenné evidence fondu 134. 10/2017 
0 z cca 567 

kartonů 
80 kartonů 

4506 

záznamů 
Zpracováno 60 kartonů. 

Opravy databáze kartotéky tzv. Studijního 

ústavu. 
průběžně 

cca 675 000 
karet z cca 1 

400 000 

cca 240 000 

karet 

cca 276 000 

karet 
  

3. oddělení 

Doplnění rejstříků fondu A 8. 06/2017 
0 z cca 350 
záznamů 

  
600 

záznamů 
  

Vytvoření strukturovaného popisu v 

číselníku původců (úkol AS MV). 
12/2017     

109 

záznamů 

Zpracováno podle Metodického pokynu č. 

3/2017 odboru archivní správy MV ČR. 

Porovnávání souboru OEK fondu HS PSOH 
s databází OEK uloženou v personálním 

depozitáři. 

12/2017 
10,08 bm z 

11,5 bm 
1,42 bm 

800 

záznamů 
Dokončeno. 

4. oddělení 
Příprava digitalizovaných archiválií pro 
publikaci v eBadatelně - svazky KR/TS. 

12/2017 

cca 21 000 z 

cca 44 000 

signatur 

cca 23 000 
signatur 

cca 20 000 
signatur 

Zpracovány zbývající signatury, vynechány 
svazky s chybnými odkazy či duplicitami. 

6. oddělení 

Přepisy inventářů - pokračování v přepisech 
inventářů teritoriální StB a započetí 

teritoriální VB. 

průběžně 
49 knih z 

cca 120 knih 
30 knih 

cca 93000 

záznamů 
Přepsáno 31 knih.  

Zpracování nové lustrační evidence Správy 

sledování MV (NAD 238) v návaznosti na 
ukončení pořádacích prací. 

12/2017 

0 záznamů z 

cca 7900 
záznamů 

cca 7900 

záznamů 

cca 8300 

záznamů 

Vytěženo výrazně větší množství záznamů, 

než se předpokládalo. Doposud neukončeno. 

Přepisy dohledaných protokolů Plzeň. nový úkol   30 knih cca 22260 Dokončeno. 

Příprava fondů pro publikaci v eBadatelně. průběžně  zpráva o výsledku 
V eBadatelně publikovány fondy A 2/4, A 2/6, části MV-

KR a MV-TS. 

Doplňování současných databázových 

vyhledávacích systému ABS. 
průběžně zpráva o výsledku 

Nejdůležitější aktualizací bylo doplnění kompletně 

přepracovaného rejstříku k objektovým svazkům do 

základního vyhledavače (celkem 1 582 000 záznamů). 
Zároveň byly zrušeny dosud užívané pomocné databáze 

(zrušeno manuální dohledávání). Dále bylo provedeno 

několik dílčích aktualizací a zahájena editace dat na základě 
hlášení od pověřených uživatelů. 
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Tabulka č. 3 

 

Badatelna Siwiecova/Braník 

oddělení popis měsíc 
počet 

badatelů 

badatelské 

návštěvy 

počet 

připravených 

inventárních 
jednotek/ 

signatur 

počet 

předložených 

inventárních 
jednotek/ 

signatur 

z toho 

digitalizovaných 

vydaných CD 

+ DVD 

1. oddělení 

Komplexní badatelské služby, evidence 

předložených archiválií, badatelských listů 

a návštěv; evidence a kontrola zápůjček; 
vyhotovování kopií archiválií. Vyřizování 

badatelských žádostí. 

leden 177 131 334 618 380 51 

únor 4 7 25 32 8 4 

březen 8 17 52 67 7 2 

duben  6 24 73 119 7 3 

květen 5 20 95 63 10 3 

červen 6 14 78 120 8 2 

červenec 3 14 42 54 7 0 

srpen 3 18 62 58 12 3 

září  8 21 41 68 6 1 

říjen 5 19 154 149 2 0 

listopad 5 38 49 46 6 1 

prosinec 1 9 73 15 2 0 

CELKEM 231 332 1078 1409 455 70 
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Tabulka č. 3 – pokračování 

 

Badatelna Struha 

oddělení popis měsíc 
počet 

badatelů 

badatelské 

návštěvy 

počet 

připravených 

inventárních 
jednotek/ 

signatur 

počet 

předložených 

inventárních 
jednotek/ 

signatur 

z toho 

digitalizovaných 

vydaných CD 

+ DVD 

2. oddělení 

Komplexní badatelské služby, evidence 

předložených archiválií, badatelských listů 

a návštěv; evidence a kontrola zápůjček; 
vyhotovování kopií archiválií. Vyřizování 

badatelských žádostí. 

leden 126 216 3016 5773 480 44 

únor 147 308 5821 8068 744 80 

březen 152 353 9147 9069 1003 100 

duben  130 325 9636 9778 793 78 

květen 130 328 3944 3941 1211 113 

červen 191 392 2730 3074 1452 115 

červenec 72 172 2263 1431 568 45 

srpen 149 358 1856 2877 1368 88 

září  90 266 2900 2574 800 93 

říjen 125 320 2661 2096 798 101 

listopad 127 332 2365 2050 675 81 

prosinec 63 181 1558 1206 434 47 

CELKEM 1502 3551 47897 51937 10326 985 
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Tabulka č. 3 – pokračování 

 

Badatelna Kanice 

oddělení popis měsíc 
počet 

badatelů 

badatelské 

návštěvy 

počet 

připravených 

inventárních 
jednotek/ 

signatur 

počet 

předložených 

inventárních 
jednotek/ 

signatur 

z toho 

digitalizovaných 

vydaných CD 

+ DVD 

3. oddělení 

Komplexní badatelské služby, evidence 

předložených archiválií, badatelských listů 

a návštěv; evidence a kontrola zápůjček; 
vyhotovování kopií archiválií. Vyřizování 

badatelských žádostí. 

leden 20 23 259 286 55 5 

únor 26 35 678 634 68 9 

březen 38 74 1363 1333 115 12 

duben  19 43 542 720 50 5 

květen 23 48 483 658 88 11 

červen 38 40 532 480 65 4 

červenec 30 40 350 391 122 12 

srpen 17 29 591 538 197 3 

září  20 34 358 359 84 11 

říjen 31 47 550 578 95 18 

listopad 26 50 805 766 67 12 

prosinec 14 24 278 302 129 9 

CELKEM 302 487 6789 7045 1135 111 
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Tabulka č. 4 

 

Souhrn všechny badatelny 

oddělení popis měsíc 
počet 

badatelů 

badatelské 

návštěvy 

počet 

připravených 

inventárních 
jednotek/ 

signatur 

počet 

předložených 

inventárních 
jednotek/ 

signatur 

z toho 

digitalizovaných 

vydaných CD 

+ DVD 

celkem Celkový přehled ABS. 

leden 323 370 3609 6677 915 100 

únor 177 350 6524 8734 820 93 

březen 198 444 10562 10469 1125 114 

duben  155 392 10251 10617 850 86 

květen 158 396 4522 4662 1309 127 

červen 235 446 3340 3674 1525 121 

červenec 105 226 2655 1876 697 57 

srpen 169 405 2509 3473 1577 94 

září  118 321 3299 3001 890 105 

říjen 161 386 3365 2823 895 119 

listopad 158 420 3219 2862 748 94 

prosinec 78 214 1909 1523 565 56 

CELKEM 2035 4370 55764 60391 11916 1166 
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Tabulka č. 5 

 

eBadatelna 

oddělení popis 

nově 

zaregistrovaní 

badatelé 

počet 

badatelských 

přístupů 

počet 

prohlížených 

inv. jednotek  

počet 

vložených 
záznamů 

(ivn.j.) 

celkový počet 

záznamů (inv. 

j.) 

počet nově 

zpřístupněných 

skenů 

počet 

zpřístupněných 

skenů 

6. oddělení 
Správa a doplňování elektronického 

archivu.  

19  57  1326 0 29057 0 565675 

18  48  1116 0 29057 0 565675 

17 35   474 0 29057 0 565675 

10  42  537 0 29057 0 565675 

8  41  549 560 29617 0 565675 

119  149  2363 22467 52084 2480465 3046140 

31  97  1489 0 52084 0 3046494 

44  91  1144 0 52084 0 3046494 

38  98  1440 0 52084 0 3046494 

72  143  2367 18618 70702 1646730 4693224 

35  144  2183 0 70702 0 4693224 

24  114  2438 525 71227 15131 4708355 

435  1059  17426 42170 71227 4142326 4708355 
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Tabulka č. 6 

 

Úřední činnost 

oddělení popis 
počet 

žádostí 

vyřízených 

anotací/ 

stanovisek 

počet osob 

1. oddělení 

Vyřizování badatelských žádostí dle zákona 
č. 499/2004 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb.; 

vyřizování úředních žádostí. 

1616     

Vyřizování agendy NBÚ – zpracovávání 

anotací. 
233 648   

2. oddělení 

Vyřizování badatelských žádostí dle zákona 

č. 499/2004 Sb.; vyřizování úředních 

žádostí.  

569     

Vyřizování úředních žádostí agendy zákona 
č. 255/1946 Sb. a č. 357/2005 Sb. 

  6   

Vyřizování agendy státního občanství.   109 471 

3. oddělení 

Vyřizování badatelských žádostí dle zákona 

č. 499/2004 Sb.; vyřizování úředních 
žádostí.  

490     

Vyřizování agendy řidičských průkazů.   89   
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Tabulka č. 7 

 
Agenda lustrační  

oddělení popis měsíc 

počty úředních žádostí 

NBÚ 

MV – 

bezp. 
odbor 

ÚZSI ÚDV 

MO – 

vojenské 
zprav. 

Policie 

ČR 
BIS 

Vězeňská 

služba 
ostatní celkem 

6. oddělení 

Vyhledávání v databázích Archivu 

bezpečnostních složek v rámci vyřizování 

požadavků státních úřadů dle příslušných 
právních předpisů (zákony č. 181/2007 

Sb., č. 499/2004 Sb., č. 140/1996 Sb., č. 

412/2005 Sb., č. 451/1991 Sb., č. 
279/1992 Sb.). 

leden 22 8 7 10 1 1 5 0 8 62 

únor 23 8 4 5 1 6 3 0 12 62 

březen 24 9 7 6 2 3 8 0 15 74 

duben 20 7 5 2 0 3 4 0 18 59 

květen 24 5 6 5 1 1 5 0 24 71 

červen 22 8 5 6 1 1 2 0 24 69 

červenec 18 5 6 5 1 1 3 0 17 56 

srpen 24 7 6 2 1 4 4 0 20 68 

září 19 6 6 3 1 3 6 0 31 75 

říjen 25 7 3 1 0 0 9 0 18 63 

listopad 23 10 6 8 1 0 10 0 20 78 

prosinec 19 7 6 3 2 1 4 0 26 68 

celkem 263 87 67 56 12 24 63 0 233 805 

měsíc 

počty lustrovaných jmen – úřední žádosti 

NBÚ 

MV – 

bezp. 
odbor 

ÚZSI ÚDV 

MO – 

vojenské 
zprav. 

Policie 

ČR 
BIS 

Vězeňská 

služba 
ostatní celkem 

leden 206 275 118 11 22 3 5 0 59 699 

únor 231 323 100 21 18 8 3 0 53 757 

březen 205 254 131 27 72 5 10 0 75 779 

duben 109 218 120 5 0 6 4 0 81 543 

květen 192 126 126 7 28 1 5 0 89 574 

červen 207 213 127 14 14 3 3 0 253 834 

červenec 133 167 68 30 41 1 3 0 49 492 

srpen 188 159 72 6 9 4 4 0 75 517 

září 153 117 57 3 14 3 7 0 94 448 

říjen 189 226 129 3 0 0 11 0 123 681 

listopad 157 289 89 22 35 0 15 0 160 767 

prosinec 154 200 99 3 34 1 8 0 88 587 

celkem 2124 2567 1236 152 287 35 78 0 1199 7678 
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Tabulka č. 7 – pokračování  

 

6. oddělení 

Vyhledávání pro agendu 262 měsíc počet žádostí 

počet 

prověřovaných 

osob 

Vyhledávání v databázích Archivu 

bezpečnostních složek v rámci vyřizování 

agendy zákona č. 262/2011 Sb. 

leden 10 24 

únor 1 8 

březen 105 198 

duben 98 128 

květen 4 15 

červen 3 12 

červenec 22 27 

srpen 15 27 

září 5 5 

říjen 22 93 

listopad 18 34 

prosinec 17 26 

celkem 320 597 

Vyhledávání pro badatele měsíc počet žádostí  
počet 

prověřovaných 

osob 

Vyhledávání v databázích Archivu 
bezpečnostních složek v rámci vyřizování 

požadavků badatelské veřejnosti. 

leden 133 587 

únor 168 567 

březen 229 859 

duben 224 779 

květen 211 670 

červen 120 671 

červenec 131 505 

srpen 160 630 

září 150 580 

říjen 181 754 

listopad 158 716 

prosinec 129 590 

celkem 1994 7908 
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Tabulka č. 7 – pokračování  

 

2. oddělení 

Vyhledávání v kartotékách 2. oddělení – 
počet lustrovaných jmen 

měsíc 
badatelské 

žádosti 
agenda 262 

 Vyhledávání podkladů v kartotékách k 
fondům Studijního ústavu MV, 

vystěhovalců a emigrantů. 

leden 766 28 

únor 1000 54 

březen 1126 119 

duben 940 222 

květen 848 100 

červen 680 16 

červenec 605 38 

srpen 772 24 

září 713 14 

říjen 904 69 

listopad 1009 48 

prosinec 707 42 

celkem 10070 774 
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Tabulka č. 8 

 
Celkový přehled agendy 262 

4. oddělení 

popis měsíc 

ve stadiu 

lustrací, 

vyhledávání a 
přípravy pro 

digitalizaci 

zaevidováno nových žádostí (1. 1. 

2017. − 31. 12. 2017) 

odesláno Odborných stanovisek 

Ministerstvu obrany 

Zpracování statistických informací o stavu 

agendy zák. 262/2011 Sb. v Archivu. 

leden 100 20 28 

únor 210 108 32 

březen 240 29 38 

duben 280 72 18 

květen 300 22 30 

červen 265 10 40 

červenec 240 14 48 

srpen 220 9 36 

září 200 6 21 

říjen 170 10 37 

listopad 155 8 25 

prosinec 140 12 22 

Celkem   320 375 
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Tabulka č. 9 

 

Digitalizace – příprava a kontrola 

oddělení popis termín 
fond (část 

fondu) 
plán 

kartonů/i.j./bm 
připraveno 
kartonů/i. j. 

splněno (v 
%) 

poznámky k průběhu 

1. oddělení 

Zajišťování přípravy archiválií určených 
k systematické digitalizaci. 

12/2017 fond ZL VKR 75 kartonů 75 kartonů 100% Fond digitalizován. 

12/2017 

fond V-ČB, 

včetně kontrol 
a 

redigitalizace 

70 kartonů 
59 kartonů/213 

i.j. 
80% Za pomoci 6. oddělení, cca 92 i.j.  ÚSTR. 

12/2017 
fondy 

skartačních 

protokolů 

18 kartonů 18 kartonů 100% Fond digitalizován. 

 Zajišťování ostatních průběžných 

požadavků na digitalizaci archiválií (Ústav 

k výstavním, publikačním a vzdělávacím 
projektům, agenda 262/2011 Sb., ochranná 

a badatelská digitalizace atd.). 

průběžně dle potřeby   451 i.j.     

Kontrola digitalizace v elektronickém 

úložišti - archiválie připravované pro úřední 

žádosti. 

06/2017 dle potřeby   207 i.j.     

Kontrola digitalizace v elektronickém 
úložišti - kontrola úplnosti staré digitalizace 

v souvislosti s dálkovým zpřístupněním, 

případná redigitalizace chyb. 

08/2017 

fond skartační 

protokoly 
VKR 

5 kartonů 5 kartonů 100%   
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Tabulka č. 9 – pokračování  

 

Digitalizace – příprava a kontrola 

oddělení popis termín 
fond (část 

fondu) 
plán 

kartonů/i.j./bm 
připraveno 
kartonů/i. j. 

splněno (v 
%) 

poznámky k průběhu 

2. oddělení 

Zajišťování přípravy archiválií určených k 
systematické digitalizaci. 

04/2017 fond A 6/5 10 kartonů 
10 kartonů/297 

i.j. 
100%   

12/2017 
výběrově fond 

H 
cca 20 kartonů 

31 kartonů/87 

i.j. 
155%   

12/2017 

digitalizace 

negativů 
fondu Z 

výběrově     
Odloženo z důvodu vyššího počtu 

digitalizace pro potřeby agendy 262. 

12/2017 
redigitalizace 
fondu A 36 

20 kartonů 0 0% 
Odloženo z důvodu vyššího počtu 

digitalizace pro potřeby agendy 262. 

06/2017 fond A 2/6 25 kartonů 
25 kartonů/525 

i.j. 
100%   

12/2017 fond A 2/7 15 kartonů 
15 kartonů/311 

i.j. 
100%   

 Zajišťování ostatních průběžných 
požadavků na digitalizaci archiválií (Ústav 

k výstavním, publikačním a vzdělávacím 

projektům, agenda 262/2011 Sb., ochranná 
a badatelská digitalizace atd.). 

průběžně 

    

75,8 

kartonu/631 

i.j. 

  Připraveno o cca 25 kartonů více než 2016. 

Kontrola digitalizace v elektronickém 
úložišti - kontrola úplnosti staré digitalizace 

v souvislosti s dálkovým zpřístupněním, 

případná redigitalizace chyb. 

průběžně 

dle 
časových 

možností 

fond 425   90 kartonů   
Redigitalizace 340 i.j.: (8% z 

kontrolovaného celku). 

12/2017 fond H 80 kartonů 4 kartony   
Přehodnoceno - přednost fondu 425 z 

důvodu rychlejší revize. 
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Tabulka č. 9 – pokračování 

  

Digitalizace – příprava a kontrola 

oddělení popis termín 
fond (část 

fondu) 
plán 

kartonů/i.j./bm 
připraveno 
kartonů/i. j. 

splněno (v 
%) 

poznámky k průběhu 

3. oddělení 

Zajišťování přípravy archiválií určených k 

systematické digitalizaci. 

12/2017 
fondy H 1-11 

až H 1-12 
38 kartonů + 

64 knih 
44 kart.+96 
knih/242 i.j. 

120% Navíc fondy H 1-13 až část H 1-15. 

06/2017 
fond A 2/4 - 

dokončení 
 14 kartonů 

 14 kartonů/50 

i.j. 
100%   

12/2017 fond A 6/1 29 kartonů 
29 kartonů/199 

i.j. 
100%   

neplánovaně fond A 6/2   
6 kartonů/38 

i.j. 
    

12/2017 
fond pers. 

spisů 
dle potřeby 51 signatur     

 Zajišťování ostatních průběžných 
požadavků na digitalizaci archiválií (Ústav 

k výstavním, publikačním a vzdělávacím 

projektům, agenda 262/2011 Sb., ochranná 

a badatelská digitalizace atd.). 

průběžně 

    

150 signatur     

Kontrola digitalizace v elektronickém 

úložišti - kontrola úplnosti staré digitalizace 
v souvislosti s dálkovým zpřístupněním, 

případná redigitalizace chyb. 

12/2017 
fondy H1-1 až 

H1-5 

85 kartonů + 

90 knih 

99 kartonů/605 

i.j. 
100% 

Redigitalizace 61 i.j.: (10% z 

kontrolovaného celku). 

12/2017 
pro 

eBadatelnu 
66 kartonů   100%   

neplánovaně     3 kartony   
  

neplánovaně 
personální 

spisy 
  75 signatur   

Redigitalizace 61 signatur: (81% z 

kontrolovaného celku). 

6. oddělení 
Zajišťování přípravy archiválií určených k 

systematické digitalizaci. 
12/2017 

fond V-ČB, 

včetně kontrol 

a 

redigitalizace 

viz 1. oddělení       
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Tabulka č. 10 

 

Digitalizace 

oddělení popis fond (část fondu) 
digitalizováno 

i.j. 
počet skenů 

splněno (v 
%) 

poznámky k průběhu 

5. oddělení 

Systematická digitalizace archiválií. 

fond ZL VKR 75 kartonů 128151 100% Ukončení digitalizace fondu. 

fondy skartačních 

protokolů 
45 13763 100% Ukončení digitalizace fondu. 

fond V-ČB 224 42972 100% Z toho cca 92 i.j. ÚSTR. 

fond A 6/5 418 9617 100% Ukončení digitalizace fondu. 

výběrově fond H 96 42038 100%   

digitalizace negativů 

fondu Z 
0 0 0%   

fond A 2/6 507 17842 100% Ukončení digitalizace fondu. 

fond A 2/7 190 8660 60% Vzhledem k prioritám agendy 262 dokončení do 3/2018. 

fondy H 1-11 až H 1-

12 
85 32101 100% Ukončení digitalizace vybraných částí fondu. 

fond A 2/4 203 15306 100% Ukončení digitalizace fondu. 

fond pers. spisů 33 6158     

fond A 6/1 90 12641 100% Ukončení digitalizace fondu. 

Digitalizace velkoformátových a 
specifických archiválií pro úřední a 

badatelské potřeby. 

  

152 

jednotlivostí (z 
58 

inventárních 

jednotek) 

387   

Nafoceno bylo celkem 150 map, plánů, novin aj. velkých 

formátů zejména z fondu H1 v rámci jeho hromadného 

odkyselování. Fotografickou cestou se také digitalizoval 
speciální negativ pro tajné sledování z fondu H. 

Digitalizace archiválií pro úřední a 

badatelské potřeby, především pak 

pro potřeby agendy zákona č. 
262/2011 Sb. 

  1579 221562   Malá část VZ 

celkem     3470 551198 
 

  

z toho 
USTR 

    99 37735     
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Tabulka č. 11 

 
Publikační činnost 

BÍLKOVÁ, Jitka: Jak přiblížit význam archivů veřejnosti? Dny otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek. In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 409–418. 

BÍLKOVÁ, Jitka: Instructional and Promotional Films of the Ministry of the Interior of the Czechoslovak Republic in the Collections of the Security Services Archive. In: Przeglad archiwalny 
Instytutu Pamieci Narodowej, 2016, s. 121–125. 

BOHÁČKOVÁ, Lucie: Celostátní mezioborová konference Digitalizace v paměťových institucích (Třeboň, 17.–18. 5. 2017). In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 419–421. 

BURSÍK, Tomáš: Politické procesy v Československu.In: Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (ed.): Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek, Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, s. r. o. 2017, s. 763−769. 

GEIER, Jan: Perzekuce kapucínů v Sokolově po roce 1949. Případ Ondřeje Karla Frgala a Josafata Aloise Konečného. In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 79–105. 

KOKEŠ, Luboš: V soukolí dvou totalit. Protinacistický odboj a protikomunistická rezistence Vladimíra Garncarze a Ladislava Fojtíka. In: Securitas Imperii. ÚSTR, 1/2017, s. 98–135. 

LACKO, Miroslav: Zpráva o mezinárodní vědecké konferenci Slovensko a Evropa v roce 1947. In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 391–394. 

MIKULKA, Jiří: Personální spis příslušníka SNB jako pramen k dějinám čs. zahraničního odboje za druhé světové války – Alois Mohyla. In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 283–289. 

NEMRAVOVÁ, Lenka: Karolína Sternbergová. Život na jemnišťském zámku i v hájovně v Podlesí. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století, č. XI., s. 191–201. 

PENÍŽKOVÁ, Xenie, BÍLKOVÁ, Jitka: Zastoupení Archivu bezpečnostních složek na 17. celostátní archivní konferenci v Liberci (Liberec 25.–27. 4. 2017). In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 

385–390. 

PREPSL, František: Emil Strankmüller – životní příběh československého zpravodaje. In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 15–30. 

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana: Jan Frolík (16. 7. 1947 – 24. 1. 2016), osobní vzpomínka. In: ČAS v roce 2016. Ročenka České archivní společnosti. 2017, s. 251–254. 

SLAVÍK, Tomáš: Dislokační změny u 15. brigády Pohraniční stráže České Budějovice v letech 1951-1955. In: Vaněk, Pavel (ed.): Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století, 
Technické muzeum v Brně 2017, s. 165-171.  

VANĚK, Pavel: Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945-1989, Mezinárodní konference (Bratislava, 23.–24. 11. 2016). In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 

381–383. 

VANĚK, Pavel: Policejněhistorická konference na Slovensku (Lučenec, 25.-27. 5. 2017). In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 401–405. 

VANĚK, Pavel: Mezinárodní konference Československo v letech 1972–1977 (České Budějovice, 17.–18. 5. 2017). In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 395–400. 

VANĚK, Pavel: Rakouská státní smlouva a organizační změny u znojemské brigády Pohraniční stráže. In: Vaněk, Pavel (ed.): Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století, Technické 
muzeum v Brně 2017, s. 184–193. 

VAŇOUS, Jaroslav: Zpráva o tradičním workshopu příznivců orální historie na hradě Sovinci (Sovinec 2.–3. 6. 2017). In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 407–408. 

Recenze 

DOLEŽALOVÁ, Petra: Kolouch, František: Oběť případu Babice. Jan Bula (1920-1952), Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří 2016, 310 s. In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 425–426. 

DÖRNER, Petr: Pernes, Jiří: Zprávy z Prahy 1953. Academia, Praha 2016. 409 s. Recenze publikace, In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 427–429. 

GABRIELOVÁ, Petra: Wanatowiczová, Krystyna: Miloš Havel – český filmový magnát. Knihovna Václava Havla, Praha 2017, 552 s. In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 430-431. 

GARNCARZ, Jiří: Bílek, Jan – Kuklík, Jan – Maršoun, Erik – Němeček, Jan: Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938–1945, HÚ AV ČR - PF UK - Ústav T. G. Masaryka, Praha 

2016, 248 s. In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 432–435.  

MAKOVIČKA Jan: Iwashita, Daniela – Pokarová Klimešová, Petra – Kordíková, Marta (ed.): Juliana Jirousová, Ivan Martin Jirous. Ahoj můj miláčku: Vzájemná korespondence z let 1977–

1989. Torst, Praha 2015, 1051 s. In: Sborník ABS, č. 15/2017, s. 440-442 

MARKOVÁ, Zuzana: Hlaváčková, Konstantina: Móda za železnou oponou. Československo 1948-1989. Grada Publishing - Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha 2016, 288 s.In: 
Sborník ABS, č. 15/2017, s. 443-445. 

VANĚK, Pavel: Prospěch, Tomáš - Mertová, Pavla: Šumperák. Praha: PositiF, Praha 2015, 352 s. In: Sborník ABS č. 15/2017, s. 446-448.  



48 
 

 

Tabulka č. 12 

 

Aktivní účast na konferencích 

PhDr. Jitka Bílková: účast na konferenci: "17. celostátní archivní konference Liberec" (25.–27. 4. 2017, Liberec) s příspěvkem: ABS zavádění edukace v archivech nebrzdí. 

PhDr. Jitka Bílková: účast na semináři ÚSTR: "Archiv a historický pramen ve výuce " (3. 11. 2017, Praha) s příspěvkem: Příběh jednoho domu. 

PhDr. Jitka Bílková: účast na mezinárodním workshopu "Archives in Charge of the Secret Police Files for Education and the Public Dissemination of Knowledge" (7. 12. 2017, Budapešť) s 

příspěvkem: Could be visits in archives extraordinary and interesting for anybody?  

Mgr. Lucie Boháčková: účast na konferenci "Digitalizace v paměťových institucích" (17.–18. 5. 2017, Třeboň) s příspěvkem: Digitalizované historické písemné prameny a jejich popularizace 

v nových médiích. 

Mgr. Tomáš Bursík: účast na konferenci: „Místo utrpení jako místo paměti aneb věznice Cejl v kontextu českých dějin“ (24. 11. 2017, Brno) s příspěvkem: Generální prokuratura na konci 
čtyřicátých a v padesátých letech a bezpečnostní pětky.  

Daniela Gaštanová, DiS.: účast na konferenci: „Konference konzervátorů-restaurátorů“ (19.–21. 9. 2017, Litomyšl) s příspěvkem: Restaurování novodobé archiválie - způsoby snímání 

plastových lepicích pásek.  

Mgr. Miroslav Lacko: účast na konferenci "Slovensko a Európa v roku 1947" (26.–27. 4. 2017, Banská Bystrica) s příspěvkem: Pozice ministerstva práce a sociální péče při transferu 

repatriantů a reemigrantů do Československa po druhé světové válce. 

Mgr. Xenie Penížková: účast na semináři ÚSTR „Odkud to vlastně víme?, Archiv ve výuce“ (5. 5. 2017, Praha) s příspěvkem: Prezentace edukace v ABS. 

Mgr. Světlana Ptáčníková: účast na konferenci: "17. celostátní archivní konference Liberec" (25.–27. 4. 2017, Liberec) s diskusním příspěvkem v panelu: Ochrana osobních údajů ve světle 
rozhodnutí Ústavního soudu. 

Mgr. Světlana Ptáčníková: účast na konferenci u příležitosti 10. výročí přijetí zákona o vzniku ÚSTR a ABS (16. 6. 2017, Praha) s diskusním příspěvkem v panelu: Problematika 

zpřístupňování archiválií k novodobým dějinám, zejména z provenience komunistických bezpečnostních složek. 

Mgr. Tomáš Slavík: účast na mezinárodní konferenci "Rok 1968 a ochrana státní hranice. Bezpečnostní poměry v pohraničí v druhé polovině 60. let" (14.–15. 11. 2017, Brno) s příspěvkem: 

Dopad změn v ochraně státní hranice z poloviny 60. let na pokusy o její překonání v jižních Čechách.  

Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.: účast na konferenci "Československo v letech 1972–1977" (17.–18. 5. 2017, České Budějovice) s příspěvkem: K pokusům občanů NDR o přechod hranice v 
jižních Čechách po roce 1972. 

Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.: účast na "XII. konferenci policejních historiků"  (12.–14. 10. 2017, Praha) s příspěvkem: Josef Němeček a Jan Havrda - vojáci vládního vojska u Pohraniční 

stráže. 

Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.: účast na mezinárodní konferenci "Rok 1968 a ochrana státní hranice. Bezpečnostní poměry v pohraničí v druhé polovině 60. let" (14. – 15. 11. 2017, Brno) s 

příspěvkem: Ukončení vojskového střežení státní hranice v úseku 19. děčínské pohraniční brigády 1965-1966. 

Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.: účast na konferenci "Odešli, aby bojovali" (25. 11. 2017, Mikulov) s příspěvkem: Voják vládního vojska u Pohraniční stráže. K jedné čistce na konci 50. let. 

Mgr. Jaroslav Vaňous: účast na konferenci "XVI. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci" (2.–4. 7. 2017, Sovinec) s příspěvkem: O bádání ve fondech a sbírkách Archivu 

bezpečnostních složek. 

Mgr. Petr Zeman: účast na konferenci "Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě" (29.–30. 11. 2017, Praha) s příspěvkem (ve spolupráci s Mgr. Václavem Tollarem Ph.D., ÚSTR): Dva 
roky s eBadatelnou Archivu bezpečnostních složek: zkušenosti a vyhlídky.  
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Tabulka č. 13 

 

Exkurze 

oddělení vedoucí prohlídky datum místo popis 

1. oddělení 
Mgr. Xenie Penížková 

4.5.2017 Braník Gymnázium České Budějovice 

29.5.2017 Braník ZŠ Liberec 

8.6.2017 Braník Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most 

27.9.2017 Braník Muzeum SNP 

11.10.2017 Braník Post Bellum - ZŠ Praha 8 

25.10.2017 Braník Gymnázium České Budějovice 

29.11.2017 Braník Post Bellum - ZŠ Praha 6 

4.12.2017 Braník Post Bellum - ZŠ Praha 6 

Mgr. Jaroslav Vaňous 8.12.2017 Braník University of New York (anglicky) 

2. oddělení PhDr. Jitka Bílková 

18.1.2017 Siwiecova Prague College (anglicky) 

1.2.2017 Struha Post Bellum - ZŠ Praha 6 

22.2.2017 Struha Post Bellum - Gymnázium Evolution Sázavská 

28.2.2017 Braník Gymnázium Lesní čtvrť - Zlín 

7.3.2017 Braník University Studies Abroad Consortium (anglicky) 

9.3.2017 Braník Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK 

20.3.2017 Struha Jeden svět na školách 

3.4.2017 Struha Filosofická fakulta UK 

13.4.2017 Struha Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK 

18.4.2017 Struha Council on International Educational Exchange (anglicky) 

20.4.2017 Braník Study Abroad Program FF UK (anglicky) 
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Tabulka č. 13 – pokračování 

 

Exkurze 

oddělení vedoucí prohlídky datum místo popis 

2. oddělení PhDr. Jitka Bílková 

15.5.2017 Struha Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK 

17.5.2017 Struha Post Bellum - ZŠ Praha 10 

22.5.2017 Struha Post Bellum - ZŠ Liberec 

29.5.2017 Braník CEA Study Abroad - Seattle Pacific University (anglicky) 

2.6.2017 Struha Post Bellum - ZŠ Liberec 

8.6.2017 Struha Gymnázium Na Vítězné pláni 

13.6.2017 Struha Post Bellum - ZŠ Liberec 

20.6.2017 Braník kurz Music in socialism and postsocialism při FHS (anglicky) 

23.6.2017 Struha ZŠ T.G.M. Praha 12 

14.7.2017 Struha Harvard Summer School (anglicky) 

2.8.2017 Braník Florida State University (anglicky) 

4.10.2017 Braník Post Bellum - ZŠ Praha 8 

5.10.2017 Braník Gymnázium Nymburk 

9.10.2017 Braník Post Bellum - ZŠ Praha 8 

10.10.2017 Braník Universität Regensburg (anglicky) 

12.10.2017 Braník Post Bellum - ZŠ Praha 8 

24.10.2017 Braník Gymnázium Liberec 

31.10.2017 Braník FF UK 

7.11.2017 Braník University Studies Abroad Consortium (anglicky) 
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Tabulka č. 13 – pokračování 

 

Exkurze 

oddělení vedoucí prohlídky datum místo popis 

2. oddělení 
PhDr. Jitka Bílková 

9.11.2017 Braník Gymnázium Přípotoční 

9.11.2017 Braník Člověk v tísni - delegace z Egypta (anglicky) 

13.11.2017 Struha Program ECES pro FF UK (anglicky) 

13.11.2017 Struha Člověk v tísni - kubánští ekologičtí aktivisté 

18.11.2017 Struha Sites of conscience - via Památník Terezín (anglicky) 

27.11.2017 Braník Post Bellum - ZŠ Praha 6 

1.12.2017 Struha Post Bellum - ZŠ Praha 6 

5.12.2017 Struha Post Bellum - ZŠ Praha 6 

11.12.2017 Struha Vysoká škola kreativní komunikace 

12.12.2017 Struha Council on International Educational Exchange (anglicky) 

19.12.2017 Struha FF UK - Ústav politologie - Martin Štefek 

Mgr. Petr Zeman 26.9.2017 Struha Muzeum SNP 

3. oddělení PhDr. Iva Kvapilová 

13.6.2017 Kanice Gymnázium Velké Pavlovice 

16.6.2017 Kanice Dopravní podnik města Brna 

29.6.2017 Kanice Dopravní podnik města Brna 

ředitelka 
ABS 

Mgr. Světlana Ptáčníková 

6.4.2017 Struha Archiváři ze Slovenského národního archivu v Bratislavě  

3.11.2017 Struha Zaměstnanci Národního archivu a odboru archivní správy MV 

21.12.2017 Kanice Post Bellum - ZŠ Brno 
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