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1) Úvod 

 
Pokračující rekonstrukce budovy Siwiecova znamenala pro Archiv bezpečnostních složek 

(dále jen „Archiv“) i v roce 2018 jisté prostorové omezení. Z hlediska chodu Archivu se tato 

situace odrazila pouze ve větším náporu na badatelnu Struha (který byl ovšem zčásti vyrovnáván 

rostoucím využíváním eBadatelny – aplikace umožňující dálkový přístup k archivním pomůckám 

a archiváliím) a v momentálním naplnění prostorové kapacity objektu Na Struze. Negativní vliv 

na činnost Archivu může mít do budoucna spíše usnesení vlády, na jehož základě byl od 1. 1. 

2019 snížen počet systemizovaných služebních a pracovních míst v Archivu. 

 

 Jedním z důležitých úkolů Archivu byla příprava archiválií k publikaci ve výše zmíněné 

aplikaci eBadatelna. Koncem roku do ní byla přidána sbírka Ministerstvo národní bezpečnosti, 

obsahující převážně operativní svazky a vyšetřovací spisy StB týkající se procesů s některými 

stranickými funkcionáři a vedoucími pracovníky státního aparátu. Byla zkontrolována další část 

digitalizovaných svazků ze sbírek Svazky kontrarozvědného rozpracování a Svazky tajných 

spolupracovníků, jakož i V. díl fondu Sekretariát Federálního ministerstva vnitra, finišují 

přípravy na jejich vložení do eBadatelny.  

 

V oblasti archivního zpracování bylo v aplikaci ELZA dokončeno pořádání archiválií 

několika okresních součástí StB v Jihomoravském kraji, zahájeno bylo rovněž pořádání dodatku 

k fondu KS SNB Hradec Králové. Významně pokročila revize některých fondů bývalého 

Studijního ústavu MV. 

 

V průběhu roku významně vzrostl počet žádostí zasílaných Ministerstvem obrany 

v souvislosti s agendou zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. 

Odborná stanoviska byla Archivem odesílána plynule, nicméně je zřejmé, že práce související 

s touto problematikou (tj. prověřování jmen, příprava archiválií, jejich digitalizace, vypracování 

odborných stanovisek) budou pokračovat ještě minimálně po celý rok 2019. 

 

Archiv věnoval pozornost tradičně také prezentačním akcím, jimž opět dominoval Den 

otevřených dveří, který zejména na pracovišti Struha přilákal velký počet návštěvníků. 

Do povědomí veřejnosti a zejména médií včetně zahraničních se Archiv dostal i poněkud 

neplánovaně, v souvislosti s kauzou okolo osoby Jeremyho Corbyna. 

 

Rok 2018 byl rokem, kdy vstoupilo v účinnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 

tzv. GDPR. V souvislosti s tím musel Archiv přijmout celou řadu opatření, ať už na poli interních 

aktů řízení nebo v oblasti IT infrastruktury.  

 

Kontinuálně pokračovala jak příprava archiválií k digitalizaci, tak digitalizace samotná, 

stejně jako proces odkyselování technologií Neschen. 

 

U spolupráce se zahraničními institucemi zmiňme především dvě návštěvy z albánského 

úřadu pro informace o dokumentech bývalé státní bezpečnosti, jimž byla podrobně představena 

činnost Archivu, a prohloubení spolupráce s kolegy ze slovenského Ústavu pamäti národa. 
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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 
 

Personální situace v Archivu byla během roku ovlivněna dvěma skutečnostmi:  

Již na počátku léta 2018 bylo avizováno snižování objemu prostředků na mzdy pro rok 

2019 a s ním spojené snižování počtu rozpočtovaných míst jak státních zaměstnanců, tak 

zaměstnanců v režimu zákoníku práce. V důsledku příslušného usnesení vlády skutečně musela 

být zrušena čtyři služební a jedno pracovní místo. Díky tomu, že Archiv v rámci předběžné 

opatrnosti neobsazoval některá místa, uvolněná skončením pracovního nebo služebního poměru, 

nemusel nikoho fyzicky propustit a ušetřil tak náklady spojené s reorganizací. Negativem tohoto 

postupu byl přechodný nedostatek pracovních sil, což se projevilo při plnění některých 

plánovaných úkolů. 

 

Dlouhodobý vliv na personální situaci Archivu má nízká nezaměstnanost v kombinaci se 

mzdovým ohodnocením, které nemůže konkurovat soukromé sféře. Pokud se k uvedenému 

přičtou nároky dané zákonem o státní službě, je zřejmé, že některá tabulková místa státních 

zaměstnanců, zvláště v nižších platových třídách, je za současné situace velmi obtížné obsadit, 

neboť jsou pro většinu uchazečů neatraktivní. Obdobnému problému čelí Archiv u  obsazování 

některých pozic nearchivního charakteru (např. v oblasti personalistiky nebo provozu).  

  

K 31. 12. 2018 pracovalo v Archivu 152 zaměstnanců, z toho 36 na zkrácený pracovní 

úvazek. Do pracovního nebo služebního poměru v roce 2018 nastoupilo celkem 32 zaměstnanců. 

Pracovní poměr ukončilo 15 zaměstnanců (z toho šlo o 3 výpovědi bez udání důvodu, 2 dohody 

o skončení pracovního poměru bez udání důvodu, 9 skončení pracovního poměru na dobu 

určitou, 1 výpověď z důvodu organizační změny). Služební poměr skončil 11 zaměstnancům 

(z toho 1 skončení služebního poměru z důvodu dovršení věku, 9 skončení služebního poměru na 

žádost zaměstnance, 1 skončení služebního poměru převedením na služební místo v jiném úřadě). 

 

Z celkového počtu 157 rozpočtovaných míst je 88 míst služebních a 69 míst pracovních. 

 

Faktický stav včetně genderové statistiky ukazuje následující tabulka: 

 

Přehled počtu systemizovaných míst Archivu 

 

Rok 2018 

limit 157 

skutečnost 152 

zaměstnanci - služební zákon 78 

zaměstnanci - zákoník práce 74 

Genderová statistika 

zaměstnanci - muži 61 

zaměstnanci - ženy 91 
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Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2018 byl 136, průměrný přepočtený počet státních 

zaměstnanců byl 74 a průměrný přepočtený počet zaměstnanců 62. Do těchto čísel jsou již 

promítnuta místa určená ke zrušení k 1. 1. 2019. 

 

Realizované dohody o pracovní činnosti a o provedení práce 

 

V roce 2018 bylo realizováno 34 dohod o provedení práce.  

 

Mateřské dovolené 

 

V roce 2018 nastoupilo 5 žen na mateřskou dovolenou a 4 ženy z mateřské na 

rodičovskou dovolenou.  

 

II.) Vzdělávání v Archivu 

 
Vstupní vzdělávání pro nové zaměstnance 
 

Vstupní vzdělávání absolvují všichni nově přijatí zaměstnanci Archivu. Je rozděleno 

na dvě fáze – vstupní vzdělávání úvodní a vstupní vzdělávání následné. Cílem úvodního 

vstupního vzdělávání je zprostředkování základních informací, týkajících se práce v Archivu. 

Spočívá v seznámení nastoupivších pracovníků se základními vnitřními předpisy Archivu (tj. 

služebními předpisy a dalšími platnými normami) a v jejich zaškolení pro zvládnutí základních 

dovedností spojených s vykonávanou činností. 

 

Vstupní vzdělávání následné souvisí s aplikací služebního zákona. V roce 2018 vykonalo 

povinnou úřednickou zkoušku (obecnou i zvláštní část) 5 zaměstnanců přijatých do státní služby. 

 

Prohlubující vzdělávání  

 

Zaměstnanci Archivu se účastnili celkem 24 školení, seminářů a kurzů týkajících se 

služebního zákona, spisové služby a spisového a skartačního řádu, práce s programem PEvA 

a dále školení pořádaných v souvislosti se změnami zákonů v účetnictví, sociálního 

a zdravotného pojištění nebo daní. Školení v roce 2018 absolvovalo 39 zaměstnanců. 

 

Jazykové vzdělávání  
 

Byla zahájena spolupráce s jazykovou školou Agentura Parole s.r.o. a s jazykovou školou 

Skřivánek, které zabezpečují kurzy anglického a německého jazyka pro zaměstnance Archivu 

v Praze a Brně – Kanicích. Podmínky pro výběr studentů byly obdobné jako v minulých letech 

(zařazení na pozici vyžadující aktivní používání cizího jazyka). Na základě provedených testů 

byli studenti rozděleni do skupin podle dosažené úrovně. Celkem bylo přihlášeno 21 

zaměstnanců na anglický jazyk a 16 zaměstnanců na německý jazyk. 
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III.) Právní činnost Kanceláře ředitelky 
 

Soudní spory 

 

V roce 2018 se soudní spory, stejně jako v letech minulých, týkaly převážně žalob 

o ochranu osobnosti. Žalobce v takových případech žaluje stát kvůli evidenci bývalou Státní 

bezpečností. Má za to, že byl evidován neoprávněně. Stát zastupuje Ministerstvo vnitra ČR, které 

je jako jediná instituce v případě tohoto druhu žalob pasivně legitimováno a na základě toho je 

účastníkem řízení. Archiv bezpečnostních složek poskytuje Ministerstvu vnitra podklady, tedy 

dochované písemnosti vztahující se k evidenci žalobce. Pokud soud rozhodne o neoprávněnosti 

evidence, Ministerstvo vnitra automaticky zasílá pravomocný a vykonatelný rozsudek Archivu 

a ten již bez dalšího provede výmaz osoby z elektronických evidencí na svých webových 

stránkách. Pravomocný rozsudek zaeviduje a založí do příslušné složky. Kopie rozsudku, v němž 

jsou ošetřeny osobní údaje třetích osob, je přístupná badatelům. 

 

Stále se ještě stává, že žalobce žaluje v právním sporu o určení neoprávněnosti evidence 

v materiálech bývalé StB rovněž Archiv bezpečnostních složek. Tak tomu bylo v žalobě podané 

v roce 2017;  místně příslušný soud tuto žalobu v roce 2018 zamítl.  

 

Další soudní spor z roku 2017 vznikl rovněž na základě žaloby o ochranu osobnosti 

a kromě Ministerstva vnitra ČR byly žalovány i další subjekty, Ministerstvo obrany a Archiv 

bezpečnostních složek. Dosud nebylo rozhodnuto.  

 

V dalším případě se žalobce domáhal jednak toho, aby Archiv vymazal v elektronických 

médiích přístupných veřejnosti údaje, vztahující se k jeho osobě, a dále se dožadoval, aby 

Archivu bylo zakázáno publikovat jeho jméno v tištěné formě veřejných seznamů 

spolupracovníků bývalé Státní bezpečnosti. Žaloba byla podána v roce 2016, soud ji postoupil 

místně příslušnému soudu, ten soudní řízení v roce 2018 zastavil z důvodu zpětvzetí žaloby. 

V mezidobí došlo k výmazu osoby z elektronických evidencí na základě pravomocného rozsudku 

soudu vydaného již v roce 2016.  

 

Z předešlého období pokračuje spor ve věci žaloby o ochranu osobnosti, kterou se žalobce 

dožadoval vydání archiválií a omluvy. Vrchní soud vyslovil svůj právní názor, podle něhož 

postupoval soud prvního stupně, který rozhodl, že věc postoupí Ministerstvu vnitra ČR. Žalobce 

se odvolal. 

 

V souvislosti se žalobami o ochranu osobnosti Archiv provedl na základě pravomocných 

a vykonatelných rozsudků příslušných soudů v roce 2018 výmazy ve čtyřech případech. 

 

Byla podána jedna žaloba o ochranu dobré pověsti právnické osoby, soudní jednání dosud 

neproběhlo. 

 

Rovněž nebylo dosud rozhodnuto o dovolání žalobce, který si vyzvedl výpověď v době 

pracovní neschopnosti a jehož žalobu o neplatnost výpovědi odvolací soud zamítl. 
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Vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 

 

V roce 2018 bylo podáno 7 žádostí, z toho v 6 případech byla informace poskytnuta, v 1 

případě byla žádost o poskytnutí informace odložena. V jednom případě byla podána stížnost na 

nedostatečnou odpověď Archivu; nadřízený orgán však jeho postup potvrdil.  

 

Jedna žádost se týkala informací o průřezovém a odvětvovém rozpočtu, o počtu 

zaměstnanců, o průměrných platech zaměstnanců. Dále byl požadován seznam managementu, 

seznam vydaných a připravovaných publikací, seznam externích spolupracovníků, seznam 

užívaných formulářů, seznam subjektů zřizovaných Archivem; organizační řád, plán úkolů 

a kontrolní činnosti na rok 2018. Ve věci předložení vnitřních předpisů BOZP povinný subjekt 

žádosti nevyhověl a vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Ostatní požadované 

informace poskytl.  

 

Další žadatel chtěl poskytnout archiválie dokumentující vznik Policejního prezidia ČR 

a pozici policejního prezidenta. Vzhledem k tomu, že Archiv tyto informace k dispozici neměl, 

žádost odložil.  

 

Dvě žádosti se vztahovaly k vyšetřovacím spisům ÚDV ve věci násilného nezákonného 

odebírání dětí matkám stíhaným bývalou StB a nezákonného rozdělování rodin v letech 1950 až 

1974. Archiv odkázal žadatele na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. 

 

Další dvě žádosti se týkaly vynaložených finančních prostředků Archivu, konkrétně 

informací o vyplacených finančních částkách zaměstnancům v letech 2012 – 2018 v rámci 

soudních sporů, mimosoudních vyrovnání nebo dohod o odstupném. Povinný subjekt požadované 

informace poskytl přesně dle formulací žádosti žadatele. Žadatel podal odvolání, které bylo 

vyhodnoceno jako stížnost. Nadřízený orgán postup povinného subjektu potvrdil.  

 

Posléze byla podána žádost o informace o vyplacených finančních částkách 

zaměstnancům povinného subjektu v letech 2012 – 2017, a to v souvislosti s hospodařením 

týkajícím se všech vyplacených finančních částek propuštěným zaměstnancům povinného 

subjektu, bez rozdílu, zdali výši částky určil soud nebo zaměstnavatel po dohodě se 

zaměstnancem, včetně jakéhokoliv odstupného v rámci například reorganizace, dohody o 

ukončení pracovního poměru atd. Žádosti bylo vyhověno.  

 

Další podání spočívalo v dotazu na činnost prošetřovatele podle nařízení vlády 

č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního 

jednání ve služebním úřadu. Archiv informaci poskytl. 
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Všechny poskytnuté informace byly umístěny na webové stránky Archivu.  

 

Celkem vyřízeno žádostí 7 

Poskytnutí informace 6 

Poskytnutí informací z předchozího období 0 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

Rozhodnutí o částečném odmítnutí 1 

Odloženo  1 

Odvolání 0 

Stížnost 1 

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. 2018 celkem 808 archivních souborů 

o celkové metráži 20 046,43 bm. 

 

Skartační řízení a vnější akvizice a delimitace 
 

V roce 2018 neprobíhaly rozsáhlejší akvizice. Převzetím 100 kartonů tzv. spisů cizinců od 

Cizinecké policie ČR byla vyčerpána prostorová kapacita depozitářů v budově Na Struze, takže 

případné další akvizice bude nutné uložit v jiných objektech Archivu. Více než 12 bm archiválií 

bylo delimitováno Úřadem pro zahraniční styky a informace, který začal systematicky 

přehodnocovat stupně utajení archiválií z provenience bývalé I. správy SNB (rozvědky). Dalších 

39 balíků bylo převzato kanickým pracovištěm od různých součástí Ministerstva vnitra.  

 

Celkově převzal Archiv v roce 2018 189 kartonů, 41 balíků a 3 kartotéky písemností 

o metráži 29,98 bm. Bylo vypracováno 8 skartačních protokolů.  

 

Archiv rovněž předal dokumentační spisy Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu zpět původci. Tyto spisy v minulosti neprošly skartačním řízením a nejde tedy 

o archiválie ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., přičemž přesahují i obsah zákona č. 181/2007 Sb., 

a proto musely být vráceny. Předáno bylo 127 kartonů o metráži 14,91 bm, zbývající část bude 

odevzdána v 1. čtvrtletí roku 2019.  

 

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

 

 

Vnitřní delimitace a stěhování 
 

Během roku 2018 neprobíhaly žádné významnější přesuny archiválií mezi jednotlivými 

odděleními Archivu.  
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II.) Zpracování a zpřístupňování archiválií a archivních souborů  
 

Většinu úkolů stanovených pro rok 2018 v oblasti zpracování archiválií se podařilo 

dokončit, v některých případech bylo plánované množství i překročeno. Komplikace se objevily 

u závěrečného zpracování pomůcek do publikovatelné podoby, což bylo ovlivněno souběhem 

několika nepříznivých okolností. 

  

Nejpodstatnější byla situace v oblasti finalizace, kontroly a databázového zpracování 

vytvořených archivních pomůcek. Kontrolu provádějí zpravidla méně kvalifikovaní zaměstnanci 

na nižších tabulkových místech, která se daří často obsazovat jen zdlouhavě a obtížně. Podrobněji 

byl tento problém popsán v rámci kapitoly o personální situaci v Archivu. Za stávajících 

platových podmínek je rovněž téměř nemožné získat dostatečně vyškolené odborníky na 

databázové zpracování archivních pomůcek. Kvůli tomu vznikl převis hotových, ale 

nezkontrolovaných pomůcek. 

  

K výše uvedenému se rovněž přidaly technické problémy aplikace „ELZA“, která 

zabezpečuje pořádání archivních souborů v souladu se „Základními pravidly pro zpracování 

archiválií“. Během roku se podařilo ve funkčním prostředí uspořádat několik fondů, ovšem 

program doposud není schopen generovat šablony archivních pomůcek ve formátu, který by byl 

pro Archiv akceptovatelný, takže je nelze publikovat.  

 

Zpracování, pořádání a inventarizace archiválií 

 

Během roku 2018 se podařilo finalizovat podklady pro soupis části fondu Zpravodajské 

správy Generálního štábu ČSLA – tzv. „neoperativní část“ (zpracováno posledních 30 kartonů). 

Výrazně pokročily práce na svazcích Správy sledování, kde byly pořízeny výpisy ze 167 kartonů. 

Úspěšně probíhala revize fondů 425 (Židovské organizace - zpracováno 100 kartonů) a 134 

(Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava - zpracováno 55 kartonů), která je spojena 

s vytěžováním jmenných údajů, umožňujících rozšířené vyhledávání v těchto archivních 

souborech. Z výše popsaných důvodů se zdržela konečná úprava archivních pomůcek ke sbírkám 

vyšetřovacích spisů, z nichž se povedlo připravit k publikaci jen část v samém závěru roku. 

 

Aplikace „ELZA“ je i přes zmíněné problémy s výstupními sestavami plně funkční pro 

zadávání dat, díky tomu pokračovalo zpracování dalších fondů pomocí tohoto softwaru. 

Dokončeno bylo pořádání fondů Oddělení StB Gottwaldov, Oddělení StB Žďár nad Sázavou 

a navíc oproti plánu Oddělení StB Kroměříž (celkem 52 kartonů – 6,36 bm). Zahájeno bylo také 

pořádání dodatku k fondu KS SNB Hradec Králové (zpracováno 9,35 bm z 62 bm).   

 

 

Rozvoj databázových vyhledávacích nástrojů Archivu 

 

Nejvýznamnější akcí bylo dokončení přepisu základní sady původních archivních 

pomůcek, z nichž mnohé vznikly ještě v 80. letech. Do databázové podoby tak bylo převedeno 

posledních zhruba 72 000 záznamů. U valné části záznamů probíhá jejich verifikace, protože 

zvláště u některých se při přepisu objevily chyby (především v rejstřících). Od roku 2015, kdy se 

s přepisem inventářů začalo, bylo transkribováno přibližně 327 000 záznamů. V souvislosti 
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s revizí archivních pomůcek bylo vytěženo 36 400 záznamů z fondu 425 a 5 207 záznamů 

z fondu 134. Mimo plán proběhla rovněž transkripce 17 doposud nepřepsaných protokolů 

vyšetřovacích spisů a svazků kraje Ústí nad Labem (cca 19 900 záznamů). 

 

Počátkem roku byla do plného provozu uvedena pomocná databáze „AZ“, obsahující 

údaje z tzv. agenturních záznamů (celkem 12 852 položek), která rozšířila možnosti vyhledávání 

v některých částech fondů Archivu. Ověření a úprava digitálních reprodukcí svazků 

kontrarozvědného rozpracování a svazků tajných spolupracovníků pokračovaly zpracováním 

posledních cca 6 000 signatur, z nichž část bude možno přidat do eBadatelny. Zároveň byla 

k publikaci v eBadatelně připravena kompletní sbírka MNB (Ministerstvo národní bezpečnosti – 

89 signatur s mnoha podsvazky – celkem přes 230 000 skenů) a fond A 2/5 (V. díl inventáře 

fondu Sekretariát Federálního ministerstva vnitra – 902 signatur).  

 

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

 
Provoz obou badatelen během roku 2018 nezaznamenal zásadní změny. Reálný pokles 

počtu badatelských návštěv ve srovnání s dřívějšími roky byl způsoben zejména rostoucím 

využíváním eBadatelny. Zatímco v roce 2017, po přidání rozsáhlých souborů svazků a dalších 

fondů, bylo možno velký zájem o aplikaci přičíst počáteční zvědavosti mnoha badatelů, v roce 

2018 se eBadatelna stala běžnou součástí procesu vyřizování badatelských žádostí a předkládání 

archiválií. 

 

Provoz badatelen 

 

V roce 2018 přišlo do badatelen Archivu 1 676 zájemců o studium archiválií, kteří zde 

vykonali 3 685 badatelských návštěv. Počet předložených signatur se po výkyvu roku 2017, který 

byl zapříčiněn předkládáním enormního množství negativů ze sbírky bývalého Muzea SNB, 

vrátil k běžným hodnotám. Celkem bylo předloženo 27 972 signatur. Lze předpokládat, že 

s intenzivnějším využíváním eBadatelny se bude toto číslo nadále snižovat. Oproti tomu neklesá 

množství vypálených CD/DVD s digitálními kopiemi archiválií, dokonce byl zaznamenán nárůst 

o takřka 200 kusů. Vzhledem k tomu, že příprava nosičů je administrativně, časově i technicky 

velmi náročná, bude během roku 2019 zahájen vývoj softwaru, který by měl celý proces 

zjednodušit a umožnit nahrávání digitálních reprodukcí archiválií také na USB disky.  

 

Badatelská témata do značné míry vycházela z „osmičkových“ výročí (pražského jaro 

a sovětská okupace), rezonoval také čin bratranců Barešových, ale objevily se i některá méně 

tradiční náměty. Z nich lze vybrat například zkoumání prvorepublikového automobilismu, vývoje 

forenzní psychologie, cestování v Protektorátu, provozu hudebních divadel či rozvoje okultismu 

v období třetí říše. Předkládány byly taktéž archiválie se vztahem ke stejnokrojovým předpisům 

SNB, vývoji odmlžovacích zařízení, drogové problematice za komunismu nebo německému 

terorismu v 70. a 80. letech 20. století.  

 

Z badatelů se jako obvykle drží na předních příčkách historici Ústavu pro soudobé dějiny 

AV ČR či Vojenského historického ústavu, studenti vysokých škol, různých muzeí a zájmových 

sdružení (Občanské sdružení Paměť, Spolek R-72. aj.) z České republiky. Zájem pochopitelně 

projevují i badatelé ze zahraničí, namátkově lze uvést návštěvy z univerzit v Montpellier, Bernu, 

Magdeburgu, Mnichově, Lipsku nebo Auburnu v Alabamě. Kromě univerzit zamířili do Archivu 

badatelé z organizací jako National Remambrance Associety, Schlossmuseum Freistaat, 

Sudetendeutsche Stiftung nebo z Muzea SNP. Badatelny Archivu navštívilo mnoho zástupců 

zahraničních médií: BBC, Mandalay Sports Media (USA), Magazyn „Historia“ (Polsko), The 

Mail on Sunday, The New York Times, Vibe Editorial a dalších. Zájem médií souvisel mj. s tzv. 

aférou Corbyn, o níž se stručně zmíníme v jiné části výroční zprávy. Přivítali jsme také badatele 

z méně obvyklých destinací – Finska, Austrálie, Lotyšska, Albánie. 

 

V roce 2018 proběhlo v badatelnách celkem 13 natáčení nejrůznějších dokumentů či 

jiných pořadů (mj. BBC). V jednom případě si produkce ČT vybrala badatelnu Struha jako 

vhodnou lokaci k natáčení televizní inscenace „Případ dvou manželek“. Tematicky se natáčení 

týkala srpna roku 1968, Americké informační služby (TV Nova) nebo osobností Josefa Berana či 

Vlasty Buriana (ČT). V sérii šotů o vrazích pokračoval server iDNES.cz. Diváci měli možnost se 
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blíže seznámit i s pracovištěm Archivu v Kanicích, kde se natáčela reportáž k brněnským obětem 

srpnové okupace (ČT), ale zejména reportáž o tomto místě, které „proslulo“ v prosinci 1989 jako 

jedno z těch, kde se měly likvidovat dokumenty StB (TV Prima). K tomuto bodu viz též 

podkapitola Mediální prezentace. 

 

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

badatelny) a č. 4 (souhrnné údaje). 

 

Provoz eBadatelny 

 

V průběhu roku se rozvoj eBadatelny zaměřoval spíše na zabezpečení nových 

legislativních požadavků, tedy na kontrolu souladu systému s požadavky GDPR (General Data 

Protection Regulation - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a přípravu modulu, který 

reaguje na postupné zavádění elektronických občanských průkazů. Modul pro elektronické 

ověřování identity badatele prostřednictvím služeb eidentita.cz (národního bodu pro identifikaci 

a autentizaci) byl plně otestován a po nasazení do produkce by měl umožnit držitelům čipových 

občanských průkazů dálkovou identifikaci bez nutnosti navštívit badatelnu Archivu. Pokud vše 

půjde podle předpokladů, mohlo by se tak stát koncem roku 2019. Ve druhé polovině roku se 

rovněž rozšiřoval datový prostor, aby pojal plánované přírůstky elektronických reprodukcí. Do 

konce roku 2018 byla připravena a přidána sbírka MNB v rozsahu více než 230 tisíc souborů.  

 

Koncem roku 2018 bylo v eBadatelně přístupno 4 944 652 skenů a 47 inventářů se 71 316 

záznamy. Zkontrolováno a připraveno k publikování bylo přes 5 500 signatur fondů svazků 

kontrarozvědného rozpracování a svazků tajných spolupracovníků s více než 500 tisíci skeny 

a fond A 2/5 s téměř 30 tisíci digitálními reprodukcemi. Celkově navštívilo v roce 2018 

eBadatelnu 1 384 badatelů, kteří si prohlédli 24 464 inventárních jednotek. Díky tomu se alespoň 

částečně uvolnil tlak na badatelnu Struha. Nově zaregistrováno bylo 278 badatelů.   

 

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

 

Úřední činnost a zpracování badatelských žádostí 

 

 Množství zpracovaných badatelských žádostí oproti roku 2017 mírně narostlo, což svědčí 

o neutuchajícím zájmu badatelské veřejnosti o problematiku související s bezpečnostními 

složkami. Během roku 2018 odeslal Archiv celkem 2 785 odpovědí, včetně některých velmi 

komplikovaných rešerší. Z těch zajímavějších lze uvést rešerše zpracované k tématům vývoje 

československého ledního hokeje, oslav 50. výročí vzniku ČSR 28. října 1968, působení 

humanitární organizace CARE a mezinárodní organizace UNIDO nebo k systému předávání 

informací mezi Pohraniční stráží a vedením ministerstva vnitra. Za zmínku stojí i dohledávání 

archiválií k osobě Che Guevary či k působení církve Sbor víry v Budapešti nebo spolku Klub 

přátel znojemské rotundy.   

 

Mezi úřední činnost Archivu patří i zpracování anotací pro NBÚ (zpracováno 596), nebo 

agenda státního občanství (celkem 75 žádostí). Souhrnný přehled úřední činnosti a zpracování 

žádosti podává tabulka č. 6. 
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Do úřední činnosti patří i tzv. lustrační agenda, tj. prověřování v evidencích (přehled je 

uveden v tabulce č. 7). Počet úředních žádostí zůstal na úrovni roku 2017, postupně však klesá 

počet lustrovaných jmen, a to jak u úředních, tak i u badatelských požadavků, což má pozitivní 

vliv na rychlost vyřizování žádostí.  

 

Agenda zákona č. 262/2011 Sb. 

 

Ani v roce 2018 nedošlo k razantnímu útlumu této agendy. Především mezi červnem 

a zářím přijal Archiv velké množství Žádostí o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti 

komunismu, které byly na Ministerstvo obrany podány ze strany občanských sdružení (zejména 

Centrem pro dokumentaci totalitních režimů), přičemž se žádosti vztahovaly převážně 

k zemřelým osobám. Ve sledovaném období Archiv zaevidoval měsíčně průměrně zhruba 23 

nových Žádostí o spolupráci ve věci agendy tohoto zákona. Opětovně tak muselo být odsunuto 

plné zapojení části zaměstnanců tohoto oddělení do jiných činností Archivu. Přesto měli značný 

podíl zejména na kontrole fondů připravovaných k publikaci v eBadatelně. Archiv udržel 

rovnováhu mezi obdrženými a odeslanými stanovisky. Celkem bylo na MO odesláno 280 

stanovisek. Ke zpracování jich zbývá přibližně 170. 

 

Celkový souhrn této agendy za rok 2018 podává tabulka č. 8. 
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IV.) Ochrana archiválií a digitalizace 
 

 Průběh přípravy archiválií a jejich digitalizace pokračovaly víceméně dle plánu bez 

zásadních výkyvů, pouze koncem roku zapříčinila porucha skeneru v Kanicích výpadek 

v rozsahu asi tří desítek kartonů, takže se nepodařilo digitalizovat plánovaný objem fondu A 6/2 

(Organizační a vnitřní správa Federálního ministerstva vnitra, II. díl inventáře). Největší nároky 

na přípravu kladla systematická digitalizace tzv. materiálů trvalé hodnoty bývalé rozvědky, které 

obsahují velký podíl negativů a velkoformátových předloh, jejichž zpracování je časově velmi 

náročné. Rovněž příprava fondu 325 (Správa vyšetřování StB - Stíhání nacistických válečných 

zločinců) byla komplikovaná především z hlediska nutné restaurátorské péče. Ústav pro studium 

totalitních režimů (dále jen „Ústav“) pro Archiv digitalizoval část fondu vyšetřovacích spisů a 

zároveň pomohl s částí přípravy, takže se podařilo naskenovat výrazně větší množství spisů, než 

bylo plánováno. 

 

Díky stálému objemu agendy třetího odboje neklesá množství archiválií digitalizovaných 

ad hoc. V rámci nesystematické digitalizace je vykazováno i vyhotovování digitálních reprodukcí 

archiválií převzatých od ÚZSI (Úřad pro zahraniční styky a informace), o které je velký 

badatelský zájem.  

 

Ochrana archiválií 

 

V roce 2018 bylo vyměněno 745 poškozených kartonů a jiných obalů archiválií. Došlo 

k dokončení prací na uložení atypických dvou- a trojrozměrných předmětů ze sbírky Muzea 

SNB. Restaurátoři předměty očistili a uložili do speciálních obalů na míru, kterých bylo vyrobeno 

celkem 75. Restaurátoři také plnili běžné úkoly související s ochranou archiválií – měření hodnot 

pH, monitoring klimatických podmínek v depozitářích, poskytování konzultací a proškolování 

zaměstnanců při přípravě archiválií k digitalizaci. S méně obvyklou zakázkou se museli 

vypořádat v souvislosti se žádostí Muzea Brněnska o zápůjčku několika podpisových lístků 

signatářek Charty 77 na výstavu „Očima ženy – Osudové i všední dny stoleté republiky v životě 

žen“. Protože šlo o cenné archiválie, jejichž zapůjčování není žádoucí, byly vyhotoveny faksimile 

těchto lístků.  

 

Odborná restaurátorská a konzervátorská činnost 

 

Většina kapacit restaurátorů Archivu se dlouhodobě soustřeďuje na nutné ambulantní 

opravy před digitalizací nebo hromadným odkyselením (ošetřeno celkem 214 signatur a 7 knih), 

které zpomalují práci na komplexním restaurování archivní kulturní památky – vyšetřovacího 

spisu V-6301 MV „Akce Střed“. Z významnějších restaurátorských zásahů zmiňme komplexní 

restaurování sedmi velkoformátových map.  

 

Přípravu archiválií na odkyselení technologií Neschen dlouhodobě zajišťuje 3. oddělení 

Archivu, které připravilo 59 kartonů. Ošetřeno bylo 84 816 listů archiválií.  
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Příprava archiválií na digitalizaci  

 

Všechna tři oddělení Archivu spravující archiválie připravila k systematické digitalizaci 

432 kartonů, 20 knih a 98 personálních spisů - celkem 3 444 inventárních jednotek 

(signatur). V uvedeném počtu je zahrnuto i několik desítek inventárních jednotek, které prošly 

kompletní redigitalizací. Dalších několik set jednotek bylo redigitalizováno na základě výsledků 

celkových revizí (šlo především o personální spisy, fond 425 a svazky připravované do 

eBadatelny) nebo kontrol před předložením badatelům. Příprava k ad hoc digitalizaci se týkala 

převážně archiválií souvisejících s naplňováním agendy třetího odboje, popř. poškozených 

archiválií. Zároveň bylo digitalizováno množství archiválií rozvědky předávaných ÚZSI, u nichž 

bylo možno předpokládat zvýšený badatelský zájem. V rámci nesystematické digitalizace tak 

bylo připraveno 851 inventárních jednotek. 

 

Digitalizace archiválií a její kontrola 

 
V roce 2018 bylo digitalizováno celkem 4 862 inventárních jednotek (signatur) a pořízeno 

593 340 souborů (skenů), z toho na pracovišti Ústavu 104 205 skenů. Byla dokončena 

digitalizace fondů Sekretariát FMV, VII. díl (A 2/7) a sbírky Zvláštní agenturní svazky (ZA). 

Téměř ukončena byla digitalizace fondů Hlavní správy VB (H 1-).  

 

V rámci systematické kontroly digitalizace bylo zrevidováno 135 kartonů, převážně 

u fondu Inspekce MV ČSSR (A 8, A 8/2) a fondu Židovské organizace (425). Kontrolou v rámci 

průběžných požadavků na předkládání prošlo 351 inv. j. nebo signatur. U tzv. kartotéky bývalého 

Studijního ústavu MV bylo zrevidováno cca 254 000 karet a lze předpokládat, že tato kontrola 

bude v následujícím roce dokončena.  

 

Výsledky přípravy na digitalizaci a kontrol obsahuje tabulka č. 9, statistiku digitalizace 

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

 
Nejvýznamnější prezentační akcí roku 2018 byl Den otevřených dveří, který se – 

vzhledem k odlišným programům v obou pražských budovách – uskutečnil ve dvou termínech. 

Zaměstnanci Archivu také zabezpečovali exkurze, které si za poslední roky získaly velkou oblibu 

zejména mezi pedagogy základních a středních škol, často ve spojitosti s projektem „Příběhy 

našich sousedů“, který má do značné míry edukativní charakter.  

Archiv se podílel i na dalším vzdělávacím projektu ve spolupráci se ZŠ Svatopluka Čecha 

Choceň. Žáci této školy za pomoci rešerší provedených zaměstnanci Archivu vytipovali 

perzekvované spoluobčany z Chocně, s jejichž příbuznými poté natočili rozhovory. V době 

podzimních prázdnin si členové realizačního týmu přijeli prostudovat dohledané archiválie do 

Kanic. Společně s několika dalšími institucemi (Orlické muzeum, Regionální muzeum ve 

Vysokém Mýtě, Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí a Městská knihovna v Chocni) bylo 

následně zpracováno několik výstupů – publikace, výstava a film Pošlapané naděje. 

 

Publikační činnost a účast na konferencích 

 

Před koncem roku 2018 vyšlo šestnácté číslo Sborníku Archivu bezpečnostních složek, 

do nějž zaměstnanci Archivu pravidelně přispívají. Z dalších článků a statí publikovaných mimo 

sborník Archivu stojí za připomenutí podíl Tomáše Bursíka na publikaci Projevy a podoby 

protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948-1989 a pravidelné příspěvky 

k dějinám Pohraniční stráže a ostrahy státních hranic, jejichž autory jsou kolegové z Kanic. 

Nad aspekty odpovědnosti archivářů a badatelů při nakládání s osobními údaji v archiváliích se 

v periodiku Ústavu českých dějin FF UK. Historie-Otázky-Problémy zamyslela ředitelka Archivu 

Světlana Ptáčníková. Přehled všech publikačních počinů pracovníků Archivu obsahuje tabulka 

č. 11, seznam účastníků konferencí s názvy jejich příspěvků je uveden v tabulce č. 12. 

 

Prezentační činnost 

 

Den otevřených dveří Archivu bezpečnostních složek se konal v Braníku a v Kanicích 

7. června a na Struze 14. června 2018. V budově na Branickém náměstí probíhala tradiční 

tematická prohlídka zaměřená na přiblížení období „pražského jara“, především okolnosti vzniku 

manifestu 2000 slov. Součástí byly – jako již každoročně – krátké hrané vstupy, kterými archiváři 

výklad oživují. Zájem byl i o tzv. „dětskou trasu“, cílenou na nejmladší návštěvníky. Malí 

badatelé dostali pracovní list a mapu budovy, s jejíž pomocí sami hledali jednotlivá místa, kde na 

ně čekaly úkoly, při nichž vyvolávali neviditelný inkoust nebo luštili šifru. Velký úspěch 

zaznamenal „přechod státní hranice“, ke kterému posloužil dobový cestovní pas. Děti se zabavily 

i přepisováním manifestu 2 000 slov na psacích strojích a roznášením letáků do poštovních 

schránek známých osobností pražského jara.  

Několik desítek zájemců se vydalo na kanické pracoviště Archivu. Mimo technického 

zázemí samotné budovy, která byla původně protiatomovým krytem, návštěvníky nejvíce zaujal 

sestřih instruktážních filmů používaných k „výchově“ příslušníků SNB a výstavka archiválií 

k „osmičkovým“ výročím naší novodobé historie.  

Akce v objektu Na Struze, která se uskutečnila o týden později, byla věnována historii 

této budovy, která byla v počátcích své existence spjata s rodinou operní pěvkyně Soni Červené. 

Její součástí byly i ukázky z dokumentárního filmu režisérky Olgy Sommerové „Červená“. 
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Účastníci úvodní prohlídky měli vzácnou příležitost pohovořit si o dokumentu i o pohnutém 

osudu rodiny Červených přímo s režisérkou i se samotnou paní Červenou, které přijaly naše 

pozvání. 

 

Počet exkurzí pořádaných Archivem rok od roku stoupá. Zatímco v roce 2013 se jich 

uskutečnilo ani ne dvacet, v roce 2018 jich bylo už téměř sedm desítek. Nejde však o pouhé 

prohlídky – zaměstnanci Archivu, mezi nimiž jsou i absolventi pedagogických fakult, se při této 

příležitosti snaží o edukaci mladé generace, přičemž spolupracují i s kolegy z Oddělení 

vzdělávání Ústavu. O exkurze v Archivu je značný zájem i ze strany organizátorů programů pro 

zahraniční studenty (např. UPCES, ECES, CIEE). 

 

Na naší půdě jsme přivítali rovněž kolegy archiváře z ještědské a brněnské pobočky České 

archivní společnosti, zástupce pobočky BStU z Magdeburgu a návštěvníky z Ukrajiny, kteří 

v Praze prezentovali projekt „Deconstruction. Archivy KGB pro média“.  

 

Tři exkurze zamířily do Archivu výhradně kvůli technologii hromadného odkyselování 

a navštívily pouze restaurátorské pracoviště Archivu. Šlo o skupinu restaurátorů ze Zemského 

archivu v Opavě, návštěvníky z Rumunska v doprovodu pracovníků firmy Ceiba a skupinu 

z Městského archivu v Budapešti. 

 

Přehled uskutečněných exkurzí ukazuje tabulka č. 13. 

 

 

Spolupráce na výstavách 

  

 V souvislosti s osmičkovými výročími se v r. 2018 konala celá řada výstav, na nichž se 

podílel i Archiv. Na výstavu s názvem „Labyrintem dějin českých zemí“ v Císařské konírně 

Pražského hradu, kterou připravil odbor archivní správy Ministerstva vnitra ve spolupráci 

s Národním archivem, Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu a dalšími 

institucemi v rámci projektu „Založeno 1918“, zapůjčil Archiv transparent s nápisem „Charta 77 

vybízí k občanské kuráži“ a byly zde prezentovány i další reprodukce jím spravovaných 

archiválií.  

 Archiv rovněž spolupracoval s Úřadem městské části Praha 10 na exteriérové výstavě 

o srpnu 1968 a se statutárním městem Prostějov na výstavě k témuž výročí. Kooperace s Muzeem 

ve Šlapanicích byla již zmíněna výše.  

 

 Propagací pro Archiv byla také výstava „(Ne)sbírky fotografií“ ve Window Gallery, 

galerii ve výlohách knihovny Ústavu dějin umění, která se snažila prostřednictvím čtyř 

konkrétních a velmi odlišných fotografických archivů (jedním z nich byly právě soubory ABS) 

upozornit na existenci dalších neméně pozoruhodných sbírek. 

 

  Z dalších výstav, na nichž byly užity archiválie, pocházející ze souborů uložených 

v Archivu, jmenujme alespoň tyto: 

 

- výstava věnovaná Tomáši Garriguovi Masarykovi ve foyeru Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí v Brně; 
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- německojazyčná výstava „Václav Drbola und Jan Bula. Reine Priester und rote Diktatur 

in der Tschechoslowakei“, připravená Biskupstvím brněnským; 

- výstava na téma: Praha 3 v roce 1968 a exteriérová doprovodná akce na téma osudové 

Osmičky v Praze 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad a v Galerii pod radnicí;  

- výstava o okupaci Plzně v srpnu 1968, pořádaná Archivem města Plzně; 

- výstava "Česko-rakouské souvislosti roku 1968" na vídeňské radnici (a následně při 

vybraných společenských příležitostech v prostorách Velvyslanectví ČR ve Vídni); 

- výstava "18-18, Století státního svátku", připravená Akademií věd ČR ke 100. výročí 

založení Československa v prostorách Galerie Věd a umění v budově Akademie věd ČR 

na Národní třídě; 

- výstava v prostorách Goethe-Institutu ve Washingtonu; 

- výstava „Osmičky v dějinách města Jičína“ v jičínském muzeu; 

- celoslovenská výstava archívních dokumentů „Na ceste k slovenskej štátnosti“; 

- expozice Židovského muzea v Praze na téma „Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19. - 

20. století“; 

- výstava „Plíživá kontrarevoluce“ v Semilech; 

- expozice „Násilná kolektivizace zemědělství na Voticku“ v restaurovaném bývalém 

františkánském klášteře ve Voticích; 

- výstava Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV "Sami proti všem. 

Příslušníci SNB v srpnu 1968" v Muzeu Policie ČR; 

- putovní výstava „Falešná hranice: Akce „KÁMEN“. Oběti a strůjci nejutajovanějších 

zločinů StB 1948–1951“; 

- výstava „Pravda vítězí (Československo 1918–1992)“ ve foyeru Národního archivu; 

- výstava „Advokáti proti totalitě" v sídle České advokátní komory; 

- výstava „Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na našem území v 2. polovině 20. 

století“ v Brně; 

- výstava „Ve službách republiky, 100 let od založení československého vojenského 

zpravodajství“ před Generálním štábem na Vítězném náměstí v Praze; 

- výstava „Neklidné mládí“ připravená Domem evropských dějin v Bruselu. 

 

Archiválie spravované Archivem byly užity v řadě publikací, televizních pořadů, 

novinových článků, v rámci přednášek atd. 

 

Mediální prezentace 

 

 Některé reportáže a pořady, natáčené v Archivu, byly již zmíněny v rámci podkapitoly 

o činnosti badatelen. V r. 2018 se však Archiv těšil zájmu „sedmé velmoci“ i v důsledku 

mediálních kauz. Šlo především o „případ Corbyn“, kdy britský deník The Sun nepřesně 

interpretoval informace z archiválií bývalé rozvědky a označil vůdce labouristů Jeremyho 

Corbyna za „špiona“, který byl koncem 80. let ve spojení s příslušníkem československé StB. Do 

Archivu, který tuto zprávu uváděl na pravou míru, zamířila pro příslušné písemnosti celá řada 

zahraničních i domácích novinářů.  

 

 Další mediální zájem o Archiv souvisel s patnáctým výročím vydání prvního oficiálního 

seznamu spolupracovníků StB – jedním z výstupů byl rozhovor ředitelky Archivu v pořadu 

České televize Studio 6.    
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Článek časopisu Respekt o zájmu StB o Donalda Trumpa oživil pozornost, která byla 

archiváliím souvisejícím s jeho osobou věnována v době jeho zvolení prezidentem USA v r. 

2016. 

 

Od r. 2017 má Archiv na svých internetových stránkách rubriku „Archiválie měsíce“, 

seznamující náhodné i pravidelné návštěvníky webu www.abscr.cz s různými zajímavostmi 

z jeho fondů a sbírek. I ty se těší oblibě médií – v r. 2018 několik z nich zaregistrovalo např. text 

o demonstraci na podporu normalizačního režimu v Československu, která se konala 

v londýnském Hyde Parku v r. 1979 a na níž promluvil pravnuk Karla Marxe Jean Robert 

Longuet. 

 

Archiv rovněž uzavřel smlouvu s panem Karlem Prokopem o partnerské spolupráci na 

filmu Tajné války železné opony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abscr.cz/
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5) Spolupráce Archivu bezpečnostních složek s dalšími institucemi 
 

Spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů 

 

Kromě digitalizace Archiv s Ústavem úzce kooperoval například na pořádání semináře 

„Nezávislá kultura za socialismu. Archiv ve výuce“. Toto setkání učitelů a archivářů bylo 

zaměřeno především na řešení otázek práce s historickými prameny ve vzdělávání 

a na nezávislou kulturu před rokem 1989 a kromě Ústavu a Archivu se na ní podíleli také 

kolegové z FF UK.  

  

Spolupráce rovněž pokračovala v IT oblasti, kde byla společně řešena problematika 

ochrany osobních údajů vyplývající z nařízení GDPR. Zaměstnanci Oddělení informatiky Ústavu 

se dále podíleli na správě IT, zálohování dat, rozvoji intranetu, posílení WiFi sítě a dalších 

běžných činnostech. Specialisté z obou institucí pracovali na dlouhodobém úkolu vytváření 

systému uložení a správy digitálních reprodukcí. Systém byl upraven dle požadavků GDPR, byly 

vytvořeny moduly na import inventářů a dříve vytvořených digitálních reprodukcí a započalo 

testování rozhraní pro vkládání nových popisných metadat a jejich editaci. Byl vytvořen i základ 

pro napojení na systém eBadatelny. 

 

 Spolupráce s ostatními domácími institucemi 

 

V souvislosti se zákonem č. 262/2011 Sb. zůstává Archiv nadále blízkým partnerem 

Ministerstva obrany a Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti 

komunismu. V roce 2018 Etická komise ČR požádala Archiv o spolupráci ve čtyřech případech. 

Ve třech šlo o konkrétní dotazy k jednotlivým případům v rámci agendy zákona č. 262/2011 Sb, 

v jednom o poměrně rozsáhlou rešerši k činnosti StB. Ředitelka Archivu se pravidelně účastnila 

otevřených částí jednání Etické komise ČR i slavnostního předání osvědčení účastníkům odboje 

a odporu proti komunismu Ministerstvem obrany a Etickou komisí. 

 

Spolupráce na nejrůznějších výstavách, zejména v souvislosti s připomenutím r. 1968, 

byla podrobně popsána v příslušné podkapitole. 

 

Představitelé Archivu se zapojovali do činnosti pracovních skupin složených ze zástupců 

různých archivů. Začátkem roku 2018 začala pracovat skupina zabývající se aplikaci GDPR 

v archivech, jejíž členkou byla i ředitelka ABS. Ta působí i v pracovní skupině, jejímž úkolem je 

příprava nové archivní legislativy v oblasti nahlížení, využívání a zpřístupňování archiválií, jejich 

zveřejňování včetně dálkového přístupu, vystavování archiválií a jejich digitalizace, která 

zahájila činnost koncem roku 2018.  

 

Zástupce ředitelky Petr Zeman se účastnil jednání týmu řízení kvality v archivech.  
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Zahraniční spolupráce  

 

 Archiv pokračoval také ve spolupráci se zahraničními partnery.  

 

Zástupce ředitelky Archivu Petr Zeman se ve dnech 22. – 24. dubna 2018 zúčastnil 

zasedání Evropské sítě institucí spravujících archivy bezpečnostních složek. Jednání 

probíhalo v rámci bulharského předsednictví v Radě EU. Bulharští kolegové prezentovali práci 

jejich archivu, včetně prohlídky depozitářů, digitalizačního a anonymizačního pracoviště. 

Předmětem diskuse byla i problematika zpřístupňování archiválií v partnerských institucích. 

Obsáhle byly řešeny především dopady blížícího se nařízení GDPR na činnost institucí a 

zveřejňování osobních údajů obsažených v archiváliích. S kolegy z Maďarska, Polska a Německa 

byly v rámci neformálních jednání probrány možnosti další spolupráce.   

 

V červnu a v prosinci Archiv přivítal na své půdě dvě delegace z albánského úřadu pro 

informace o dokumentech bývalé státní bezpečnosti. Hostům byla podrobně prezentována 

činnost Archivu, proces vyřizování badatelských žádostí, lustrační a restaurátorské pracoviště 

i aplikace eBadatelna. Albánští kolegové se také zúčastnili vernisáže výstavy „Případ 

SVĚTLANA. Proměny obrazu třetího odboje“ v Národním památníku na Vítkově v Praze. 

 

Dne 25. září 2018 se uskutečnila návštěva zástupců Ústavu a Archivu (Světlana 

Ptáčníková, Petr Zeman) ve slovenském Ústavu pamäti národa (ÚPN) v Bratislavě. Společně 

s kolegy z vedení UPN byla zhodnocena dosavadní spolupráce a byly projednány podrobnosti 

prodloužení trojstranné smlouvy o spolupráci mezi Ústavem, Archivem a ÚPN. Dále byly 

prodebatovány možnosti dalších společných aktivit v oblasti vědy a výzkumu, vzdělávání, 

archivní, dokumentační či publikační činnosti.  

 

Na toto jednání navázala návštěva delegace ÚPN v Praze ve dnech 13. – 14. listopadu 

2018. Hosté se důkladně seznámili s prací Archivu, jeho jednotlivými pracovišti, přičemž byla 

prodiskutována řada problémů, s nimiž se potýkají obě instituce.   

 

Ve dnech 11. – 12. prosince 2018 se ředitelka Archivu zúčastnila v Bratislavě semináře 

„Problematika sprístupňovania a spracovania dokumentov spravodajských služieb 20. storočia 

v inštitucionálnom rámci po roku 1990 s dôrazom na represívne orgány komunistických satelitov 

Sovietskeho zväzu“, jehož organizátory byly slovenský Ústav pamäti národa a Evropská síť 

Paměť a solidarita. Úkolem semináře bylo analyzovat problematiku zpřístupňování a zpracování 

dokumentů zpravodajských služeb 20. století v institucionálním rámci po roce 1990 s důrazem na 

represivní orgány komunistických satelitů Sovětského svazu. Ředitelka Archivu zde přednesla 

zprávu o vzniku Archivu bezpečnostních složek a o zpřístupňování archiválií. Účastníci semináře 

se seznámili s delimitací dokumentů do partnerských archivů nebo institucí, se stavem 

a zpracováním archívních fondů, zpřístupňováním archivních dokumentů, s limity studia a s 

problematikou osobních údajů obsažených v dokumentech a díky tomu měli možnost komparace 

vývoje jednotlivých institucí.  
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6) Ekonomika, provoz a správa IT 
 

I.) Stručný přehled hospodaření Archivu  

 
Příjmy  

 

Archiv neměl pro rok 2018 rozpočtované příjmy. Ze své činnosti vykázal ke konci roku 

2018 příjmy ve výši 252 383,56 Kč, které odvedl do státního rozpočtu dle níže strukturované 

tabulky: 

 

Celkový přehled příjmů Archivu v tis. Kč 

 

Ukazatel 

Rozpočet 2018 
Konečný 

rozpočet Skutečnost 

2018 

% 

plnění 
schválený po změnách 2018 

1 2 3 4 5=4:2 

Příjmy Archivu celkem 
   

252,38 
 

211

1 

Příjmy z poskytování služeb 

a výrobků 
0 0 0 121,23 

 

213

2 

Příjmy z pronájmu ostatních 

nemovitostí a jejich částí 
0 0 0 18,30 

 

232

4 

Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady 
0 0 0 112,85 

 

 

Šlo o příjmy z badatelen Archivu za vyhotovení kopií a pravidelnou platba pronájmu 

z nebytového prostoru v objektu Braník. Příjem je dále tvořen úhradami za přečerpané telefonní 

hovory, stravenky, vrácením přeplatků elektrické energie, vodného a stočného a nevyčerpanou 

výší příslušenství k přiděleným mzdovým prostředkům. 

 

Výdaje 
 

   Struktura výdajů rozpočtu Archivu vychází ze schváleného zákona č. 474/2017 Sb.,  

o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, kterým bylo stanoveno, že Archiv hospodařil 

s finančními prostředky ve výši 83 885 418 Kč. Na základě usnesení vlády č. 206/2018 ze dne 

27. 3. 2018 došlo ke snížení výdajů v rozpočtu Archivu ve výši 2 500 000 Kč. Archiv tímto 

snížením hospodařil s finančními prostředky ve výši 81 385 418 Kč.  

      

Součástí výdajů se v roce 2018 staly nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 

29 613 944,93 Kč. Tento rozdíl mezi konečnými a skutečnými výdaji vznikl nevyčerpáním 

prostředků běžných i kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje se podílely sumou 20 097 141,56 

Kč, které byly využity z části na investiční akce v roce 2018. Nespotřebované výdaje pokryly 

nákup hmotného majetku – serverů nutných k ukládání digitálních kopií archiválií. V oblasti 

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

Archivu.  
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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. 

 

           
 

Celkový přehled výdajů Archivu v tis. Kč          

 

Ukazatel 

Rozpočet 2018 
Konečný 

rozpočet Skutečnos

t 2018 

% 

plnění 
schválený 

po 

změnách 
2018 

1 2 3 4 5=4:2 

Výdaje celkem 83 885,42 81 385,42 110 999,37 81 544,99 100,20 

Kapitálové výdaje 6 226,21 3 726,21 23 823,35 1 036,25 27,81 

Běžné výdaje 68 256,70 68 256,70 68 699,66 68 659,58 100,59 

v tom osobní výdaje 50 193,22 50 193,22 50 543,76 50 503,68 100,62 

 

v tom platy zaměstnanců v pracovním 

poměru 
19 357,32 19 357,32 19 357,32 19 357,32 100,00 

 
v tom platy státních úředníků 30 532,39 30 532,39 30 782,39 30 782,39 100,82 

  
OPPP 

  
303,51 303,51 310,65 270,57 89,15 

   
odstupné 0,00 0,00 93,40 93,40 0,00 

    
povinné pojistné 17 065,68 17 065,68 17 153,11 17 153,11 100,51 

     
FKSP 997,80 997,80 1 002,79 1 002,79 100,50 

Ostatní běžné výdaje celkem 9 402,51 9 402,51 18 476,36 11 849,16 126,02 
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Přehled výdajů na platy zaměstnanců Archivu v tis. Kč 

 

Ukazatel 

Rozpočet 2018 
Konečný 

rozpočet Skutečnos

t 2018 

% 

plnění 
schválený 

po 

změnách 
2018 

1 2 3 4 5=4:2 

Výdaje na platy a OPPP včetně přísl. a 

FKSP 
68 256,70 68 256,70 68 699,66 68 659,58 100,59 

Výdaje na platy a OPPP včetně přísl. bez 

FKSP 
67 258,90 67 258,90 67 696,87 67 656,79 100,59 

z toho 
     

výdaje na platy a OPPP 50 193,22 50 193,22 50 543,76 50 503,68 100,62 

v tom 
         

 

platy zaměstnanců 

v pracovním poměru  
19 357,32 19 357,32 19 357,32 19 357,32 100,00 

 
platy státních úředníků 

 
30 532,39 30 532,39 30 782,39 30 782,39 100,82 

 
v tom OPPP 

  
303,51 303,51 310,65 270,57 89,15 

  
z toho odstupné 

 
- - 93,40 93,40 0,00 

pojistné placené zaměstnavatelem 17 065,68 17 065,68 17 153,11 17 153,11 100,51 

převod do FKSP 997,80 997,80 1 002,79 1 002,79 100,50 

 

 

Kapitálové výdaje 

 

V roce 2018 realizoval Archiv výdaje položek 6121 – Budovy a haly a 6125 – Výpočetní 

technika. Přehled kapitálových výdajů je uveden v následující tabulce: 

 

Přehled financování reprodukce majetku Archivu v tis. Kč 

 

 

Ukazatel 

Rozpočet 2018 
Konečný 

rozpočet 
Skutečnost 

2018 

% 

plnění 
schválený po změnách 2018 

1 2 3 4 5=4:2 

Kapitálové výdaje Archivu celkem 6 226,21 3 726,21 23 823,35 1 036,25 16,64 

z toho 
     

nehmotný 

majetek 

Reprodukce 

ostatních aktiv 
5 794,93 3 294,93 22 774,35 39,25 0,68 

hmotný 

majetek 

Pořízení, obnova 

a provozování ICT 
431,28 431,28 1 049,00 997,00 231,17 
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Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 3 726 208 Kč, ze kterého vyčerpal finanční 

prostředky ve výši 1 036 248,49 Kč, tj. 27,81 %. 

 

Archiv čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře: 

 Položka 6121 – Budovy, haly a stavby byla v celkové výši 39 250 Kč; jedná se o platbu 

technickému dozoru, který se podílel na jednáních s dodavatelem a právními zástupci 

v tomto roce na akci zateplení objektu Braník. Tato akce je v celkové hodnotě 

4 159 629 Kč. Stavba je z důvodu zásadní nekvalitní práce stále nedokončena, a zároveň 

z části neuhrazena.  

 Položka 6125 – Výpočetní technika byla čerpána v celkové výši 996 998,49 Kč, přičemž 

šlo o nákup 2x dvou kusů serverů pro IT odd. 

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

plánu.  
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II.) Kontroly, audit, ochrana osobních údajů 

 
Externí kontroly 

 

V Archivu nebyla během roku 2018 provedena žádná externí kontrola. 

 

Interní audit 

 

V Archivu je zaveden a udržován vnitřní kontrolní systém v souladu se zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zahrnuje řídící kontrolu a interní audit. Tyto činnosti jsou 

upraveny služebním předpisem o vnitřním kontrolním systému, novelizovaným v roce 2018, 

a nově vydaným Statutem interního auditu. 

Činnost interního auditu se řídí střednědobým a ročním plánem činnosti, který byl 

schválen ředitelkou Archivu. V roce 2018 byly provedeny tři systémové audity, jejichž součástí 

bylo vždy hodnocení rizik a vyhodnocení nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému 

v auditované oblasti. Závěrečná zpráva interního auditu za rok 2018 vyhodnotila plnění 

stanovených úkolů v oblasti interního auditu a plnění doporučení uložených ředitelkou Archivu. 

Činnost interního auditu se zaměřila i na oblast metodickou, poradenskou a konzultační. 

 

Řízení rizik 

 

Systém řízení rizik je v Archivu nastaven od roku 2015, kdy byl sestaven první katalog 

rizik. Řízení rizik probíhá také průběžně, rizika jsou identifikována, odborně posuzována 

a vyhodnocována a jsou přijímána opatření k jejich řízení. Formalizované vyhodnocení proběhlo 

podruhé v roce 2018, byl aktualizován katalog rizik, který aktuálně obsahuje 95 rizik a sestavena 

mapa rizik.   

V roce 2018 byl vydán nový služební předpis Řízení rizik, který mimo jiné formalizuje 

celý proces, nastavuje škály pro kvantifikaci rizik a dělí rizika Archivu do šesti hlavních skupin 

na rizika plánování a řízení; rizika právní a bezpečnostní; rizika operační a provozní; finanční 

rizika; rizika IT a GDPR. 

 

Ochrana osobních údajů 

 

Při zpracování osobních údajů Archiv postupuje v souladu s platnými právními předpisy 

Evropské unie a České republiky a v souladu se svými vnitřními předpisy. S účinností od 

25. května 2018 jmenoval Archiv pověřence pro ochranu osobních údajů. V rámci této agendy 

bylo v roce 2018 vyřízeno jedno podání subjektu údajů a jedna odpověď na dožádání stanoviska 

MV.  
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III.) Správa IT 

 

 Programátoři Oddělení informačních technologií a evidencí (6. oddělení) se v roce 2018 

podíleli především na dalším vývoji a zajištění provozu aplikace eBadatelna, včetně zabezpečení 

importu nových dat. Velkým problémem se ukázal být import části přepsaných inventářů součástí 

VB a StB, kvůli specifickému formátu tvorby signatury. Dalším úkolem byla postupná 

implementace a úpravy aplikace ELZA, kde byly provedeny modifikace výstupů (změna 

zobrazování ukládacího čísla, fyzického stavu archiválie, atd.). Byl také vyzkoušen export 

archivních souborů a možnosti jeho nastavení.  

 

 IT specialisté oddělení samozřejmě zabezpečovali veškeré standardní služby IT (provoz, 

instalace a konfigurace výpočetní techniky, administrace vzdálených uživatelských stanic, 

konzultační činnost pro zaměstnance, vytváření podkladů pro nákupy informačních technologií) 

a podíleli se na instalaci hardwarového vybavení pořízeného pro potřeby společné IT 

infrastruktury s Ústavem). Během roku rovněž průběžně probíhaly práce na postupných úpravách 

IT infrastruktury a databází vynucených novými pravidly pro ochranu osobních údajů.  

 

 

 

 

Mgr. Světlana Ptáčníková 

ředitelka Archivu
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7) Tabulkové přílohy 

 
Tabulka č. 1 – Akvizice a delimitace archiválií a archivních souborů  

 
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.) 

  

Akvizice archiválií, u nichž došlo k 

novému posouzení z hlediska § 14 zákona 

č. 181/2007 Sb. 

průběžně     12,17 bm   

89 kartonů, 2 

balíky, 3 

kartotéky 

  

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. 

12/2018 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). 

průběžně     5,81 bm   39 balíků   

Vypracování protokolů o provedení 
skartačního řízení. 

průběžně 
počet 

protokolů 
7   

Akvizice a delimitace archiválií a archivních souborů – neplánované vnější 

oddělení popis/původce termín  
splněno 

(v%) 
poznámka k průběhu 

bm 

k převzetí 

bm 

k odeslání 

získaných UJ 

(karton, balík 
atd.) 

odeslaných 

UJ (karton, 
balík atd.) 

1. oddělení Delimitace spisů ÚDV zpět původci. průběžně       14,91 bm   127 kartonů 

2. oddělení                 

3. oddělení                 

Souhrn – akvizice vnější 

1. oddělení 

  

12,17 bm   
89 kartonů, 

2 balíky, 3 kartot. 
  

2. oddělení 12 bm   100 kartonů   

3. oddělení 5,81 bm   39 balíků   

ABS 29,98 bm   
189 kartonů, 41 

balíků, 3 kartot. 
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Tabulka č. 2 – Zpracovávání a zpřístupňování archivních souborů 

 

Zpracovávání a zpřístupňování archivních souborů 

oddělení popis termín 
celkový 

rozsah 
hotovo 2017 

plán. rozsah 
zpracování 

pro r. 2018 

vyhodnocení/ poznámka 

1. oddělení 

Zpracovávání podkladů pro archivní 
pomůcku - Zpravodajská správa 

Generálního štábu ČSLA - neoperativní část 

(část fondu NAD 583). 

12/2018 405 kartonů 375 kartonů 30 kartonů 

Ve spolupráci se 4. oddělením, zpracováno 

30 kartonů. Ukončeno zpracování části 
fondu. 

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

I. správy MV (část fondu NAD 595 - 

I. správa SNB – operativní svazky). 

12/2018 459 kartonů  217 kartonů 40 kartonů 
Ve spolupráci se 4. oddělením, zpracováno 

28 kartonů. 

Zpracovávání fondu - vypisování dalších 

údajů ze svazků fondu Správy sledování 

MV (NAD 238). 

12/2018 797 kartonů 433 kartonů 100 kartonů 
Ve spolupráci se 4. oddělením, zpracováno 

167 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 7 soupisů 1 soupis Odloženo z důvodu nedostatečných kapacit. 

2. oddělení 

Publikování archivní pomůcky nebo její 
části - fond A 2/10. 

06/2018     

publikace 

archivní 

pomůcky 

Dokončeny korektury. Doposud nevyřešen 
legislativní rámec zveřejnění. 

Průzkum a zpracování soupisu fotografií 

Muzea Policie ČR. 
12/2018 

cca 16 400 

polí 
1000 polí 1000 polí   

Průzkum a příprava kompletní revize 
a rozšíření prozatímního inventárního 

soupisu fondu 425, příprava elektronické 

archivní pomůcky. 

12/2018 
cca 467 

kartonů 
189 kartonů 100 kartonů   

Průzkum a kompletní revize a rozšíření 

prozatímního inventárního soupisu fondu 

134, příprava elektronické archivní 
pomůcky. 

12/2018 
cca 567 

kartonů 
60 kartonů 25 kartonů Zpracováno 55 kartonů. 
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Tabulka č. 2 (pokračování) – Zpracovávání a zpřístupňování archivních souborů  

 

Zpracovávání a zpřístupňování archivních souborů 

oddělení popis termín 
celkový 

rozsah 
hotovo 2017 

plán. rozsah 
zpracování 

pro r. 2018 

vyhodnocení/ poznámka 

3. oddělení 

Vytvoření manipulačního seznamu k fondu 

O-StB Gottwaldov. 
12/2018 3,12 bm 0 bm 3,12 bm 

Zpracováno v ELZA, čeká se na úpravy 

software pro generování inventáře. 

 Započetí manipulačního seznamu k fondu 

O-StB Žďár n. S. 
12/2018 1,32 bm 0 bm 0,6 bm 

Zpracováno v ELZA, čeká se na úpravy 

software pro generování inventáře. 

Vytvoření manipulačního seznamu k fondu 
O-StB Kroměříž. 

nový úkol 1,92 bm 0 bm nový úkol 
Zpracováno v ELZA, čeká se na úpravy 

software pro generování inventáře. 

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

stol. (vyčlenění materiálů vhodných 

k zařazení do PS, vyčlenění materiálů 
příslušníků MV narozených před r. 1910 

apod.). 

12/2018 20 bm 12,72 bm 3,5 bm Zpracováno 3,6 bm. 

Kontrola a korektura digitální podoby 

konvertovaných prozatímních inventárních 

seznamů KS SNB Ostrava z programu 
FoxPro, příprava elektronické archivní 

pomůcky. 

12/2018 
26 fondů 

(inventářů) 

6 fondů 

(inventářů) 

20 fondů 

(inventářů) 

Ukončena kontrola, probíhá databázové 

zpracování výsledků. 

Počáteční fáze pořádání (roztřídění) fondu 

Vojenského učiliště Pohraniční a Vnitřní 

stráže Bruntál (NAD 87). 

12/2018 11,5 bm 0 bm 8,5 bm 
Roztřídění ukončeno u celého fondu, 

pořádání nezahájeno. 

 Pořádání fondu KS SNB Hradec Králové - 

dodatek. 
12/2018 62 bm 0 bm 20 bm  Zpracováno 9,5 bm.  

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

12/2018 
14 fondů 

(inventářů) 
0 z 14 fondů 
(inventářů) 

2 fondy 
(inventáře) 

Provedena revize 3 fondů. 

4. oddělení 

Zpracovávání podkladů pro archivní 
pomůcku - Zpravodajská správa 

Generálního štábu ČSLA - neoperativní část 
(část fondu NAD 583). 

12/2018 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). 

12/2018 459 kartonů 
viz 1. 

oddělení 
viz 1. 

oddělení 
  

Zpracovávání fondu - vypisování dalších 

údajů ze svazků fondu Správy sledování 
MV (NAD 238) – pokračování. 

12/2018 
viz 1. 

oddělení 

viz 1. 

oddělení 

viz 1. 

oddělení 
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Tabulka č. 2 (pokračování) – Zpracovávání a zpřístupňování archivních souborů  - rozvoj databázových vyhledávácích nástrojů  

 

Rozvoj databázových vyhledávácích nástrojů ABS 

oddělení popis termín 
dosavadní 

rozsah 
plán. rozsah 
zpracování 

počet 

vytvořených 

záznamů 

poznámka k průběhu/vyhodnocení 

1. oddělení 
Příprava digitalizovaných archiválií pro 

publikaci v eBadatelně - svazky KR/TS. 
12/2018 viz 4. oddělení viz 4. oddělení 

viz 4. 

oddělení 
ve spolupráci s 4. oddělením 

2. oddělení 

Zpracování jmenné evidence fondu 425. 12/2018 
189 z cca 467 

kartonů 
100 kartonů 

cca 36 400 

záznamů 
  

Zpracování jmenné evidence fondu 134. 12/2018 
60 z cca 567 

kartonů 
25 kartonů 

cca 5207 
záznamů 

Zpracováno 55 kartonů. 

Opravy databáze kartotéky tzv. Studijního 

ústavu. 
průběžně 

cca 958 000 z 
cca 1 400 000 

karet  

cca 240 000 

karet 

cca 254 000 

karet 
  

3. oddělení 

Doplnění rejstříků fondu A 8/2. 06/2018 
600 z cca 1000 

záznamů 

cca 350 - 400 

záznamů 

cca 1800 

záznamů 

Vytěženo výrazně větší množství záznamů, než se 

předpokládalo. 

Kontrola a oprava evidencí fondu 
personálních spisů příslušníků MV. 

12/2018 135 z 2 857 bm  63 bm 
561 

záznamů 
Zpracováno 67,32 bm. 

4. oddělení 
Příprava digitalizovaných archiválií pro 

publikaci v eBadatelně - svazky KR/TS. 
12/2018 cca 6 000 cca 6 000 

cca 6 000 

signatur 
Zpracovány veškeré signatury z fiší fondů KR/TS. 

6. oddělení 

Přepisy inventářů - dokončení přepisů 

vybraně skupiny starých inventářů. 
průběžně 

80 knih z cca 

120 knih 
40 knih 

cca 72 000 

záznamů 

Přepsáno 40 knih. Zpracování vybrané skupiny 
(inventáře centrály a regionálních útvarů StB/VB) 

dokončeno. 

Přepisy dohledaných protokolů Ústí nový úkol   8 knih 
cca 9 900 

záznamů 
  

Přepisy dohledaných starých archivních 

protokolů vyšetřovacích spisů 
nový úkol   9 knih 

cca 10 000 

záznamů 
  

Příprava fondů pro publikaci v eBadatelně 

(část KR/TS-MV, MNB, A 2/5, A 2/7). 
průběžně  zpráva o výsledku 

Ukončeno MNB, KRT/TS (valná část - zbývá cca 750 sign.), A 2/5. 

Rozpracováno A 2/7. 

Doplňování současných databázových 
vyhledávacích systému ABS. 

průběžně zpráva o výsledku 

Plné zprovoznění tzv. databáze AZ po úpravách v testovacím provozu 
a digitalizaci části archiválií, na které odkazuje. Celkem databáze 

obsahuje 12852 záznamů. V rámci přípravy zveřejnění zkontrolovaných 

inventářů k fondu KS HK provedena kontrola a opravy 43 000 
rejstříkových záznamů pro doplnění a opravy v lustračním systému. 
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Tabulka č. 3 – Badatelské služby – badatelna Braník
1
 

 

Badatelna 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 17 29 97 166 12 6 

únor 8 18 96 32 8 5 

březen 6 27 138 188 8 4 

duben 4 21 36 48 19 6 

květen 5 19 105 46 18 5 

červen 11 24 48 76 12 6 

červenec 1 11 15 61 11 27 

srpen 3 3 137 20 18 3 

září 2 18 235 118 54 3 

říjen 1 12 40 70 56 15 

listopad 1 9 68 85 68 5 

prosinec 0 2 29 14 12 1 

CELKEM 59 193 1 044 924 296 86 

 

                                                 
1
 Nejde o badatelnu určenou pro poskytování služeb veřejnosti, slouží výhradně úředním potřebám. 
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Tabulka č. 3 (pokračování) – Badatelské služby – badatelna Struha 

 

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 185 268 2 728 2 582 621 70 

únor 164 300 2 250 1 880 673 78 

březen 120 276 2 359 2 070 931 70 

duben 102 256 2 572 1 713 838 74 

květen 111 257 2 575 1 712 879 100 

červen 101 213 1 959 1 354 580 76 

červenec 74 181 1 445 1 263 681 101 

srpen 98 217 1 555 1 667 825 73 

září 103 246 1 710 1 454 696 89 

říjen 95 279 1 783 1 928 961 95 

listopad 104 260 1 762 1 456 620 68 

prosinec 76 186 1 369 1 049 468 62 

CELKEM 1 333 2 939 24 067 20 128 8 773 956 
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Tabulka č. 3 (pokračování) – Badatelské služby – badatelna Kanice 

 

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 41 44 467 438 176 16 

únor 31 53 759 766 115 13 

březen 34 57 478 444 94 12 

duben 31 53 500 732 325 17 

květen 13 47 514 510 66 12 

červen 20 57 542 583 80 6 

červenec 21 41 422 404 87 12 

srpen 21 41 452 369 50 9 

září 19 34 352 415 96 6 

říjen 18 49 715 553 40 4 

listopad 22 51 560 402 102 3 

prosinec 13 26 572 304 206 20 

CELKEM 284 553 6 333 5 920 1 437 130 
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Tabulka č. 4 – Badatelské služby – souhrn za všechny badatelny 

 

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 badatelny Archivu. 

leden 243 341 3 292 3 186 809 92 

únor 203 371 3 105 2 678 796 96 

březen 160 360 2 975 3 702 1 033 86 

duben 137 330 3 108 2 493 1 182 97 

květen 129 323 3 194 2 268 963 117 

červen 132 294 2 549 2 013 672 88 

červenec 96 233 1 882 1 728 779 140 

srpen 122 261 2 144 2 056 893 85 

září 124 298 2 297 1 987 846 98 

říjen 114 340 2 538 2 551 1 057 114 

listopad 127 320 2 390 1 943 790 76 

prosinec 89 214 1 970 1 367 686 83 

CELKEM 1 676 3 685 31 444 27 972 10 506 1 172 

 

 

 



38 

 

Tabulka č. 5 – eBadatelna 

 

 

eBadatelna 

oddělení popis měsíc 

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 Využívání a doplňování eBadatelny.  

leden 17 127  3 353 0 71 227 0 4 708 355 

únor 23 125 2 874 0 71 227 0 4 708 355 

březen 29 127 2 432 0 71 227 0 4 708 355 

duben  24 104 1 528 0 71 227 0 4 708 355 

květen 21 107 1 594 0 71 227 0 4 708 355 

červen 18 86 1 233 0 71 227 0 4 708 355 

červenec 22 107 1 513 0 71 227 0 4 708 355 

srpen 26 118 1 207 0 71 227 0 4 708 355 

září  24 110 1 466 0 71 227 0 4 708 355 

říjen 18 121 1 471 0 71 227 0 4 708 355 

listopad 35 129 4 798 0 71 227 0 4 708 355 

prosinec 21 123 4 348 89 71 316 236 297 4 944 652 

CELKEM 278 1 384 24 464 89 71 316 236 297 4 944 652 
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Tabulka č. 6 – Úřední činnost 

 

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. 

a zvláštních zákonů; vyřizování úředních 

žádostí. 

1 660     

Vyřizování agendy NBÚ – zpracovávání 
anotací. 

195 596   

2. oddělení 

Vyřizování badatelských žádostí dle zákona 

č. 499/2004 Sb. a zvláštních zákonů; 

vyřizování úředních žádostí.  

614     

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

  9   

Vyřizování agendy státního občanství.   75 326 

3. oddělení 

Vyřizování badatelských a úředních 

požadavků podle zákona č. 499/2004 Sb. 

a dalších zvláštních zákonů. 

511     

Vyřizování agendy řidičských průkazů.   84   
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Tabulka č. 7 – Lustrační agenda 

 
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 13 8 5 8 0 0 13 0 28 75 

únor 26 6 5 6 2 0 9 0 28 82 

březen 26 6 11 10 2 1 10 0 27 93 

duben 26 8 4 5 2 3 5 0 25 78 

květen 12 8 8 10 2 0 8 0 30 78 

červen 30 9 6 5 2 0 7 0 15 74 

červenec 15 3 4 3 1 1 10 0 9 46 

srpen 9 5 6 0 2 0 6 0 11 39 

září 15 7 2 4 2 0 5 0 12 47 

říjen 25 4 6 6 2 1 7 0 26 77 

listopad 18 6 5 10 1 0 1 0 16 57 

prosinec 20 5 5 6 1 0 1 0 22 60 

celkem 235 75 67 73 19 6 82 0 249 806 

měsíc 

počty lustrovaných jmen – úřední žádosti 

NBÚ 

MV – 

bezp. 

odbor 

ÚZSI ÚDV 

MO – 

vojenské 

zprav. 

Policie 
ČR 

BIS 
Vězeňská 

služba 
ostatní celkem 

leden 104 210 81 18 0 0 25 0 88 526 

únor 229 224 66 10 45 0 18 0 83 675 

březen 205 152 173 56 16 1 15 0 92 710 

duben 202 287 79 5 32 3 6 0 45 659 

květen 60 376 143 15 11 0 10 0 72 687 

červen 206 369 183 18 8 0 7 0 65 856 

červenec 118 191 86 3 40 1 11 0 30 480 

srpen 79 233 111 0 11 0 8 0 55 497 

září 125 114 43 9 37 0 9 0 31 368 

říjen 190 119 112 8 2 1 8 0 64 504 

listopad 144 162 99 19 18 0 1 0 32 475 

prosinec 175 116 85 20 13 0 1 0 118 528 

celkem 1 837 2 553 1 261 181 233 6 119 0 775 6 965 
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Tabulka č. 7 (pokračování) – Lustrační agenda  

 

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 13 22 

únor 11 19 

březen 22 30 

duben 10 15 

květen 21 45 

červen 52 59 

červenec 6 43 

srpen 39 77 

září 66 77 

říjen 12 15 

listopad 11 19 

prosinec 11 28 

celkem 274 449 

Vyhledávání pro badatele měsíc počet žádostí  
počet 

prověřovaných 

osob 

Vyhledávání v databázích Archivu 
bezpečnostních složek v rámci vyřizování 

požadavků badatelské veřejnosti. 

leden 244 847 

únor 176 635 

březen 175 511 

duben 176 730 

květen 191 694 

červen 133 541 

červenec 143 442 

srpen 153 586 

září 152 507 

říjen 155 607 

listopad 104 419 

prosinec 86 353 

celkem 1 888 6 872 
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Tabulka č. 7 (pokračování) – Lustrační agenda 

 

2. oddělení 

Vyhledávání v kartotékách 2. oddělení – 
počet lustrovaných jmen 

měsíc 
badatelské 

žádosti 
agenda 262 

 Vyhledávání podkladů v kartotékách 
k fondům Studijního ústavu MV, 

v kartotékách Ochrany státního tajemství, 

Vystěhovalců a emigrantů. 

leden 1 081 27 

únor 664 25 

březen 678 37 

duben 1 107 18 

květen 652 67 

červen 718 77 

červenec 751 43 

srpen 622 101 

září 818 111 

říjen 965 24 

listopad 756 16 

prosinec 603 11 

celkem 9 415 557 
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Tabulka č. 8 – Celkový přehled agendy zákona č. 262/2011 Sb. 

 
Celkový přehled agendy 262 

oddělení popis měsíc 

ve stadiu 

lustrací, 

vyhledávání a 
přípravy pro 

digitalizaci 

zaevidováno nových žádostí (1. 1. 

2018 − 31. 12. 2018) 

odesláno Odborných stanovisek 

Ministerstvu obrany 

4. oddělení 
Zpracování statistických informací o stavu 

agendy zák. 262/2011 Sb. v Archivu. 

leden 130 12 35 

únor 125 10 14 

březen 120 21 28 

duben 110 9 24 

květen 90 16 27 

červen 140 64 27 

červenec 150 30 31 

srpen 170 50 24 

září 190 36 4 

říjen 180 10 35 

listopad 170 9 23 

prosinec 165 3 8 

Celkem 
 

270 280 
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Tabulka č. 9 – Digitalizace – příprava a kontrola 

 

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. 

12/2018 
fond V-ČB, včetně 

kontrol 

a redigitalizace 

85 kartonů 120 kartonů/854 i.j. 141% Včetně redigitalizovaných i.j., 541 i.j.  ÚSTR. 

12/2018 fond ZA 15 kartonů 26 kartonů/60 i.j. 153% Včetně redigitalizovaných i.j. 

12/2018 MTH I.S 40 kartonů 69 kartonů/341 i.j. 172% Včetně redigitalizovaných i.j. 

12/2018 
archivní protokoly 
S/D (sbírka starých 

svazků a dotazníků) 

6 kartonů 6 kartonů/57 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 dle potřeby   323 i.j.     

Kontrola digitalizace v elektronickém 
úložišti - archiválie připravované pro úřední 

žádosti. 

průběžně dle potřeby   277 i.j.     

Kontrola digitalizace v elektronickém 
úložišti - kontrola úplnosti staré digitalizace 

v souvislosti s dálkovým zpřístupněním, 

případná redigitalizace chyb. 

12/2018 fond KR a TS cca 4500 i. j. 3800 i.j. 85%   

2. oddělení 

Zajišťování přípravy archiválií určených 

k systematické digitalizaci. 

12/2018 fond 325 cca 90 kartonů 100 kartonů/710 i.j. 111%   

12/2018 
část fondu A 34/1 

(AZ) 
7 kartonů 8 kartonů/17 i.j. 114%   

 Zajišťování ostatních průběžných 

požadavků na digitalizaci archiválií (Ústav 

k výstavním, publikačním a vzdělávacím 
projektům, agenda 202/2011 Sb., ochranná 

a badatelská digitalizace atd.). 

průběžně dle potřeby   

51,6 kartonu/363 i.j. 

a 1 kartotéka (9765 
karet) 

    

Kontrola digitalizace v elektronickém 

úložišti - kontrola úplnosti staré digitalizace 

v souvislosti s dálkovým zpřístupněním, 
případná redigitalizace chyb. 

průběžně  fond 425 30 kartonů 29 kartonů/768 i.j. 97%   

12/2018 fond H 10 kartonů 8 kartonů/29 i.j. 80%   
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Tabulka č. 9 (pokračování) – Digitalizace – příprava a kontrola 

 

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. 

12/2018 
fondy H 1-15 až H 1-

18 

10 kartonů+ 

20 knih 

27 kartonů+ 20 

knih/412 i.j. 
270% 

Navíc provedena příprava fondů H 2-1, H 2-

2. 

06/2018 

fond E/1 a E-4 

(výběrově archiválie 

k trest. prac. táborům) 

 3 kartony 3 kartony/32 i.j. 100%   

12/2018 fond A 6/2 80 kartonů 73 kartonů/863 i.j. 91%   

12/2018 fond pers. spisů dle potřeby 98 spisů     

 Zajišťování ostatních průběžných 

požadavků na digitalizaci archiválií (Ústav 
k výstavním, publikačním a vzdělávacím 

projektům, agenda 202/2011 Sb., ochranná 

a badatelská digitalizace atd.). 

průběžně dle potřeby 

  

24 kartonů/165 i.j.     

Kontrola digitalizace v elektronickém 

úložišti - kontrola úplnosti staré digitalizace 

v souvislosti s dálkovým zpřístupněním, 

případná redigitalizace chyb. 

12/2018 fond A 8 75 kartonů 75 kartonů 100% 
Celkem 98 kartonů/1455 i.j. 

12/2018 fond A 8/2 23 kartonů 23 kartonů 100% 

12/2018 personální spisy průběžně 74 spisů   62 spisů nutno redigitalizovat. 

6. oddělení 
Zajišťování přípravy archiválií určených 

k systematické digitalizaci. 
12/2018 

fond V-ČB, včetně 
kontrol 

a redigitalizace 

viz 1. oddělení viz 1. oddělení 
viz 1. 

oddělení 
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Tabulka č. 10 – Digitalizace 

 

Digitalizace 

 oddělení popis fond (část fondu) plán kartonů/i.j./bm 
digitalizováno 

i.j. 
počet skenů 

splněno (v 

%) 
poznámky k průběhu 

5. oddělení 

Systematická digitalizace archiválií. 

fond V-ČB 80 kartonů 626 117 154 150% 
Z toho cca 543 i.j. ÚSTR; včetně 

redigitalizace. 

fond ZA 13 kartonů 42 9 969 200% 

Digitalizace fondu ukončena včetně 

redigitalizace. Celkem digitalizováno 
26 kartonů. 

MTH I.S cca 32 kartonů 158 29 237 100%   

Archivní 
protokoly S/D 

(sbírka starých 

svazků a 
dotazníků)  

6 kartonů 31 4 541 100% Digitalizace sbírky ukončena. 

fond A 2/7 6 kartonů 120 3 137 100% Digitalizace fondu ukončena. 

fond 325 cca 90 kartonů 548 80 014 111% Digitalizováno 100 kartonů. 

část fondu A 34/1 

(AZ) 
7 kartonů 26 9 460 114% Digitalizováno 8 kartonů. 

fondy H 1-15 až H 

1-18 
10 kartonů+ 20 knih 39 9 979 95% 

Neukončena digitalizace části 

úředních knih. 

fond E/1 a E-4 
(výběrově) 

cca 3 kartony 29 6 447 100%   

fond A 6/2 50 kartonů 509 35 546 55% Digitalizováno 27 kartonů. 

fond pers. spisů dle potřeby 91 20 260     

Digitalizace velkoformátových 

a specifických archiválií pro úřední 
a badatelské potřeby. 

    128 jednotlivin 301     

Rozřazení a přejmenování digitalizátů 
vytvořených na základě spolupráce 

s Vojenským zpravodajstvím. 

    3 8 725     

Digitalizace archiválií pro úřední 

a badatelské potřeby, především pak pro 
potřeby agendy zákona č. 262/2011 Sb. 

    2 646 258 570     

celkem       4 862 593 340     

z toho 

USTR 
      549 104 205     
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Tabulka č. 11 – Publikační činnost a recenze 

 
Publikační činnost 

BÍLKOVÁ, Jitka: Mezinárodní den archivů v Archivu bezpečnostních složek. In: Sborník ABS, č. 16/2018, s. 420-421. 

BÍLKOVÁ, Jitka: Edukace v Archivu bezpečnostních složek v roce 2017. In: ČAS v roce 2017. Ročenka České archivní společnosti. 2018, s. 290-292. 

BURSÍK, Tomáš: Příklady resistenčního jednání v Československu 1948-1967. In: VILÍMEK, Tomáš - TŮMA, Oldřich (eds.): Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém 
Československu  1948-1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ĆR, v. v. i., 2018, s. 80-110. 

LACKO, Miroslav: Mezinárodní vědecká konference 100 let od vzniku ČSR. In: Sborník ABS, č. 16/2018, s. 411-414. 

MIKULKA, Jiří: Zapomenutý bojovník. Životní osudy četníka, vojáka a příslušníka Sboru národní bezpečnosti Josefa Černého. In: Brno v minulosti a dnes, č. 31/2018, Archiv města Brna 2018, s. 159-

187. 

MIKULKA, Jiří: Případ (nejen) osmi. K perzekuci příslušníků Místního velitelství SNB v Praze v roce 1948. In: Sborník ABS, č. 16/2018, s. 319-354. 

MARKOVÁ, Zuzana: Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek. In: ČAS v roce 2017. Ročenka České archivní společnosti. 2018, s. 181-185. 

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana: Aspekty odpovědnosti archivářů a badatelů při nakládání s osobními údaji v archiváliích. In: Historie-Otázky-Problémy. Etika historikova, 2/2017, s. 24-35. 

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana: Úspěšné působení Emilie Benešové v Radě Ústavu pro studium totalitních režimů. In: ČAS v roce 2017. Ročenka České archivní společnosti. 2018, s. 255–256. 

SLAVÍK, Tomáš: Dopad změn v ochraně státní hranice z poloviny 60. let na pokusy o jejich překonání v jižních Čechách. In: Vaněk, Pavel (eds.): Ochrana státní hranice a rok 1968. Bezpečnostní 

poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let, Technické muzeum v Brně, Brno 2018, s. 13-22. 

SLAVÍK, Tomáš: Konference Ochrana státní hranice a rok 1968. Bezpečnostní poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let. In: Sborník ABS, č. 16/2018, s. 407-409. 

SUK, Marek: "Určité utajování bylo nutné." Studie k disidentským konspiračním strategiím. In: Sborník ABS, č. 16/2018, str. 209-229. 

VANĚK, Pavel: Ukončení činnosti 19. děčínské pohraniční brigády v roce 1966. In: Vaněk, Pavel (eds.): Ochrana státní hranice a rok 1968. Bezpečnostní poměry na hranici v druhé polovině šedesátých 

let, Technické muzeum v Brně 2018, s. 7-12. 
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Tabulka č. 12 – Aktivní účast na konferencích 

 

Aktivní účast na konferencích 

PhDr. Jitka Bílková: účast na semináři ÚSTR: "Nezávislá kultura za socialismu" (24. 9. 2018, Praha) s příspěvkem: Základní problémy edukace v archivu. 

Tomáš Bursík: Aktivní účast na semináři "Občanská společnost v období Pražského jara 1968-1969" (21. 3. 2018, Liberec) s příspěvkem Klub 231 v roce 1968  

Daniela Gaštanová, DiS.: účast na konferenci: "Konference o metodách hromadného odkyselování" (27. 11. 2018, Budapešť) s příspěvkem: The mass deacidification with Neshcen C500.  

Tomáš Hemza: účast na konferenci „KSČ v regionální perspektivě: struktura - elity – výkon moci“ (29. 11. 2018, Praha) s příspěvkem: Kádrová politika KSČ na regionální úrovni 1952–1967. 

Tomáš Hemza: Vedení semináře „Historiografie vědy“ na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK dne 29. 11. 2018 

Mgr. Miroslav Lacko: účast na konferenci "100 rokov od vzniku ČSR" (22.–23. 3. 2018, Banská Bystrica) s příspěvkem: Proces udělování československého státního občanství repatriantům 

a reemigrantům po vzniku ČSR pohledem ministerstva vnitra. 

PhDr. Jiří Mikulka: účast na konferenci: "XXXIV. mikulovském sympoziu" (10. - 11. 10. 2018, Mikulov) s příspěvkem: Aby veřejný pořádek nebyl narušen … Činnost příslušníků stanice NBS 

Prátlsbrun v květnu a červnu 1945. 

Mgr. Světlana Ptáčníková: účast na diskusi „Porevoluční elity – odkud přišly a co nám daly?“ (28. 5. 2018) v rámci festivalu Meeting Brno 

Mgr. Světlana Ptáčníková: účast na semináři: "Delimitace svazkové agendy komunistické rozvědky po deseti letech" (19. 6. 2018, Praha) s příspěvkem k problematice přebírání archiválií od ÚZSI. 

Mgr. Světlana Ptáčníková: účast na semináři: "Problematika sprístupňovania a spracovania dokumentov spravodajských služieb 20. storočia v inštitucionálnom rámci po roku 1990 s dôrazom na 
represívne orgány komunistických satelitov Sovietskeho zväzu" (11.–12. 12. 2018, Bratislava) s příspěvkem k problematice zpřístupňování archiválií v ČR. 

Marek Suk: účast na konferenci "Československo v letech 1978-1985" (30.–31. 5. 2018, České Budějovice) s příspěvkem: Nezávislý informační systém v normalizační éře. Vznik a vývoj samizdatového 
periodika Informace o Chartě 77 (Infoch) a vývoj jeho distribuční sítě v tehdejším Československu. 

Mgr., Ing. Pavel Vaněk, PhD.: Účast na konferenci: 5. konference policejních historiků (24.-25.5. 2018, Bratislava) s příspěvkem: Fínske domčeky pre Pohraničnú stráž při rieke Dunaj. 

Mgr., Ing. Pavel Vaněk, PhD.: účast na konferenci: "13. konference policejních historiků" (18. - 20. 10. 2018, Praha) s příspěvkem: K začlenění služebních zvířat u 4. brigády Pohraniční stráže Znojmo 

v 1. polovině 50. let. 

Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.: účast na konferenci "Železná opona, životní prostředí a lidé" (23. 11. 2018, Mikulov) s příspěvkem: Pohraniční režim a obyvatelstvo. 
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Tabulka č. 13 – Exkurze 

 
Exkurze 

oddělení vedoucí prohlídky datum místo popis 

1. oddělení 

Mgr. Xenie Penížková 

14.2.2018 Braník Post Bellum - ZŠ z Příbrami (Příběhy našich sousedů) 

20.2.2018 Braník Gymnázium bří Čapků 

19.4.2018 Braník Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK 

27.4.2018 Braník Ještědská pobočka ČAS 

28.6.2018 Braník ZŠ Jílovská, Praha 4 

18.10.2018 Braník Gymnázium B. Hrabala Nymburk 

25.10.2018 Braník Gymnázium Jaroslava Seiferta 

3.11.2018 Braník Euroatlantické centrum (Slovensko) 

15.11.2018 Braník Gymnázium Milady Horákové 

Mgr. Jaroslav Vaňous 
28.2.2018 Braník IES FSV UK (anglicky) 

27.11.2018 Braník New York University in Prague (anglicky) 

2. oddělení PhDr. Jitka Bílková 

29.1.2018 Braník CEVRO Institut - seminář (anglicky) 

1.2.2018 Braník Post Bellum - ZŠ z Kolína (Příběhy našich sousedů) 

7.2.2018 Braník Post Bellum - ZŠ Příbram (Příběhy našich sousedů) 

15.3.2018 Struha Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK 

20.3.2018 Braník Post Bellum - ZŠ z Příbrami (Příběhy našich sousedů) 

22.3.2018 Struha SPŠS a SOŠ prof. Švejcara Plzeň 

29.3.2018 Struha Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK 

3.4.2018 Struha University Studies Abroad Consortium (anglicky) 

5.4.2018 Struha Program ECES pro FF UK (anglicky) 

16.4.2018 Struha Program UPCES pro UK (anglicky) 

20.4.2018 Struha FSH UK 

24.4.2018 Hadovka Studenti z USA (anglicky) 

27.4.2018 Struha Ještědská pobočka ČAS 

2.5.2018 Struha Studenti stáže CIEE (anglicky) 

3.5.2018 Braník Post Bellum - ZŠ Čechtice (Příběhy našich sousedů) 

10.5.2018 Braník Post Bellum - ZŠ z Vlašimi (Příběhy našich sousedů) 

11.5.2018 Struha ZŠ Jánského Praha 13 (edukační program Příběh jednoho domu) 

16.5.2018 Hadovka Studenti z USA (anglicky) 

16.5.2018 Hadovka Ukrainian Leadership Academy (anglicky) 

17.5.2018 Braník Post Bellum - ZŠ z Vlašimi (Příběhy našich sousedů) 

28.5.2018 Braník CEA Study Abroad - Seattle Pacific University (anglicky) 

31.5.2018 Struha Program ECES pro FF UK (anglicky) 

6.6.2018 Braník East Carolina University (anglicky) 
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Tabulka č. 13 (pokračování) – Exkurze 

 
Exkurze 

oddělení vedoucí prohlídky datum místo popis 

2. oddělení 

PhDr. Jitka Bílková 

13.6.2018 Struha Studenti stáže CIEE (anglicky) 

19.6.2018 Braník Mladí konzervativci Plzeň  

20.6.2018 Braník University of Nebraska (anglicky) 

21.6.2018 Struha ZŠ Choceň 

18.9.2018 Braník Post Bellum - ZŠ Londýnská, Praha 2 (Příběhy našich sousedů) 

8.10.2018 Braník Akademické gymnázium 

9.10.2018 Braník Akademické gymnázium 

16.10.2018 Struha Ústav českých dějin FF UK 

23.10.2018 Braník ZŠ Norbertov, Praha 6 

2.11.2018 Struha Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK 

6.11.2018 Braník University Studies Abroad Consortium (anglicky) 

7.11.2018 Braník Gymnázium Přípotoční, Praha 10 

13.11.2018 Struha Program UPCES pro UK (anglicky) 

14.11.2018 Struha Program ECES pro FF UK (anglicky) 

27.11.2018 Struha Program Erasmus pro PedF UK (anglicky) 

Mgr. Veronika Chromá 

25.1.2018 Struha Katolický domov studujících 

18.5.2018 Struha ZŠ Svaté Voršily, Praha 1 

1.6.2018 Struha ZŠ Svaté Voršily, Praha 1 

6.12.2018 Struha Open Gate School Babice 

Mgr. Jitka Matyášová 6.6.2018 Struha ZŠ U Školské zahrady, Praha 8 

Mgr. Petr Zeman 14.11.2018 Struha Ústav pamäti národa 

3. oddělení PhDr. Iva Kvapilová 

17.4.2018 Kanice Klub "Geocaching" Brno 

11.9.2018 Kanice Archiv VUT Brno 

13.9.2018 Kanice Brněnská pobočka ČAS (archiváři z jihomoravských archivů) 

5.12.2018 Kanice Studenti FF MU Brno 

ředitelka 

ABS 
Mgr. Světlana Ptáčníková 

12.1.2018 Kanice Post Bellum - ZŠ z Brna (Příběhy našich sousedů) 

7.3.2018 Kanice Post Bellum - ZŠ z Brna (Příběhy našich sousedů) 

6.4.2018 Braník ÚDV 

15.6.2018 Braník Autoriteti Për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit (Albánie) 

22.8.2018 Kanice BstU Sasko - Magdeburg 

13.11.2018 Braník Ústav pamäti národa 

7.12.2018 Struha Autoriteti Për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit (Albánie) 

14.12.2018 Struha Ukrajinští návštěvníci v rámci projektu „Deconstruction. Archivy KGB pro média“ 
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