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ÚVOD
INTRODUCTION

V Československu byly v době před rokem 1989 humanitní vědy předmětem pozorné
péče a dohledu ze strany vládnoucího komunistického režimu. Z důvodů, jež asi není
třeba zvláště vysvětlovat, byla masivním a stálým ideologickým, mocenským i personálním
manipulacím vystavena ve značné míře i historiografie moderních dějin. Výklad moderních
dějin měl především dodat režimu legitimitu. Po roce 1968, když otázka legitimity režimu
byla už velmi choulostivá, byla snaha raději o nejnovějších dějinách mlčet. Jako vědní obor
prakticky soudobé dějiny v Československu před rokem 1989 opravdu neexistovaly. Jak
výrazně byl takový deficit pociťován, dokládá fakt, že myšlenka na založení specializované
badatelské instituce pro obor soudobých dějin vznikla ještě v prvních hektických týdnech
provázejících pád starého režimu na konci roku 1989 – a s pružností a elánem příznačným
pohříchu jen pro revoluční doby byla také rychle realizována. Již v únoru 1990 vznikl v
rámci Akademie věd Ústav pro soudobé dějiny a byly tak položeny organizační, personální,
teoretické základy pro vybudování nového oboru. Ústav sehrál na počátku 90. let v tomto
procesu klíčovou roli a i když dnes jsou – jak ostatně dokládají údaje obsažené v této
příručce – soudobé dějiny v České republice pěstovány na celé řadě pracovišť, role ÚSD
je v mnoha ohledech i nyní nezastupitelná. Poskytuje oboru fungující infrastrukturu
(specializovanou knihovnu, několik edičních řad, specializovaný časopis, bibliografické
pracoviště atd.).
Chronologicky byly soudobé dějiny v českém (původně československém) kontextu
pracovně vymezeny Mnichovskou dohodou a zánikem demokratické první Československé
republiky na podzim 1938. Ačkoli se zájem českých soudobých dějin postupně rozšiřuje i
na dobu po roce 1990, předmětem oboru bylo zatím především to období, kdy byla česká
společnost objektem (ale zčásti samozřejmě i subjektem) působení totalitních ideologií a
režimů, které tak tragicky ovlivnily 20. století: nacismu a komunismu. Doba 2. světové války
a okupace byla přece jen i před rokem 1989 předmětem historického – byť (s výjimkou
několika let ve druhé polovině 60. let) manipulovaného a omezovaného – výzkumu. Léta
1948–1989 byla z pohledu seriozního historického bádání před patnácti lety vlastně jedním
velkým „bílým místem“. Bylo proto zcela přirozené, že nově konstituovaný obor se nejprve
věnoval tomu, po čem byla největší společenská poptávka, tedy právě těm nejcitelnějším
mezerám. To znamenalo především událostem let v historii Československa přelomovým:
etablování komunistického režimu v roce 1948, represím a zločinům padesátých let, krizi
režimu během tzv. Pražského jara a následné intervenci armád Varšavské smlouvy v roce
1968, opozičnímu hnutí v osmdesátých letech a konečně zhroucení režimu a „sametové
revoluci“ na podzim 1989. Tématem, které bylo před rokem 1989 takřka úplně tabu a jež
se hned od počátku devadesátých let dočkalo obrovské pozornosti, byla i problematika
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česko-německých vztahů a komplex otázek spojených s historií vyhnání a odsunu Němců
z Československa po roce 1945. Ke všem těmto tématům bylo nejprve třeba provést
základní heuristiku, shromáždit a zachránit prameny, ustanovit faktografii.
Teprve v jisté návaznosti a s jistým zpožděním proti bádání zaměřenému na klíčová témata
politických dějin se v české historiografii soudobých dějin začaly rozšiřovat perspektivy,
jimiž je minulost nazírána. Společnost je přece nutno zkoumat v její celistvosti a různosti,
nesledovat jen onu hlavní tematickou linii, kterou představuje etablování a existence
nedemokratických, totalitních režimů. I když život společnosti byl pochopitelně existencí
komunistického režimu a předtím nacistické okupace prostoupen takřka úplně. Oněch
zhruba padesát let před rokem 1989 nebylo v českých dějinách jen dobou úplné diskontinuity
se vším, co bylo před tím a co přišlo potom. I zde je možné a nutné identifikovat a zkoumat
témata jako (zcela namátkou): vztah k menšinám, xenofobie, nacionalismus, změna
postavení ženy ve společnosti, role kultury, změny životního stylu, globalizační trendy atd.
V takovém pohledu na minulost nutně přicházejí ke slovu interdisciplinární přístupy i jiné
metody, než jakými obvykle operuje tradiční historiografie zvyklá především rekonstruovat
minulost na základě archivních dokumentů. Zvláště důležitá je srovnávací historie – a
nemůže přitom jít o komparaci pouze v rámci východní Evropy. Stejně jako v časovém,
tak ani v prostorovém ohledu nebyly české dějiny po roce 1948 úplně diskontinuitní a
izolovanou záležitostí. O počínající (a nezbytné) expanzi do období po roce 1989 už byla řeč.
Právě proto, že obor soudobých dějin představuje v českém kontextu expandující a měnící
se disciplínu, považoval pražský Ústav pro soudobé dějiny za velmi podnětný a užitečný
návrh německé Stiftung zur Ausarbeitung der SED-Diktatur na spolupráci při zpracování
a publikování průvodce po institucích a organizacích, jež se z různých perspektiv a
různým způsobem zabývají nejnovějšími československými a českými dějinami. Vzorem
pro zpracování a uspořádání průvodce byla první publikace podobného druhu, jež díky
zmíněné nadaci v roce 2004 vyšla, totiž Vademekum nejnovějších dějin Polska.
Údaje, jež byly o jednotlivých archivech, badatelských institucích, knihovnách atd. do
průvodce zařazeny, jsou pochopitelně výsledkem určité selekce. Zmíněny tak jsou např.
jen archivy a knihovny některých univerzit, uvedena byla jen taková univerzitní historická
pracoviště, jejichž badatelský záběr výrazněji překračoval regionální rozměry, podobné
kritérium bylo uplatněno i s ohledem na regionální muzea atd. Samozřejmě to nemůže
znamenat, že instituce, jež nakonec nebyly do průvodce pojaty, nemají svůj význam, či že
dokonce třeba v krátké době nerozvinou své aktivity způsobem, jež by je jednoznačně pro
zařazení kvalifikoval.
Ne vždy také bylo možné postupovat při vřazování informací o jednotlivých institucích do
příslušných oddílů průvodce zcela schematicky. V České republice např. neexistuje obdoba
polského Institutu národní paměti (Institute of national remembrance), jež by ve vztahu k
nedávné minulosti sloužila zároveň archivním, trestně právním, badatelským a vzdělávacím
potřebám. Do jisté míry plní část takových funkcí Úřad pro dokumentaci a vyšetřování
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zločinů komunismu. Úřad sestává ze dvou částí: jedna se věnuje trestně právnímu stíhání
zločinů spáchaných v období komunistického režimu; druhá široce pojaté dokumentaci.
Z tohoto pohledu je vlastně Úřad také badatelskou institucí a údaj o něm nalezne
proto čtenář právě ve 2. oddíle, který pojednává o badatelských institucích. Jinou obtíž
představují nedávné změny administrativního členění státu. Dříve bylo území republiky
administrativně rozděleno na hlavní město a sedm krajů definovaných podle světových
stran (Středo-, Severo-, Západo- Jiho- a Východočeský a Severo- a Jihomoravský). Toto
členění bylo před několika lety opuštěno a nahrazeno novým krajským zřízením. Zároveň
byl zrušeny nižší stupeň administrativního uspořádání – okresy. Struktura regionálních
archivů (ale také knihoven, muzeí apod.) odpovídá ovšem starému členění státu a stále
existují také okresní archivy. Samozřejmě musí uživatel příručky počítat s tím, že některé
údaje o uvedených institucích mohou rychle zastarat. Ostatně již během přípravy průvodce
jsme v některých případech museli opravovat informace o vedoucích pracovnících či jiné
dílčí údaje.
Sestavovatelé průvodce ovšem doufají, že příručka i přes svůj výběrový charakter či
případné nedostatky bude pro uživatele představovat užitečné kompendium informací
a poskytne jim přehled a orientaci o nejrůznějších institucích a organizacích, které svou
činností přispívají k poznání českých dějin nedávné doby.
Oldřich Tůma
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INTRODUCTION
ÚVOD

In Czechoslovakia during the period before 1989, the humanities disciplines were the object of careful attention and supervision by the ruling communist party. For reasons that
are perhaps not necessary to explain in detail, the historiography of modern history was
also to a considerable extent exposed to massive and ongoing ideological, power, and personnel manipulation. The interpretation of modern history served mainly to provide legitimacy to the regime. After 1968, when the question of regime legitimacy had become very
sensitive, topics dealing with recent history were better left uninvestigated. Contemporary
history for all practical purposes did not exist as an academic subject in Czechoslovakia
before 1989. The fact that the proposal to establish a specialized research institute for the
field of contemporary history came about immediately during the first hectic weeks leading to the fall of the old regime at the end of 1989 testifies to the significance of this deficit
– and with a flexibility and enthusiasm characteristic, unfortunately, only of revolutionary
periods, this idea was just as quickly realized. Already in February 1990, the Institute for
Contemporary History had been founded under the auspices of the Academy of Sciences,
and thus was laid the organizational, personnel and theoretical foundation for the construction of a new discipline. The institute played a key role in this process at the beginning
of the 1990s, and even if today there are many research sites in the Czech Republic where
contemporary history is being cultivated – as attested to by the extensive information
contained in this manual – the role of the ÚSD remains in many respects irreplaceable. It
provides the field with a functional infrastructure (a specialized library, a number of series,
a specialized journal, bibliographic worksites, etc.)
Chronologically, work on contemporary history in the Czech (originally Czechoslovak) context is demarcated by the Munich Agreement and the collapse of the democratic First
Czechoslovak Republic in the fall of 1938. While the scope of Czech contemporary history
has gradually expanded to also include the period after 1990, the focus of the discipline
remains in particular that period during which Czech society was the object of (and in
part of course also a party to) the activities of those totalitarian ideologies and regimes,
which so tragically influenced the 20th century: Nazism and Communism. Before 1989,
the World War II and occupation period had also been a subject for historical – albeit
(with the exception of a few years during the second half of the 1960s) manipulated and
limited – research. However, from the standpoint of reliable historical research, fifteen
years ago the years 1948–1989 were, essentially, a large «white space». It was therefore
completely natural that the newly constituted field would first devote itself to that, for
which there was the greatest societal demand – that is, the most perceptible of the gaps.
This meant in particular the events occurring during the watershed years in Czechoslovak
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history: the founding of the communist regime in 1948; the repression and crimes of the
1950s; the crisis of the regime during the so-called Prague Spring and the subsequent
intervention of the Warsaw Pact armies in 1968; the opposition movement in the 1980s;
and finally the collapse of the regime and the «velvet revolution» in the autumn of 1989.
One topic, which was almost completely taboo before 1989 and which received enormous
attention immediately at the beginning of the 1990s, was the issue of Czech-German relations and the complex of questions connected with the history of the expulsion and forced
resettlement of Germans from Czechoslovakia after 1945. For all of these topics, it was
necessary first to create a heuristic foundation, to collect and preserve sources, and to set
up a factographical basis.
Not until after this initial work, and with a certain delay in comparison to research oriented towards key subjects in political history, did the perspectives with which the past
was viewed in Czech contemporary historiography begin to branch out. Society must be
explored in its entirety and diversity, following not only those thematic lines that present
the establishment and existence of a non-democratic, totalitarian regime. This is true even
though the existence of the communist regime, and the Nazi occupation before it, seeped
into the life of society on almost all levels. Those approximately fifty years before 1989
in Czech history were not simply a period of complete discontinuity with everything that
came before and followed afterwards. Even here it is possible and necessary to identify
and investigate topics such as (a random selection): relations towards minority groups,
xenophobia, nationalism, changes in the position of women in society, the role of culture,
changes in life style, globalization trends, etc. Regarding such perspectives on the past,
interdisciplinary approaches necessarily come into play, as well as other methods that are
not normally employed in traditional historiography, which is accustomed to reconstructing the past based upon archival documents. Of particular importance is comparative history – which, at the same time, does not only mean comparison within eastern Europe.
From neither a time nor a spatial standpoint is post-1948 Czech history a completely discontinuous and isolated matter. The emerging (and indispensable) expansion into the period after 1989 has already been addressed.
Precisely because the field of contemporary history in the Czech context represents an expanding and changing discipline, the Institute for Contemporary History in Prague viewed
as both stimulating and useful the proposal by the Foundation for the Reappraisal of the
SED-Dictatorship (Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur) to work together on the
creation and publication of a guide to institutions and organizations engaging in recent
Czechoslovak and Czech history from different perspectives and in different ways. The
model for its development and arrangement was the first publication of this type, the
Vademekum Contemporary History Poland, which, thanks to the above-mentioned foundation, was published in 2004.
The information on individual archives, research institutions, libraries etc. that is contained
in this guide is naturally the result of a definite selection process. For example, it mentions
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only the archives and libraries of a few universities, and only those university historical
worksites whose research scope significantly extended beyond regional dimensions.
Similar criteria were also applied with regard to regional museums, etc. This of course
does not mean that institutions that were not incorporated into the guide do not have
their own importance or even that, after a short time, their activities will not develop in
such a manner as to qualify them easily for inclusion.
It was not always possible to proceed in a completely schematic fashion during the integration of information on individual institutions into their respective sections in the manual.
For example, in the Czech Republic there exists no parallel to the Polish Institute of National Remembrance, which, in its relationship to the recent past, would serve archival,
criminal law, research and educational purposes simultaneously. To a certain extent part
of this function is fulfilled by the Office for the Documentation and Investigation of the
Crimes of Communism. The office is comprised of two parts: the first is devoted to the
criminal prosecution of crimes committed during the communist regime; the second is
more broadly engaged in documentation activities. In this respect, the office is actually a
research institute as well, and the reader can find information about it in the second section, which discusses research institutions. Recent changes in the administrative division
of the state presented another difficulty. Earlier, the country was broken down administratively into the capital city and seven regions, defined according to their geographic location (Central, North, West, South, and East Bohemia, and North and South Moravia). This
system of division was abandoned a few years ago and replaced by a new regional system. At the same time, the lower administrative level of organization – the district – was
abolished. However, the structure of regional archives (as well as libraries, museums, etc.)
still follows the old system and district archives continue to exist. The user of this manual
must of course also contend with the fact that some of the information on the institutions
presented here can quickly become out-of-date. Already during the preparation of this
guide, in a few cases we had to correct information concerning the heads of institutions
and other data.
The creators of this guide hope that, in spite of its selective nature and possible shortcomings, it will be a useful compendium of information for users and will provide them with
an overview and a sense of direction concerning the wide variety of institutions and organizations that, through their activities, are contributing to the understanding of recent
Czech history.
Oldřich Tůma
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ARCHIVY
ARCHIVES

1.1

Ústřední archivy a archivy ústředních státních institucí
Central Archives and Archives of the Central State Institutions

1.1.1

Národní archiv
National Archive (formerly State Central Archive)
Archivní 4 / 2257
149 01 Praha 4 – Chodovec
Tel.: 974 821 115 (spojovatelka | operator)
974 847 290 (sekretariát ředitelky | secretary of the director)
974 847 247 (badatelna | research room)
Fax: 974 847 214
e-mail: na@nacr.cz
www.nacr.cz
Ředitelka | Director: PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Zástupce ředitelky Národního archivu, vedoucí 4. oddělení |
Deputy Director of the National Archive, head of the Fourth Department:
PhDr. Alena Nosková
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÉ
09:00–18:00
ÇÑ
09:00–16:00
Ö
09:00–12:00
(každý poslední pátek v měsíci zavřeno | closed the last Friday of every month)
Knihovna | Library
ÅÇÉÑ 09:00–12:00 / 13:00–16:00
Ö
09:00–12:00
Detašované pracoviště | Branch Offices
Milady Horákové 133, 166 21 Praha 6
Dejvice (1. oddělení | first department)

1. oddělení: období do roku 1848
2. oddělení: období 1848–1918
3. oddělení: období 1918–1945
4. oddělení: období 1945–1992. Spravuje archivní fondy ústředních úřadů státní správy unitárních,
federálních a českých a jejich zařízení. Např. archivní fondy úřadů předsednictva vlády ČSR, ČSSR,
ČSFR a ČR, federálních a národních ministerstev, generální prokuratury apod.
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5. oddělení: období od roku 1993. Zabývá se především předarchivní péčí u ústředních úřadů státní
správy a jejich zařízení a spravuje jejich archivní fondy z období od roku 1993.
6. oddělení: fondy nestátní provenience, podniků a archivních sbírek, archiválie, jejichž původcem
jsou fyzické osoby, rodiny, některé podniky, zájmová samospráva (politické strany, spolky, apod.).
8. oddělení: audiovizuální dokumenty
1st Department: deals with the period up to 1848.
2nd Department: 1848–1918.
3rd Department: 1918–1945.
4th Department: 1945–1992. The department is in charge of the archival fonds of the unitary,
federal, and Czech central authorities of state administration and their institutions. These include,
for example, the archival fonds of the authorities of the offices of the government during the
Czechoslovak Republic (ČSR), the Czechoslovak Socialist Republic (ČSSR), the Czech and Slovak
Federal Republic (ČSFR), and the Czech Republic (ČR); the fonds of federal and national ministries,
the fonds of the offices of the Attorney General, etc.
5th Department: 1993–present. The department is concerned mainly with pre-archival conservation
at the central institutions of state administration and managing those of their archival fonds, which
were created after 1993.
6th Department: The department handles fonds of non-state provenance, of enterprises and
archival collections, and archival documents originating from individuals, families, various businesses
and interest groups (political parties, associations, etc.).
8 th Department: audiovisual documents.
Periodikum | Periodical: Paginae historiae

1.1.2

Archivní správa Ministerstva vnitra České republiky
Administrative Archive of the Ministry of the Interior
of the Czech Republic
Milady Horákové 133
166 21 Praha 6 – Dejvice
Tel.: 974 835 071; 974 835 088; 974 835 080
Fax: 233 341 049
e-mail: arch@mvcr.cz
www.mvcr.cz/odbor/arch2.htm
Ředitel | Director: PhDr. Vácslav Babička

Ministerstvo vnitra – odbor archivní správy řídí výkon státní správy v oblasti archivnictví a výkon spisové služby, zpracovává koncepci rozvoje archivnictví. Přezkoumává rozhodnutí Národního archivu a
státních oblastních archivů, řídí odbornou činnost Národního archivu a státních oblastních archivů,
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ostatní archivy metodicky usměrňuje v jejich odborné činnosti, rozhoduje o akreditaci archivů, zajišťuje
ochranu a evidenci Národního archivního dědictví včetně archivních kulturních památek a národních
kulturních památek, povoluje vývoz archiválií z České republiky, rozhoduje o přehodnocení významu
archiválií a jejich vyřazení z Národního kulturního dědictví. Zajišťuje mezinárodní spolupráci na úseku
archivnictví, organizuje výzkum pramenů k českým dějinám v zahraničí. Vede evidenci archivů, muzeí,
knihoven, galerií, památníků, vědeckých ústavů a vysokých škol, které vedou základní evidenci Národního archivního dědictví.
The Ministry of the Interior – Department of Archival Administration oversees the execution of state
administration in the area of archival sciences and the performance of documentation services, and it
works on policies for developing the field of archiving. The department reviews the decisions of the
National Archive and state district archives. It directs the professional activities of the National Archive
and state district archives and provides methodological guidance for other archives in their professional
activities. It decides on archival accreditation and is responsible for the preservation and registration of
the National Archival Heritage, including archival cultural monuments and national cultural monuments.
The department authorizes the export of archival materials from the Czech Republic. It also decides
on the reappraisal of the value of archival records and on their removal from the National Cultural
Heritage. The department arranges for international collaboration in the archiving sector and organizes
the study of sources concerning Czech history outside the country. It oversees the registration of
archives, museums, libraries, galleries, monuments, research institutions and universities, which hold
the foundational documents of the National Archival Heritage.
Periodika | Periodicals: Archivní časopis, Sborník archivních prací

1.1.3

Archiv Ministerstva vnitra České republiky
Archive of the Ministry of the Interior of the Czech Republic
Adresa pro poštovní styk | Mailing address:
Ministerstvo vnitra, Odbor archivní a spisové služby
Ministry of the Interior, Department of Archival and Documentation Services
P. O. Box 21/ASU, 170 34 Praha 7
www.mvcr.cz/archivy/mvarchiv.htm
Ředitel | Director: Mgr. Jan Frolík
Badatelna | Research Room:
Na Struze 3
Praha 1
Tel.: 974 824 411 (sekretariát | secretary)
974 824 447 (badatelna | research room)
e-mail: archiv@mvcr.cz
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Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÇ 09:30–16:00
É
09:30–18:00
Archiv operativních a vyšetřovacích spisů
Archive of the Files of the State Security Secret Police (StB)
Střelničná 10
Praha 9
Tel.: 974 840 210 (sekretariát | secretary)
e-mail: asu@mvcr.cz
Pracoviště Kanice u Brna
Kanice u Brna Branch Office
Adresa pro poštovní styk | Mailing address:
Policie ČR, Správa jihomoravského kraje
Kounicova 24
611 32 Brno
Tel.: 545 227 302; 974 624 645
e-mail: aka@mvcr.cz
Badatelské návštěvy po předchozí domluvě |
Research visits should be arranged beforehand.
Archiv Ministerstva vnitra je součástí Odboru archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR. Uchovává
písemnosti tzv. Studijního ústavu. Tvoří ho zabavená agenda kolaborantských organizací, torzovitě
dochované materiály nacistických vojenských a bezpečnostních složek působících v Protektorátu
Čechy a Morava a také fondy vzniklé z činnosti poválečných zpravodajských složek a orgánů
tehdejšího ministerstva vnitra a ministerstva národní bezpečnosti. Mezi další fondy patří písemnosti
vzešlé z činnosti organizačních útvarů unitárního, federálního a republikového ministerstva vnitra,
písemnosti krajských správ SNB, složek VB a pohraniční stráže. Badatelské pozornosti se těší zejména
operativní a vyšetřovací spisy bývalé StB. V Kanicích u Brna jsou uchovávány zejména materiály
krajských a okresních správ československých bezpečnostních orgánů (VB, StB) po roce 1945 a
materiály pohraniční stráže.
The Archive of the Ministry of the Interior is a part of the Department of Archival and Documentation
Services of the Czech Ministry of the Interior. It maintains the documents of the so-called Institute
of Studies. It is comprised of confiscated documents from collaborationist organizations, the
partially surviving materials of Nazi military and security units operating in the Protectorate of
Bohemia and Moravia, and also fonds originating from the activities of post-war information units
and the organs of the then-Ministry of the Interior and the Ministry of National Security. Other
fonds include those of the organizational units of the unitary, federal and republic Ministry of the
Interior, the papers of the regional administration of the National Security Corps (SNB), and Public
Security (VB) units and border guards. Scholarly attention is welcome especially on the operation
and investigation files of the former State Security (StB). The material stored in Kanice u Brna
concern mainly the post-1945 regional and district administration of the Czechoslovak security
organs (VB, StB) and material from the border guards.
Periodikum | Periodical: Sborník Archivu ministerstva vnitra
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1.1.4

Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky
Archive of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
Tel.: 224 182 220 (sekretariát | secretary)
224 182 701 (badatelna | research room)
224 182 538 (vedoucí archivu | archive supervisor)
Fax: 224 183 122 (ředitel odboru | department director)
e-mail: archiv@mzv.cz
www.mzv.cz/archivMZV
Ředitel Odboru administrativy a zpracování informací |
Director of the Administration and Information Processing Department:
Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.
Vedoucí archivu | Archive Supervisor: Mgr. Roman Musil
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÇÉ 09:00–15:30
Ñ
09:00–12:00
červenec, srpen zavřeno | Closed in July and August.
Nutná předchozí písemná žádost o povolení studia |
It is necessary to submit a written request in advance asking for permission to study at the archive.

Archiv uchovává materiály vzniklé z činnosti Ministerstva zahrničních věcí týkající se především české
zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Mezi významné fondy uložené v Archivu Ministerstva
zahraničních věcí patří Pařížský archiv 1918–1921, který uchovává materiály z mírových konferencí
po I. světové válce, Londýnský archiv 1939–1945, který uchovává spisy československé exilové vlády
v Londýně, Konzulární odbor 1945–1990, který obsahuje konzulární agendu a Ústřední restituční a
reparační komise (1938) 1946–1953 (1981), která uchovává agendu nápravy.
The archive preserves materials originating through the activities of the Ministry of Foreign Affairs,
particularly those documents relating to Czech foreign policy and international relations. Significant
fonds deposited at the archive include the Paris archive 1918–1921, which contains material from the
post-World War I peace conferences, the London archive 1939–1945, which preserves the records
of the Czechoslovak exile government in London, the Consular Department Fond 1945–1990, which
stores papers concerning consular activities, and the Central Restitution and Reparations Commission
Fond (1938) 1946–1953 (1989), which contains documents related to the compensation of damages
after World War II.

1.1.5

Vojenský ústřední archiv
Central Military Archive
Sokolovská 136
186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.: 973 206 126 (sekretariát | secretary)
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973 206 101 (badatelna | research room)
973 206 120 (ředitel | director)
Fax: 973 206 129
e-mail: zikesj1@army.cz
www.army.cz/acr/vuapraha/index.htm
Ředitel | Director: plk. Mgr. Josef Žikeš
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÇÑ 08:00–11:15 / 12:00–15:30
É
08:00–11:15 / 12:00–18:00

Vojenský historický archiv
Military History Archive
Tel.: 973 206 100
Ředitel | Director: PhDr. Július Baláž, CSc.
Archiv uchovává fondy československého zahraničního odboje v letech 1914–1918, 1939–1945,
fondy ústředních orgánů vojenské správy a státu – zejména Ministerstva národní obrany (1945–
1977), fondy československých vojenských misí, zastupitelských úřadů, vojenských a leteckých
přidělenců v zahraničí, fondy zrušených vojenských velitelství po roce 1945, fondy vojenských
justičních orgánů, věznic a kárných výborů, sdružené fondy pracovních technických praporů a
technických praporů, štábů pro soustřeďování válečného materiálu, vojenských zajateckých
táborů atd.
The archive holds the fonds of the Czechoslovak foreign resistance during the years 1914–1918 and
1939–1945, the fonds of the central organs of military administration and governance – in particular
the Ministry of National Defense (1945–1977); the fonds of Czechoslovak military missions, the
diplomatic corps, and army and air force attaches abroad, the fonds of the military commands,
which were dissolved after the year 1945, the fonds of military justice bodies, penitentiaries and
disciplinary committees, and a group of fonds from working technical battalions and technical
battalions, staff for weapons procurement, army prisoner-of-war camps, etc.

Správní archiv ministerstva obrany
Administrative Archive of the Ministry of Defense
Tel.: 973 206 127
e-mail: kolarj@army.cz
Ředitel | Director: pplk. Ing. Jan Kolář
Archiv uchovává písemnosti Hradní stráže, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, písemnosti složek
Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády ČR, atd.
The archive stores the documents of the Castle Guard; the Military Office of the President of the
Republic, documents from the components of the Ministry of Defense and the General Staff of the
Army of the Czech Republic, etc.
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Správní archiv Armády České republiky
Administrative Archive of the Army of the Czech Republic
Náměstí Republiky 4
771 11 Olomouc
Tel.: 973 406 908 (sekretariát | secretary)
973 406 904 (badatelna | research room)
973 406 907 (ředitel | director)
Fax: 973 402 203
e-mail: sklenovm@army.cz
Ředitel | Director: plk. Ing. Mojmír Sklenovský
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÇÉÑ 07:00–14:30
Archiv uchovává dokumentaci bývalých vojenských soudů a prokuratur, písemnosti vojenských škol a
kurzů, zdravotní doklady a evidenční pomůcky vojenských nemocnic, atd.
The archive preserves documentation concerning former military courts and public prosecutor’s offices,
the documents of miltary academies and military courses, health records and registration aids from
military hospitals, etc.

1.1.6

Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Archive of the Chamber of Deputies of the Czech Parliament
Sněmovní 1
118 26 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: 257 174 131-5
Fax: 257 174 140
e-mail: celiznova@psp.cz; ruzkovae@psp.cz
www.psp.cz
Vedoucí | Supervisor: PhDr. Eva Růžková
Detašované pracoviště | Branch Office
Vinohradská 1
Praha 1
Tel.: 224 219 926
Fax: 224 227 511
e-mail: garnotova@psp.cz
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÇÉÑ 09:00–15:00 (vyjma týdnů, kdy se koná schůze Poslanecké sněmovny |
excluding weeks when the Chamber of Deputies is in session)
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Archiv pečuje o archiválie vzniklé z činnosti orgánů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pečuje také
o materiály vzniklé z činnosti České národní rady z let 1968–1992. Archiv uchovává též materiály bývalého Archivu Federálního shromáždění a jeho předchůdce Archivu Národního shromáždění. Časově
fondy pokrývají období od roku 1918 až do současnosti.
The archive cares for the administrative documents of the Chamber of Deputies of the Parliament of
the Czech Republic. It also looks after material produced by the activities of the Czech National Council
from the years 1968–1992. Archival material formerly housed at the Archive of the Federal Assembly
and its predecessor, the Archive of the National Assembly, is likewise deposited here. Timewise, the
fonds cover the period from 1918 to the present.

1.1.7

Archiv Kanceláře prezidenta České republiky
Archive of the Office of the President of the Czech Republic
119 08 Praha 1 – Hrad
Tel.: 224 373 367
e-mail: eva.javorska@hrad.cz
www.hrad.cz
Ředitelka Odboru archivní a spisové služby |
Director of the Registry and Archival Services Department: PhDr. Libuše Benešová
Vedoucí archivu | Archive Supervisor: Mgr. Eva Javorská
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÇÉÑ

08:00–15:30 (po předchozí domluvě | by appointment only)

Archiv uchovává písemnosti vzniklé činností Kanceláře prezidenta republiky. Např. fondy Národní soud 1939–
1942, Londýnský archiv 1940–1945, nejrůznější sbírky – fotografické dokumentace, novinové výstřižky atd.
The archive preserves documents created through the activities of the Presidential Chancellery. These
include, for example, the fonds of the National Court 1939–1942, the London archive 1940–1945, and
miscellaneous collections – photographic documentation, newspaper clippings, etc.

1.1.8

Národní filmový archiv Praha
National Film Archive Prague
Malešická 12
130 00 Praha 3
Tel.: 271 770 509 (sekretariát | secretary)
271 770 500 (ředitel | director)
Fax: 271 770 501
e-mail: nfa@nfa.cz
www.nfa.cz
Ředitel | Director: Mgr. Vladimír Opěla
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Badatelské hodiny | Hours for research:
Písemné archiválie – pracoviště Hradištko | Written Records –Hradištko Office
ÇÑ 09:00–15:00 (po předchozí domluvě | by appointment only)
Audiovizuální archiválie | Audiovisual Records:
ÅÇÉÑÖ
08:00–15:30 (po předchozí domluvě | by appointment only)
Knihovna | Library:
Bartolomějská 11
110 00 Praha 1
Tel.: 224 238 097
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÇÑ 09:00–12:00 / 13:00–17:00
Ö
09:00–12:00
Archiv uchovává audiovizuální díla vyrobená na území České republiky a výběrově v souladu se stanovami
Mezinárodní federace filmových archivů audiovizuální díla zahraniční provenience, písemné archiválie,
dále sbírky soudobé dokumentace související s tvorbou a šířením audiovizuálních děl.
The archive preserves written records and audiovisual works that were produced in the territory of the
Czech Republic, and selected in accordance with the regulations governing audiovisual works of foreign
origin as determined by the International Federation of Film Archives. Furthermore, it contains collections
of contemporary documentation connected with the creation and transmission of audiovisual works.
Periodika | Periodicals: Filmová ročenka, Filmový přehled

1.1.9

Archiv a programové fondy České televize
Archive and Programming Fonds of Czech Television
Kavčí hory
140 70 Praha 4
Tel.: 261 136 650
Fax: 261 212 885
e-mail: vit.charous@czech-tv.cz
www.czech-tv.cz
Vedoucí | Supervisor: Vít Charous, prom. knih.
Archiv a programové fondy ČT Brno
Archive and Programming Fonds of Czech Television Brno
Běhounská 18
658 88 Brno
Tel.: 542 132 275
e-mail: bohumila.spisarova@czech-tv.cz
Vedoucí | Supervisor: PhDr. Bohumila Spisarová
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Archiv a programové fondy ČT Ostrava
Archive and Programming Fonds of Czech Television Ostrava
Dvořákova 18
728 20 Ostrava
Tel.: 596 201 210
e-mail: zoja.prollova@czech-tv.cz
Vedoucí | Supervisor: Zoja Pröllová
Badatelské hodiny po předchozí domluvě |
Research at the archive should be arranged beforehand.
Archiv je odpovědný za evidenci, dokumentaci a využívání záznamů vznikajících v České televizi na
všech typech nosičů. Archiv vkládá údaje do databáze archivu, vyhledává a poskytuje informace a
rešerše o televizních programech pro interní a externí potřeby. Stará se o zvukové záznamy, klasické
písemné archiválie a vedení studijní knihovny České televize.
The archive is responsible for the registration, documentation, and utilization of recordings originating
at Czech Television for all types of mediums. The archive maintains a database, and can retrieve and
provide information and literature searches on television programs for internal and external needs. It
also preserves audio recordings and traditional written archival material and manages Czech Television’s
study library.

1.1.10

Archiv Českého rozhlasu
Archive of Czech Radio
Římská 13
120 99 Praha 2
Tel.: 221 553 303 - 10
Fax: 221 553 304
e-mail: Jaroslava.Novakova@rozhlas.cz
Ivana.Zuranova@rozhlas.cz (badatelna | research room)
www.rozhlas.cz/informace/archivcro
Vedoucí | Supervisors: Mgr. Jaroslava Nováková
Vedoucí Archivních a programových fondů Českého rozhlasu |
Head of the Archival and Programming Fonds of Czech Radio: Mgr. Eva Ješutová
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÇÉÑÖ

08:00–15:30

Archiv uchovává veškerý archivní materiál vzniklý z činnosti Českého rozhlasu a jeho předchůdců na
území České republiky, popř. archivní materiál získaný jiným způsobem do správy Českého rozhlasu.
Dokumentuje historii rozhlasu a zároveň prostřednictvím dochovaných autentických zvukových a
písemných záznamů dokládá kulturní a politický vývoj země.
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The archive keeps all of the archival material produced by the activities of Czech Radio and its predecessors in the Czech Republic, and in some cases also material concerning the administration of
Czech Radio acquired by other means. It documents both the history of the radio station and, through the preservation of authentic sound and written recordings, the cultural and political evolution
of the country.

1.2

Státní oblastní archivy
Regional State Archives

1.2.1

Moravský zemský archiv v Brně
Moravian Regional Archive in Brno
Adresa pro poštovní styk | Mailing address:
Žerotínovo nám. 3/5
656 01 Brno
Vedení MZA | Main Offices:
Koliště 13
657 80 Brno
Tel.: 545 534 301 (sekretariát | secretary)
545 534 293 (ředitelka | director)
Fax: 545 247 391
e-mail: podatelna@mza.cz; smutna@mza.cz
www.mza.cz
Ředitelka | Director: PhDr. Kateřina Smutná
Badatelna | Research Room:
Žerotínovo nám.3/5
656 01 Brno
Tel.: 542 162 008
Fax: 541 211 489
e-mail: badatelna.mza@seznam.cz
Badatelské hodiny | Hours for research:
Å
ÇÑ
É

08:00–18:00
09:00–16:00
09:00–18:00

Archiv uchovává fondy státní správy politické, soudní a finanční, jejichž původci jsou zemské nebo
krajské orgány. Dále fondy krajských výborů KSČ, spolků a korporací, průmyslových firem a státních
podniků, státních statků a pozůstalosti. Vnitřní organizační jednotky archivu uchovávají materiály, jejich
původci jsou okresní orgány – fondy okresních výborů KSČ, JZD, atd.
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The archive maintains fonds of political, judicial, and financial state administration, whose origins are
provincial or regional bodies. Other fonds include those of the regional committees of the Communist
Party of Czechoslovakia (KSČ), associations and corporations; industrial firms and state enterprises,
state farms, and personal estates. The internal organizational units of the archive store material, whose
sources are district entities – the fonds of the KSČ district committees, the United Agricultural Cooperative (JZD), etc.
Spravuje státní okresní archivy: Blansko, Brno-venkov, Břeclav se sídlem v Mikulově, Havlíčkův Brod,
Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Pelhřimov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov se sídlem ve Slavkově u
Brna, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou.
The archive administers the following state district archives: Blansko, Brno-venkov, Břeclav (with offices
in Mikulov), Havlíčkův Brod, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Pelhřimov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín,
Vyškov (with offices in Slavkov u Brna), Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou.

1.2.2

Státní oblastní archiv v Litoměřicích
State Regional Archive in Litoměřice
Krajská 1
412 74 Litoměřice
Tel.: 416 724 492
416 724 499 (ředitel)
Fax: 416 735 373
e-mail: info@soalitomerice.cz
www.soalitomerice.cz
Ředitel | Director: PhDr. Marek Poloncarz
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÉ 08:30–11:30 / 12:30–17.00
ÇÑ 08:00–11:30 / 12:30–15:00
Pobočka Děčín | Děčín Branch Office
Zbrojnická 14/1
405 02 Děčín 4 – Podmokly
Tel.: 412 530 283
Fax: 412 531 877
e-mail: decin@soalitomerice.cz
Pracoviště Žitenice | Žitenice Satellite Office
Zámek 1
411 41 Žitenice
Tel.: 416 748 028
Fax: 416 748 383
e-mail: zitenice@soalitomerice.cz
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Pracoviště Most | Most Satellite Office
Dělnická 16
434 01 Most – Velebudice
Tel.: 476 108 808
Fax: 476 127 589
e-mail: most@soalitomerice.cz
Mezi významné fondy archivu patří fondy justiční správy – Mimořádný lidový soud a Veřejný žalobce
mimořádného lidového soudu Litoměřice, Most, Česká Lípa a Liberec 1945–1948, dále fondy krajských
výborů KSČ a krajských národních výborů.
Among the archive’s significant fonds are those of judicial administrative authorities – the Extraordinary
People’s Court and the Public Prosecutor for the Extraodinary People’s Court in Litoměřice, Most, Česká
Lípa a Liberec 1945–1948. Other fonds include those of the regional committees of the Communist
Party of Czechoslovakia (KSČ) and regional national committees.
Periodika | Periodicals: Porta Bohemica, Bezděz
Spravuje státní okresní archivy: Česká Lípa, Děčín, Chomutov se sídlem v Kadani, Jablonec nad Nisou,
Liberec, Litoměřice se sídlem v Lovosicích, Louny, Most, Semily, Teplice.
The archive administers the following state district archives: Česká Lípa, Děčín, Chomutov (with offices
in Kadaň), Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice (with offices in Lovosice) Louny, Most, Semily,
Teplice.

1.2.3

Státní oblastní archiv v Plzni
State Regional Archive in Plzeň
Sedláčkova 44
306 12 Plzeň
Tel.: 377 236 263; 377 325 732
Fax: 377 327 269
e-mail: podatelna@soaplzen.cz
www.soaplzen.cz
Ředitel | Director: PhDr. Petr Mužík
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÉ 08:00–17:00
ÇÑ 08:00–16:00
Pobočka Klatovy | Klatovy Branch Office
Masarykova 413/III
339 01 Klatovy
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Pobočka Žlutice | Žlutice Branch Office
Poděbradova 408
364 52 Žlutice
Badatelské hodiny v obou pobočkách | Hours for research at both branches:
ÅÉ 08:00–16:00
Archiv uchovává materiály vzniklé z činnosti krajských a oblastních orgánů a jejich organizací.
písemnosti podniků, bývalých panství a velkostatků, archivy klášterů, osobní archivy a písemné
pozůstalosti jednotlivých osob. K významným fondům patří např. fondy krajských výborů KSČ 1945–
1990, Trestnice pro muže Bory, krajských soudů, justičních orgánů atd.
The archive stores material produced by the functioning of regional and district entities and their
organizations, the documents of businesses and of former gentry and their estates, the archives
of monasteries, private archives, and the personal papers of individuals. Among the fonds of
particular importance are, for example, those of the regional committees of the Communist Party of
Czechoslovakia (KSČ) 1945–1990, the Bory Penitentiary, regional courts, judicial bodies, etc.
Periodikum | Periodical: Západočeský historický sborník
Spravuje státní okresní archivy: Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy,
Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, Plzeň-sever se sídlem v Plasích, Rokycany, Sokolov se sídlem v Jindřichovicích, Tachov.
The archive administers the following state district archives: Domažlice (with offices in Horšovský
Týn), Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-south (with offices in Blovice), Plzeň-north (with offices in
Plasy), Rokycany, Sokolov (with offices in Jindřichovice), Tachov.

1.2.4

Státní oblastní archiv v Praze
State Regional Archive in Prague
Archivní 4
149 00 Praha 4 – Chodov
Tel.: 974 847 358
Fax: 974 847 357
e-mail: soapha2@mvcr.cz
www.soapraha.cz
Ředitel | Director: PhDr. Václav Podaný
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÉ 09:00–18:00
ÇÑ 09:00–16:00
Ö 09:00–12:00 (po předchozí domluvě |by appointment only)
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Archivní fondy pocházejí především z činnosti krajských orgánů, institucí a úřadů státní a finanční
správy, báňských úřadů a justičních orgánů. Archiv uchovává řadu archivů šlechtických rodů a jejich
velkostatků ve středních Čechách. Fondy ekonomického charakteru vzniklé z činnosti velkých podniků a peněžních ústavů z Prahy i z průmyslové středočeské oblasti dávají tomuto archivu charakter
nejvýznamnějšího oblastního archivu v ekonomické sféře.
The archive’s fonds originate primarily from the activities of regional entities, the institutions and
authorities of state and financial administration, mining authorities and judicial bodies. The archive
also maintains a series of archives from aristocratic families and their large estates in central Bohemia.
Furthermore, the holdings contain the administrative papers of big business and financial institutions
from both Prague and the industrial region of central Bohemia, making this the most significant
regional archive in terms of economic sources.
Periodikum | Periodical: Středočeský sborník historický
Spravuje státní okresní archivy: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav,
Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník.
The archive administers the following state district archives: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná
Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk (with offices in Lysá nad Labem), Prague-east, Prague-west,
Příbram, Rakovník.

1.2.5

Státní oblastní archiv Třeboň
State Regional Archive in Třeboň
Zámek 110
379 11 Třeboň
Tel.: 384 721 511
Tel. / Fax: 384 721 128
e-mail: soatb@tiscali.cz; soatb.reditel@tiscali.cz
www.ceskearchivy.cz
Ředitel | Director: PhDr. Václav Rameš
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÉ 07:30–17:00
ÇÑ 07:30–15:00
Pobočka v Českých Budějovicích | České Budějovice Branch Office
Rudolfovská 40
370 21 České Budějovice
Tel. / Fax: 387 422 447
Badatelské hodiny | Hours for research:
Å 08:00–15:00
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Pobočka v Českém Krumlově | Český Krumlov Branch Office
Zámek č. 59
381 11 Český Krumlov
Tel. / Fax: 337 711 872
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÉ 08:00–17:00
Ç 08:00–15:00
Pobočka v Jindřichově Hradci | Jindřichův Hradec Branch Office
Zámek
37701 Jindřichův Hradec
Tel. / Fax: 331 363
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÉ 08:00–17:00
Archiv uchovává fondy státní správy politické, soudní a finanční. K významným fondům patří fondy
Jihočeské univerzity, Cikánského tábora Lety, Svazu bojovníků za svobodu, Československého svazu
protifašistických bojovníků, Pracovně výchovného tábora Planá nad Lužnicí, Amerického zajateckého
tábora Pernek, Mimořádných lidových soudů České Budějovice, Písek, Tábor, fondy věznic apod.
The archive preserves fonds of political, legal and financial state administration. Significant fonds
include those of the University of South Bohemia; the Roma concentration camp at Lety, the Czech
Association of Freedom Fighters, the Czechoslovak Association of Antifascist Fighters, the labor (reeducation) camp at Planá nad Lužnicí, the American prisoner-of-war camp at Pernek, the Extraordinary
People’s Courts at České Budějovice, Písek, and Tábor, the fonds of penitentiaries; etc.
Spravuje státní okresní archivy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice,
Strakonice, Tábor.
The archive administers the following state district archives: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův
Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor.

1.2.6

Státní oblastní archiv v Zámrsku
State Regional Archive in Zámrsk
Zámek 1
56543 Zámrsk
Tel.: 465 481 202
Fax: 465 481 201
e-mail: soazam@raz-dva.cz
www.vychodoceskearchivy.cz
Ředitel | Director: Petr Zimmermann, prom. hist.
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Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÉ
ÇÑ

08:00–17:00
08:00–15:00

Archiv uchovává písemnosti a jiné archiválie z období let 1289 – 2002 z oblasti Pardubického a
Hradeckého kaje vzniklé činností úřadů, orgánů, organizací, institucí a jiných původců s krajskou nebo
oblastní působností.
The archive keeps written and other archival records from the Pardubice and Hradec regions, dating
from the years 1289–2002, which were created through the activities of authorities, entities,
organizations, institutions, and other sources with regional or district jurisdiction.
Periodikum | Periodical: Sborník prací východočeských archivů
Spravuje státní okresní archivy: Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad
Kněžnou, Svitavy se sídlem v Litomyšli, Trutnov, Ústí nad Orlicí.
The archive administers the following state district archives: Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod,
Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy (with offices in Litomyšl), Trutnov, Ústí nad Orlicí.

1.2.7

Zemský archiv v Opavě
Regional Archive in Opava
Sněmovní 2/1
746 01 Opava
Tel.: 553 607 240 (sekretariát | secretary)
Fax: 553 607 247
e-mail: podatelna@zao.archives.cz
www.archives.cz
Ředitel | Director: PhDr. Karel Müller
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÉ
ÇÑ

08:00–17:00
08:00–15:00

Detašovaná pracoviště | Branch Offices
Praskova 1
746 01 Opava
U Husova sboru 10
77111 Olomouc
Mezi významné fondy archivu patří fondy zemského národního výboru, krajských národních výborů,
státních zastupitelství, krajských soudů, Trestnice Mírov 1858 – 1950, obchodních a živnostenských
komor, dále fondy krajských výborů KSČ a Národní fronty, fondy ROH, krajských správ lesů, státních
plemenářských stanic, atd.
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Among the significant holdings at the archive are the fonds of the provincial national committee, the
regional national committees, the district attorney’s offices, regional courts, the Mirov penitentiary
1858 – 1950, and chambers of commerce and small business chambers of commerce. Other fonds
include those of the regional committees of the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) and the
National Front, and the fonds of the Revolutionary Trade Union Movement (ROH), regional forestry
administration, state breeding sites, etc.
Periodikum | Periodical: Bibliografie historicko-vlastivědné literatury severní Moravy a Slezska
Spravuje státní okresní archivy: Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava,
Prostějov, Přerov, Šumperk.
The archive administers the following state district archives: Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná,
Nový Jičín, Olomouc, Opava, Prostějov, Přerov, Šumperk.

1.3

Městské archivy
Archives of the Cities

1.3.1

Archiv hlavního města Prahy |
Archive of the City of Prague
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: 236 004 017 (podatelna | registry)
236 004 012 (studovna | study room)
Fax: 236 007 100
e-mail: ahmp@cityofprague.cz
www.ahmp.cz
Ředitel | Director: doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÇÉÑ
09:00–12:00 / 13:00–16:00

Archiv uchovává fondy městské správy po roce 1945, evidence obyvatelstva, justičních orgánů,
politické správy do roku 1928, ostatních institucí a právnických osob, dále depozita svěřená archivu,
pozůstalosti významných osobností, správní archiv a nejrůznější sbírky.
The archive’s holdings include the fonds of post-1945 municipal administration, population records,
judicial bodies, political administration until 1928, and other institutions and legal entities. It
also contains the archive’s entrusted depository, the personal papers of prominent figures, the
administrative archive and various collections.
Periodika | Periodicals: Pražský sborník historický, Documenta Pragensia
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1.3.2

Archiv města Brna
Archive of the City of Brno
Přední 2
618 00 Brno-Černovice
Tel.: 548 129 616 (badatelna | research room)
548 129 620 (oddělení pro styk s veřejností | department of public relations)
542 129 602 (ředitel | director)
Fax: 548 129 622
e-mail: novak.frantisek@brno.cz
kalvodova.katerina@brno.cz (oddělení pro styk s veřejností |
department of public relations)
www.archiv.brno.cz
Ředitel | Director: PhDr. František Novák
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÉ 07:30–16:30
Ç
08:00–15:30
(každé první úterý v měsíci zavřeno | closed the first Tuesday of every month
Ñ
08:00–15:00
Ö
08:00–12:00
Detašované pracoviště | Branch Office
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
Tel.: 542 172 141 (badatelna | research room)
542 172 139 (oddělení pro styk s veřejností | department of public relations)
542 172 130 (ředitel | director)
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÉ 08:00–17:00

Archiv uchovává písemnosti brněnských soudních a finančních úřadů, škol, kulturních, sociálních a
zdravotních úřadů, městských komunálních podniků a družstev, dále písemné pozůstalosti významných
brněnských občanů a nejrůznější sbírky.
The archive stores the documents of legal and financial authorities in Brno, of schools, of cultural,
social and public health authorities, of municipal enterprises and cooperatives, the personal papers of
prominent Brno citizens, and various collections.
Periodikum | Periodical: Brno v minulosti a dnes
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Archiv města Ostravy
Archive of the City of Ostrava
Špálova 450/19
702 00 Ostrava
Tel.: 599 450 012; 599 450 015
Fax: 599 450 014
e-mail: archiv@mmo.cz
http://amo.mmo.cz
Ředitelka | Director: PhDr. Blažena Przybylová
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÉ 08:00–17:30
Ç
08:00–16:00
Ñ
08:00–15:00
Styk s veřejností | Public Relations
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÅÉ 08:00–11:30 / 12:30–17:00
Ñ
08:00–11:30 / 12:30–16:00
Spisovna likvidovaných podniků | Registry Office for Dissolved Enterprises
Muglinovská 10
702 19 Ostrava
Tel.: 596 133 290
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÅÉÑ

08:00–11:30 / 12:30–15:00

Archiv uchovává, na úrovni města a okresu Ostrava, dokumenty orgánů samosprávy a státní správy,
orgánů justice, dokumenty školských a zdravotnických zařízení, spolků, církevní správy, dále osobní
pozůstalosti význačných osobností regionu a nejrůznější sbírky.
The archive preserves documents concerning the city and district of Ostrava from a number of
sources, including the documents of municipal and state administrative bodies and judicial entities, the
documents of educational and public health institutions, associations, and religious administration; the
personal papers of prominent figures in the region, and various collections.
Periodikum | Periodical: Ostrava

1.3.4

Archiv města Plzně
Archive of the City of Plzeň
Veleslavínova 19
305 77 Plzeň
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Tel.: 378 032 600 (ředitel | director)
378 032 601 (knihovna | library)
378 032 607 (badatelna | research room)
Fax: 378 032 602
e-mail: archiv@mmp.plzen-city.cz
Ředitel | Director: PhDr. Jaroslav Douša
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÉ 08:00–17:00
Archiv uchovává doklady z činnosti městské správy, správy okresu Plzeň, dokumenty správy finanční,
justiční, statistické, školské a církevní, písemnosti cechů, živnostenských společenstev, průmyslových
podniků, družstev, hospodářských spolků a organizací. Dále doklady spořitelen, městských podniků,
nejrůznějších spolků a obcí, postupně připojovaných k Plzni. Druhou část sbírek tvoří tematické
dokumenty (např. sbírka dokladů o protinacistickém odboji v letech 1939–1945).
The archive preserves records concerning the administrative activities of the city and district of Plzeň,
documents of financial, judicial, statistical, educational, and religious administration, and the papers of
guilds, trade societies, industrial enterprises, cooperatives, economic associations and organizations.
The holdings also contain the records of savings banks, city enterprises, and various associations, and of
municipalities that have been incorporated into Plzeň over the years. The second part of the collection
is comprised of thematic documents (for example, a collection on anti-Nazi resistance during the years
1939–1945).
Periodikum | Periodical: Minulostí západočeského kraje

1.3.5

Archiv města Ústí nad Labem
Archive of the City of Ústí nad Labem
Hrnčířská 2/65
401 00 Ústí nad Labem
Tel.: 475 220 631
e-mail: archivusti@volny.cz
www.mag-ul.cz/historie/archiv
Ředitel | Director: PhDr. Vladimír Kaiser
Otevírací hodiny | Opening hours
Badatelna | Research Room:
ÅÉ

08:00–18:00

Knihovna | Library:
ÅÉ

08:00–12:00 / 12.30–15.30
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Žádosti občanů | Request Desk:
ÅÉ
08:00–12:00 / 12:30–17:30
ÇÑÖ 08:00–12:00 / 12:30–14:30
Spisový meziarchiv | Temporary Records Repository
Velká hradební 8
401 00 Ústí nad Labem
Tel.: 047 524 15 88
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÅÇÉÑÖ 07:00–11:30 / 12:00–14:30
Archiv uchovává, na úrovni města a okresu Ústí nad Labem, dokumenty orgánů samosprávy a státní
správy, orgánů justice, dokumenty školských a zdravotnických zařízení, spolků, církevní správy,
politických stran, dále osobní fondy a nejrůznější sbírky.
The archive stores documents concerning the city and district of Ústí nad Labem from a number of
sources, including the records of municipal and state administrative and judicial entities, educational
and public health institutions, associations, religious administrative authorities, and political parties, in
addition to personal papers and various other collections.

1.4

Archivy společenských organizací a jiných institucí
Archives of the Organisations and Other Institutions

1.4.1

Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů
All-Trade Archive of the Czech-Moravian Confederation of Trade Unions
Nám. W. Churchila 2
113 59 Praha 3
Tel.: 234 462 727
234 462 720 (archiv | archive)
234 462 732 (knihovna | library)
e-mail: pokorny.jiri@cmkos.cz
www.cmkos.cz
Vedoucí | Supervisor: doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÇÉÑÖ 09:00–11:00 / 12:00–14:00

Archiv uchovává materiál dokumentující vývoj odborového hnutí v českých zemích (resp.
Československu). Fondy a sbírky ilustrují hospodářské problémy, sociální politiku i politiku jako takovou.
Jedná se o archiválie odborových ústředen, svazů a jednotlivých odborových spolků. Nejvýznamnější
písemnosti pocházejí z let 1945–1955.
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The archive stores material documenting the development of the trade union movement in the Czech
lands (Czechoslovakia). Its fonds and collections illustrate economic problems, social politics and politics
as such. The material includes documents from trade union headquarters, unions and individual trade
associations. The most significant papers date from the years 1945–1955.

1.4.2

Archiv Akademie věd České republiky
Archive of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Adresa pro poštovní styk | Mailing address:
V Zámcích 56/76
181 00 Praha – Bohnice
Tel.: 233 543 621
233 541 560 (sekretariát | secretary)
Fax: 233 541 650

Dočasné sídlo ředitelství a badatelny
Main Offices and Research Room – Provisional Location
Husova 4
110 00 Praha 1
Tel.: 222 220 683 (badatelna | research room)
222 222 019 (ředitelka | director)
Fax: 222 221 644
e-mail: sekretariat@archiv.cas.cz; miskova@archiv.cas.cz
www.archiv.cas.cz
Ředitelka | Director: doc. PhDr. Alena Míšková
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÇÑ 09:00–12:00 / 13:00–16:00
É
08:00–12:00 / 13:00–17:00
Knihovna a Oddělení pro zpracování a výzkum pramenů k dějinám věd
Library and Department for the Processing and Study of Sources Concerning the
History of Science
Adresa pro poštovní styk | Mailing address:
V Zámcích 56/76
181 00 Praha 8
Po povodni přemístěno do objektu Prometheus |
Relocated after flooding to the Prometheus building:
V Holešovičkách 41
181 00 Praha 8
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Archiv uchovává fondy starších vědeckých společností, ústavů a spolků, fondy Československé akademie věd, Akademie věd České republiky, dále osobní fondy a sbírky.
The archive stores the fonds of former scientific societies, institutes and associations, the fonds of the
Czechoslovak Academy of Sciences and the Academy of Sciences of the Czech Republic, and other
private fonds and collections.
Periodikum | Periodical: Práce z Archivu Akademie věd České republiky

1.4.3

Literární archiv Památníku národního písemnictví
Literary Archive of the Museum of Czech Literature
Strahovské nádvoří 1/132
118 38 Praha 1 – Hradčany
Tel.: 220 516 695 (ústředna | switchboard)
220 516 695, linka 219 (vedoucí | supervisor)
e-mail: post@pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
Vedoucí | Supervisor: PhDr. Naděžda Macurová, CSc.
Otevírací hodiny (studovna fondů literárního archivu a knihovny)
Opening hours (Study Room for the Literary Archive and Library fonds):
ÅÉ 09:00–16:30
ÇÑ 09:00–17:30
Ö
09:00–14:30
Detašované pracoviště Libáň | Libáň Branch Office
zámek Staré Hrady
507 23 Libáň
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÅÇÉÑÖ 08:00–12:00 / 13:00–16:00

Archiv shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje soubory archivních pramenů ke studiu české literární
historie od 18. století do současnosti. Dále obsahuje sbírku osobních, spolkových, nakladatelských a
jiných fondů.
The archive gathers, preserves and provides access to collections of archival sources for the investigation
of Czech literary history from the 18th century to the present. It also contains the fonds of individuals,
associations, publishers, and other entities.
Periodikum | Periodical: Literární archiv
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1.4.4

Archiv Národní knihovny
Archive of the National Library
Adresa pro poštovní styk | Mailing address:
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Centrální depozitář | Central Depository
Sodomkova 2/1146
102 00 Praha 15 – Hostivař
Tel.: 281 013 315
Fax: 281 013 107
e-mail: hekrdlova.katerina@cdh.nkp.cz
www.nkp.cz
Vedoucí | Supervisor: PhDr. Kateřina Hekrdlová
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÇÉÑÖ 08:30–14:00 (po předchozí domluvě |by appointment only)
Archiv uchovává archivní fondy knihovny – např. fond Národní a univerzitní knihovna (1916) 1918–
1958 (1959), Státní knihovna ČSR (1954) 1958–1990, …, archivní fondy jiných institucí, sbírky,
rodinné archivy a osobní fondy.
The archive stores the library’s archival fonds. These include the National and University Library
Fond (1916) 1918–1958 (1959), the State Library of the Czechoslovak Republic (ČSR) Fond (1954)
1958–1990, etc., the archival fonds of other institutions, archival collections, family archives and
personal fonds.

1.4.5

Archiv Národního muzea
Archive of the National Museum
Na Zátorách 6
170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: 220 802 530 (ústředna | switchboard)
Tel. / Fax: 220 877 863
e-mail: archivnm@nm.cz; milena.belicova@nm.cz
www.nm.cz/archiv/archiv.htm
Vedoucí | Supervisor: PhDr. Milena Běličová
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÅÉÑ 08:30–16:00
Ö
08:30–15:00
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Prioritou činnosti archivu je získávání, zpracovávání a zpřístupňování písemných pozůstalostí významných osobností. Dále uchovává registraturu Národního muzea, fondy spolků a institucí a nejrůznější
sbírky (staré historické, fotografické, dokumentaci 19. a 20. století).
The main task of the archive is acquiring, processing and making accessible the personal papers of
prominent figures. It also stores the registry of the National Museum, the fonds of associations and
institutions and miscellaneous collections (old historical and photographic documentation of the 19th
and 20th century).

1.4.6

Archiv Ústavu T. G. Masaryka
Archive of the Masaryk Institute
Na Florenci 3
110 00 Praha 1
Tel.: 222 828 206 (studovna | study room)
222 828 217 (vedoucí | supervisor)
Fax: 222 828 200
e-mail: studovna@msu.cas.cz
www.msu.cas.cz
Vedoucí | Supervisor: Mgr. Jan Bílek
Badatelské hodiny | Hours for research:
ÇÑ 08:30–15:30

Archiv uchovává archivní osobní fondy T. G. Masaryka, členů jeho rodiny a jeho spolupracovníka E. Beneše.
The archive keeps the personal fonds of T. G. Masaryk, members of his family and his colleague E. Beneš.
Notable collections also include the documents of the Masaryk Institute.

1.4.7

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy v Praze
Institute of the History of Charles University and the Archive of
Charles University in Prague
Ovocný trh 5
116 36 Praha 1 – Staré Město
Tel.: 224 228 104
Fax: 224 491 670
e-mail: udauk@ruk.cuni.cz
www.cuni.cz/UK-657.html
Ředitel | Director: prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.
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Archives

Ústav dějin Univerzity Karlovy | Institute of the History of Charles University
Tel.: 224 491 468
224 491 461 - 2 (knihovna | library)
Fax: 224 491 670
Vedoucí | Supervisor: PhDr. Michal Svatoš, CSc.
Archiv Univerzity Karlovy | Archive of Charles University
Tel.: 224 491 463
Vedoucí | Supervisor: PhDr. Zdeněk Pousta
Badatelské hodiny| Hours for research :
ÅÉÑ 08:00–16:00
Ç
08:00–18:00
Ö
08:00–15:00
Ústav a archiv pečují o archivní dokumenty související s více než 650ti letou existencí pražské univerzity.
Současně se badatelsky věnují nejen historii Karlovy univerzity, ale též dějinám vysokoškolské
vzdělanosti.
The institute and archive maintain archival documents connected to the over-650-year history of the
Prague university. Additionally, they conduct research on the history of Charles University as well the
history of higher education learning.

1.4.8

Archiv Masarykovy univerzity v Brně
Archive of Masaryk University in Brno
Veveří 70
611 80 Brno
Tel.: 549 496 171 (sekretariát | secretary)
549 496 600 (ředitel | director)
Fax: 549 491 180
e-mail: archiv@rect.muni.cz
www.rect.muni.cz
Ředitel | Director: PhDr. Jiří Pulec

Archiv pečuje o archiválie vzniklé z činnosti Masarykovy univerzity a všech jejich součástí, archiválie
vědeckých a stavovských spolků a společenských organizací, jejichž činnost souvisela s Masarykovou
univerzitou. Dále se jedná o osobní fondy vědeckých a pedagogických osobností univerzity a o
univerzitní sbírky. Zpracovává dějiny Masarykovy univerzity, studentských hnutí, vědních oborů a
biografie vědeckých osobností.
The archive cares for documents produced through the activities of Masaryk University and its constituent
parts, as well as the documents of academic and professional associations and social organizations
connected to the university. It also manages the personal papers of scholarly and pedagogical figures
at the university and the university collections. The archive works on the history of Masaryk University,
student movements, scientific disciplines, and the biographies of scholarly personalities.

40

Badatelské instituce

2

BADATELSKÉ INSTITUCE
RESEARCH INSTITUTIONS

2.1

Historické ústavy a katedry univerzit v České republice
Historical Institutes and Departements of Universities
of the Czech Republic

2.1.1

Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Institute of Czech History, Philosophical Faculty, Charles University in Prague
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Tel. / Fax: 221 619 204
e-mail: czhist@ff.cuni.cz
www.ff.cuni.cz
Ředitel | Director: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Seminář českých novověkých dějin | Czech Modern History Seminar
Vedoucí | Head: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Ústav zkoumá české dějiny v širších souvislostech minimálně střední Evropy. Mezi badatelské problémy
patří např. charakter a sociální a politický vývoj české společnosti a společnosti českých zemí a
Československa v 19. a 20. století, dějiny Československé republiky a česko-slovenských vztahů, dějiny
českého dějepisectví a české historické kultury.
The institute investigates Czech history within wider contexts, the most immediate being central
Europe. Research topics include the character and the social and political development during the 19th
and 20th centuries of Czech society and society in the Czech lands and Czechoslovakia, the history of
the Czechoslovak republic and Czech-Slovak relations, and the development of Czech historiography
and Czech historical cultures.

2.1.2

Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Institute of General History, Philosophical Faculty, Charles University in Prague
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Tel.: 221 619 203
Fax: 221 619 385
e-mail: svetdejiny@ff.cuni.cz
www.ff.cuni.cz
Ředitel | Director: doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
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Seminář novověkých dějin | Modern History Seminar
Vedoucí | Head: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Seminář nejnovějších dějin | Recent History Seminar
Vedoucí | Head: prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
Seminář obecných a komparativních dějin
General and Comparative History Seminar
Vedoucí | Head: doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Výše zmíněné semináře ústavu se zabývají studiem novějších obecných dějin. Seminář novověkých
dějin se orientuje na dějiny mezinárodních vztahů v jejich historickém vývoji až do současnosti. Seminář
obecných a komparativních dějin se zaměřuje zejména na problematiku modernizace a modernity
s celou řadou jejich dílčích a doprovodných procesů.
The seminars mentioned above engage in the study of contemporary general history. The Modern
History Seminar addresses the historical development of international relations up to the present day.
The General and Comparative History Seminar focuses particularly on issues of modernization and
modernity, including the full range of their components and accompanying processes.

2.1.3

Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze |
Institute of Economic and Social History, Philosophical Faculty,
Charles University in Prague
Celetná 20
116 42 Praha 1
Tel.: 224 491 526; 224 491 527; 224 491 612
Fax: 224 491 615
e-mail: michal.pullmann@ff.cuni.cz; ivan.jakubec@ff.cuni.cz; staif@cmail.cz
http://uhsd.ff.cuni.cz
Ředitel | Director: doc. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Seminář hospodářských dějin | Economic History Seminar
Vedoucí semináře | Seminar Head: doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
e-mail: drahomir.jancik@ff.cuni.cz
Seminář sociálních dějin | Social History Seminar
Vedoucí semináře | Seminar Head: doc. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

Ústav se zaměřuje na výzkum hospodářských a sociálních dějin českých zemí v 18.–20. století ve středoevropském a evropském kontextu. V oblasti sociálních dějin se zabývá především problematikou
vzniku a vývoje občanské společnosti a sociálním a sociálně politickým vývojem českých zemí v 19.–20.
století. V oblasti hospodářských dějin se soustředí na analýzu integračních a dezintegračních tendencí
ve střední Evropě ve 20. století a na výzkum hospodářsko politických vztahů ve střední a jihovýchodní
Evropě se zvláštním zřetelem k Německu.

42

Badatelské instituce

The institute concentrates on the study of economic and social history in the Czech lands, within the
wider central European and European contexts, from the 18th to the 20th century. In the field of social
history, it mainly deals with issues concerning the establishment and evolution of civil society, and
social and socio-political progress in the Czech lands during the 19th and 20th centuries. Regarding
economic history, the institute focuses on the analysis of integrating and disintegrating tendencies
in twentieth-century central Europe, and on the study of economic-political relations in central and
southeastern Europe, with a particular reference to Germany.
Periodika | Periodicals: Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica, Acta Universitatis
Carolinae – Philosophica et Historica – Monographia, Desk Top Publishing

2.1.4

Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze
Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences,
Charles University in Prague
U Kříže 8
158 00 Praha 5 – Jinonice
Tel.: 251 080 250; 251 080 251
Fax: 251 620 294
e-mail: jiri.vykoukal@post.cz
http://ims.fsv.cuni.cz
Ředitel | Director: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Katedra německých a rakouských studií
Department of German and Austrian Studies
Vedoucí | Head: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Katedra ruských a východoevropských studií
Department of Russian and East European Studies
Vedoucí | Head: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Katedra amerických studií | Department of American Studies
Vedoucí | Head: doc. PhDr. Miloš Calda
Katedra západoevropských studií | Department of West European Studies
Vedoucí | Head: doc. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Institut se zabývá studiem moderních dějin Severní Ameriky, západní Evropy, německy mluvících zemí,
Balkánu, střední a východní Evropy. Orientuje se na obecné téma modernizace.
The institute engages in research into the modern history of North America, western Europe, the
German-speaking countries, the Balkans, and central and eastern Europe. It concentrates on the
general subject of modernization.
Periodikum | Periodical: Acta Universitatis Carolinae – řada Studia Territorialia
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Ústav politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Institute of Political Science, Philosophical Faculty,
Charles University in Prague
U Kříže 8
158 00 Praha 5 – Jinonice
Tel.: 251 080 210
e-mail: upol@ff.cuni.cz
http://upol.ff.cuni.cz
Ředitel | Director: doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.

Ústav se zaměřuje na studium politické teorie, české politiky, mezinárodních vztahů a komparativních
politických věd. Řeší otázky vztahující se k rozvoji demokracie – její teoretické základy, studium
přechodů k demokracii, české zkušenosti z budování demokracie a rozvoj demokracie v mezinárodních
souvislostech.
The institute focuses on the study of political theory, Czech politics, international relations and
comparative political science. It handles issues concerning the development of democracy – its theoretical
foundations, the study of democratic transitions, the Czech experience of democracy building, and the
development of democracy in the international context.

2.1.6

Katedra církevních dějin Evangelické teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
Department of Religious History, Evangelical Theological Faculty,
Charles University in Prague
Černá 9
115 55 Praha 1
Tel.: 221 988 320 (vedoucí katedry | department head)
Fax: 221 988 215
e-mail: office@etf.cuni.cz
www.etf.cuni.cz/kat-cd
Vedoucí | Head: doc. PhDr. Martin Wernisch

Katedra chystá nový výzkumný projekt „Církev v období komunismu“.
The department is preparing a new research project, “The Church during the Communist Period.”
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Katedra právních dějin / Ústav právních dějin Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
Department of Legal History / Institute of Legal History, Faculty of Law,
Charles University in Prague
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
Tel.: 221 005 540 (sekretariát | secretary)
221 005 541 (vedoucí katedry|ředitel ústavu | department head|institute director)
Fax: 221 005 288
e-mail: bohacova@prf.cuni.cz (sekretariát | secretary)
maly@prf.cuni.cz
www.prf.cuni.cz
Vedoucí katedry / ředitel ústavu | Department Head / Institute Director:
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.

Ústav/katedra se zabývá právními dějinami v celém jejich rozsahu. V poslední době se orientuje na
témata: vývoj práva v ČSR v letech 1945–1989, československé právo a právní věda v meziválečném
období a jejich místo ve střední Evropě. Významná je spolupráce s Institutem Maxe Plancka ve
Frankfurtu nad Mohanem na tématu soudobých dějin státu a práva.
The institute/department investigates legal history in its full scope. Recent work has concentrated on
the following topics: the development of law in the Czechoslovak Republic (ČSR) from 1945 to 1989,
and Czechoslovak law and jurisprudence during the interwar period and their place in central Europe.
Other significant work includes cooperation with the Max Planck Institute in Frankfurt-am-Main on the
contemporary history of state and law.
Periodikum | Periodical: Právně historické studie

2.1.8

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Institute of History, Philosophical Faculty, Masaryk University in Brno
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Tel.: 549 493 067 (sekretariát | secretary)
549 494 938 (ředitel | director)
Fax: 541 121 406
e-mail: historie@phil.muni.cz
www.phil.muni.cz
Ředitel | Director: prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.

Ústav se podílí na projektech, které se snaží o nový výklad dějin českých zemí, se zvláštním zřetelem
k dějinám Moravy. Snaží se představit české dějiny v širším kontextu obecných dějiny západní, střední a
východní Evropy. K výzkumným projektům řešeným ústavem patří např. společnost a kultura v městských
centrech ve 20. století, nucené migrace, vývoj katolicismu na Moravě po roce 1945. K dlouhodobým
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badatelským záměrům patří versailleský systém a česko-maďarské vztahy v meziválečném období, politický systém na Ukrajině a v Rusku ve 20. století, evropský integrační systém ve 20. století, atd.
The institute takes part in projects that seek a new interpretation of the history of the Czech lands,
with special reference to Moravian history. It works to present Czech history within the wider context
of western, central and eastern European general history. For example, important projects currently in
progress include the society and culture in urban centers in the 20th century, forced migration, and the
development of Catholicism in Moravia after 1945. Long-term research interests include the Versailles
system and Czech-Hungarian relations during the interwar period, the political system in the Ukraine
and in Russia in the 20th century, the European integration system in the 20th century, etc.
Periodika | Periodicals: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity – řada historická, Spisy
Filozofické fakulty brněnské univerzity

2.1.9

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně
International Institute of Political Science, Masaryk University in Brno
Údolní 53
602 00 Brno
Adresa pro písemný styk | Mailing address:
Gorkého 7
602 00 Brno
Tel.: 541 146 256-7
Tel. / Fax: 541 146 255
e-mail: iips@iips.cz
www.iips.cz
Ředitel | Director: PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Ústav je nezávislým vědeckým pracovištěm, které se zaměřuje na studium problematiky politického,
sociálního, ekonomického a právního vývoje společnosti.
The institute is an independent research establishment, whose work is oriented towards issues
concerning the political, social, economic and legal development of society.
Periodikum | Periodical: Politologický časopis

2.1.10

Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Department of History, Pedagogical Faculty, Masaryk University in Brno
Poříčí 9/11
603 00 Brno
Tel.: 549 494 104 (sekretariát | secretary)
549 497 470 (vedoucí katedry | department head)
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Fax: 549 491 620
e-mail: gimmova@jumbo.ped.muni.cz (sekretariát | secretary)
vaculik@jumbo.ped.muni.cz
www.ped.muni.cz/whis
Vedoucí | Head: doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Z novějších dějin se katedra zaměřuje na studium dějin zahraničních Čechů, na poválečnou reemigraci
a repatriaci, osidlování pohraničí po druhé světové válce a na dějiny obcí.
Regarding the contemporary period, the department focuses on the historical study of Czechs living
abroad, on postwar re-emigration and repatriation and the colonization of the border areas after World
War II, and on the history of communities.
Periodikum | Periodical: Sborník prací Pedagogické fakulty – řada společenských věd

2.1.11

Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Department of History, Philosophical Faculty, Palacký University in Olomouc
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
Tel. / Fax: 585 633 233
e-mail: khist@ffnw.upol.cz
www.historie.upol.cz
Vedoucí | Head: doc. PhDr. Jana Burešová, CSc.

Periodika | Periodicals: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica;
knižnice Verbum | the book series Verbum
Kabinet regionálních dějin při Katedře historie FF UP v Olomouci |
Regional History Section, Department of History, Philosophical Faculty, Palacký
University in Olomouc
Vedoucí | Head: doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc.
Stěžejním vědecko-výzkumným tématem kabinetu je práce na Historickém místopisu
Moravy a Slezska v letech 1948 – 1960.
The Regional History Section’s principal research focus is work on the Historical
Topography of Moravia and Silesia 1948–1960.
Periodika | Periodicals: knižnice Locus | the book series Locus
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Centrum pro československá exilová studia | Center for Czechoslovak Exile Studies

Tel.: 585 633 312
Fax: 585 633 233
e-mail: exil@ffnw.upol.cz
Ředitel | Director: prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.
Náplní Centra pro československá exilová studia je budování a správa Archivu československého exilu
(pod odborným vedením Archivu UP), zvláště pro období let 1948-1989, který slouží badatelské
veřejnosti. Centrum se věnuje publikační činnosti a řešení grantů s exilovou tematikou.
The Center for Czechoslovak Exile Studies handles the management and administration of the Archive
of Czechoslovak Exile (under the technical supervision of the Archive of Palacký University), which
serves the research public. The archive’s material concerns primarily the 1948–1989 period. The center
also engages in publication activities and works on grants with exile themes.

2.1.12

Katedra dějepisu Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci
Department of History, Pedagogical Faculty, Technical University in Liberec

Sokolská 8/113
461 17 Liberec 1
Tel.: 485 354 224 (sekretariát | secretary)
485 354 239 (vedoucí katedry | department head)
e-mail: lada.vondruskova@vslib.cz (sekretariát | secretary)
miloslava.melanova@vslib.cz
www.fp.vslib.cz/kad

Vedoucí | Head: PhDr. Miloslava Melanová
Z okruhu moderních dějin se katedra zaměřuje na tato vědeckovýzkumná témata: česko-německé
vztahy v 19. a 20. století, česko-slovenské vztahy, politické perzekuce po roce 1948, holocaust, dějiny
Euroregionu Nisa.
In the field of modern history, the department investigates the following research topics: Czech-German
relations in the 19th and 20th centuries, Czech-Slovak relations, political persecution after 1948, the
Holocaust, the history of the Euroregion Neisse.
Periodikum | Periodical: Fontes Nissae – Regionální historický sborník
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Katedra historických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice
Department of Historical Sciences, Faculty of Humanities,
University of Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice
Tel.: 466 036 226
466 036 526 (sekretariát | secretary)
466 036 210 (vedoucí katedry | department head)
Fax: 466 036 228
e-mail: dekanat.fhs@upce.cz
petr.vorel@upce.cz
http://khv.upce.cz
Vedoucí katedry | Department Head: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Katedra se v rámci problematiky soudobých dějin zaměřuje na otázky světové politiky, Evropské unie a
vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Orientuje se také na gender history.
In regards to the contemporary history problematic, the department concentrates on issues of world
politics, the European Union, and coming to terms with the communist past. It also works on gender
history.
Periodikum | Periodical: Scientific Papers of the University of Pardubice – Faculty of Humanities

2.1.14

Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Department of History, Philosophical Faculty, University of Ostrava
Reální 5
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 460 447 (sekretariát | secretary)
596 460 450 (vedoucí katedry | department head)
e-mail: gabriela.grullingova@osu.cz (sekretariát | secretary)
nina.pavelcikova@osu.cz
www.osu.cz
Vedoucí | Head: prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.

Katedra se vědeckovýzkumně zaměřuje na hospodářské a sociální dějiny do 20. století. Důraz je kladen
na historickou demografii se zvláštní pozorností k židovské minoritě v českých zemích. Zpracovávána je
také otázka vývoje romského etnika v českých zemích po roce 1945. V souvislosti se začleňováním ČR
do evropských struktur se zájem katedry orientuje také na problematiku vlivu školní výuky na utváření
stereotypů o sousedních národech, zejména u školní mládeže.
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Research at the department deals with economic and social history up to the 20th century. Emphasis is
placed on historical demography, with special attention towards the Jewish minority in the Czech lands.
The development of the Romany ethnic group there after 1945 is also addressed. In connection with
the incorporation of the Czech Republic into the European structure, the department is also interested
in the issue of the influence of school instruction, especially on schoolchildren, on the shaping of stereotypes about neighboring nations.
Periodika | Periodicals: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis – Historica,
Monographiae Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, Biografický slovník Slezska a severní
Moravy.

2.1.15

Ústav historických věd Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
Institute of Historical Sciences, Pedagogical Faculty, University of
Hradec Králové
Jana Koziny 1237
500 02 Hradec Králové
Tel.: 493 331 464 (sekretariát | secretary)
493 331 463 (ředitel | director)
Fax: 495 511 268
e-mail: uhv@uhk.cz
http://pdf.uhk.cz/uhv
Ředitel | Director: doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Seminář českých a československých dějin
Czech and Czechoslovak History Seminar
Vedoucí | Head: Mgr. Martin Šandera, Ph.D.
Seminář obecných dějin a didaktiky dějepisu
General History and Historical Didactics Seminar
Vedoucí | Head: doc. PhDr. František Nesejt, CSc.

Ústav se orientuje na výzkum východočeského regionu s cílem připravit syntézu dějin východních Čech.
Z dějin 20. století je kladen důraz na hospodářské dějiny, dějiny kultury, gender studia a československou
reformu 60. let.
The institute specializes in the study of the eastern Bohemian region, with the aim of preparing a
synthesis of the history of eastern Bohemia. Regarding 20th century history, emphasis is placed on
economic history, cultural history, gender studies, and Czechoslovak reform in the 1960s.
Periodika | Periodicals: Východočeské listy historické, Kladský sborník, Dissertationess historicae

50
2.1.16

Badatelské instituce

Katedra historie Ústavu humanitních studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
Department of History, Institute of Humanities, Jan Evangelista Purkyně
University in Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: 475 283 273 (sekretariát | secretary)
475 283 272 (vedoucí katedry | department head)
e-mail: sekretariat@uhs.ujep.cz; hruba@uhs.ujep.cz
http://fos.ujep.cz
Vedoucí katedry | Department Head: PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Katedra se specializuje na problematiku regionálních dějin severozápadních Čech, na otázku českoněmeckých vztahů a fungování multikulturní společnosti obecně.
The department specializes in issues concerning the regional history of northwestern Bohemia, CzechGerman relations, and the functioning of a multicultural society in general.
Periodika | Periodicals: Acta Universitatis Purkynianae – Studia Historica, Historie okupovaného
pohraničí 1913–1945, Ústecký sborník historický

2.2

Výzkumné ústavy Akademie věd České republiky
Research Institutes of the Academy of Sciences of
the Czech Republic

2.2.1

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky
Institute for Contemporary History, Academy of Sciences of
the Czech Republic
Vlašská 9
118 40 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: 257 531 122; 257 531 123
Tel. / Fax: 257 532 553
e-mail: usd@usd.cas.cz
www.usd.cas.cz
Ředitel | Director: PhDr. Oldřich Tůma
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Oddělení pro dějiny 2. světové války, odboje a okupace
Department of the History of World War II, Resistance and Occupation
Vedoucí | Supervisor: PhDr. Stanislav Kokoška
e-mail: capsella@usd.cas.cz
Oddělení pro výzkum stěžejních otázek období 1945–1989
Department for Research on Fundamental Questions of the Period 1945–1989
Vedoucí | Supervisor: doc. PhDr. Jiří Kocián, CSc.
e-mail: kocian@usd.cas.cz
Oddělení pro dějiny po roce 1989 | Department for History after the Year 1989
Vedoucí | Supervisor: Mgr. Michal Kopeček, Ph.D.
e-mail: kopecek@usd.cas.cz
Centrum orální historie | Center for Oral History
Vedoucí | Supervisor: PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
e-mail: vanek@usd.cas.cz
Knihovna | Library
Otevírací hodiny | Opening hours:
Å
ÇÑ
Ö

11:00–16:00
09:00–16:30
09:00–14:00

Detašované pracoviště Puškinovo nám. | Puškinovo nám. Branch Office
Puškinovo nám. 9
160 00 Praha 6
Tel.: 233 325 633
Tel. / Fax: 224 311 159
Oddělení pro židovská studia | Department of Jewish Studies
Vedoucí | Supervisor: PhDr. Helena Krejčová
e-mail: krejcova@usd.cas.cz
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků
obětí 2. světové války
Center for the Documentation of the Property Transfers of the
Cultural Assets of World War II Victims
Vedoucí | Supervisor: PhDr. Helena Krejčová

Detašované pracoviště Legerova | Legerova Branch Office
Oddělení pro dějiny vědy | Research Center for the History of Sciences
Legerova 61
120 00 Praha 2
Tel. / Fax: 224 943 057
Vedoucí | Supervisor: PhDr. Antonín Kostlán, CSc.
e-mail: kostlan@cesnet.cz
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Detašované pracoviště Brno | Brno Branch Office
J. Uhra 10
602 00 Brno
Tel.: 549 216 258
e-mail: pernes@usdbrno.cz
Část Oddělení pro výzkum stěžejních otázek období 1945–1989
Section of the Department for Research on Fundamental Questions
of the Period 1945–1989
Ústav se věnuje systematickému a komplexnímu studiu období od konce 30. let do současnosti. Pro
období 1938–1945 řeší otázky války a okupace v životě společnosti, okupace a kolaborace, rezistence
a revoluce, otázky „všedního dne“. Orientuje se na studium procesů rozhodování a řízení na různých
úrovních správy státu v období „vedoucí úlohy“ komunistické strany. Zaměřuje se také na koncepční
problémy studia dějin československého politického a kulturního exilu 1948–1989, na otázky opozice,
duchovního vzdoru a disentu v celém komunistickém období. Ústav klade důraz na studium pramenů
k československým dějinám v zahraničních, zejména ruských, archivech. Organizuje a rozvíjí slovenská
studia v České republice. Soustředí se také na rozvoj orální historie se zaměřením na nejnaléhavější
oblasti a nejohroženější generace pamětníků.
The institute is devoted to the systematic and all-embracing study of the period spanning the late 1930s
to the present day. Research on the years 1938–1945 tackles issues of war and occupation within the
life of the community, occupation and collaboration, resistance and revolution, and questions of the
“working day”. Investigation into the era of the “leading role” of the communist party concentrates
on the processes of decision-making and control at various levels of state administration. Attention
is also given to the conceptual problems involved in studying the history of Czechoslovak political
and cultural exile during the years 1948–1989 and to questions of opposition, spiritual resistance and
dissent during the entire communist period. The institute emphasizes the study of sources concerning
Czech history in foreign, particularly Russian, archives. It organizes and promotes Slovak studies in the
Czech Republic. Effort is also directed to expanding the use of oral history, addressing the most urgent
subjects and the most endangered generation of witnesses.
Periodikum | Periodical: Soudobé dějiny

2.2.2

Historický ústav Akademie věd České republiky
Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic
Prosecká 76
190 00 Praha 9
Tel.: 286 882 121
Fax: 286 887 513
e-mail: bucharova@hiu.cas.cz (sekretariát | secretary)
rakova@hiu.cas.cz
www.hiu.cas.cz
Ředitelka | Director: prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.
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Knihovna | Library
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÅÇÉÑ
Ö

08:00–15:30
(v liché týdny ve středu zavřeno | closed on Wednesdays during uneven weeks)
08:00–13:00

Oddělení dějin 20. století | Department of the History of the Twentieth Century
Vedoucí | Supervisor: PhDr. Jan Němeček, DrSc.
e-mail: nemecek@hiu.cas.cz

Oddělení se zabývá dějinami Československa v období 1945–1948. V centru pozornosti jsou zejména
zahraničně politické, hospodářské a vnitropolitické dějiny v příslušném období.
The department works on the history of Czechoslovakia during the years 1945–1948. Research
focuses chiefly on economic history and international and domestic political history for this period.
Periodika | Peridocals: Český časopis historický, Slovanský přehled, Historica, Historická geografie,
Hospodářské dějiny, Moderní dějiny, Slovanské historické studie

2.2.3

Masarykův ústav Akademie věd České republiky
Masaryk Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic
Na Florenci 3
110 00 Praha 1
Tel.: 234 612 211 (sekretariát | secretary)
222 828 205 (ředitel | director)
Fax: 234 612 200
e-mail: sedivy@msu.cas.cz
www.msu.cas.cz
Ředitel | Director: PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Studovna | Study Room
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÇÑ 08:30–15:30

Archiv Ústavu T. G. Masaryka | Archive of the Masaryk Institute
Viz. archivy | See archives
Předmětem činnosti ústavu je vědecký výzkum života a díla T. G. Masaryka v kontextu českých a
evropských dějin. Přispívá k rozvoji demokratické české státnosti v duchu humanitního a mravního
odkazu T. G. Masaryka.
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Research at the institute is concerned with the study of Tomáš Garrigue Masaryk’s life and works
within the context of Czech and European history. It contributes to the development of democratic
Czech statehood in the spirit of Masaryk’s humanitarian and moral legacy.
Periodika | Periodicals: Masarykův sborník, Dějiny – teorie – kritika (spolu s Ústavem pro soudobé
dějiny | in collaboration with the Institute for Contemporary History), ediční řady | the series Spisy T.
G. Masaryka, Korespondence T. G. Masaryka

2.2.4

Etnologický ústav Akademie věd České republiky
Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic
Na Florenci 3/1420
110 00 Praha 1
Tel.: 222 828 111; 222 828 503
Fax: 222 828 511
e-mail: office@eu.cas.cz
www.eu.cas.cz
Ředitel | Director: doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.
Knihovna | Library
Otevírací hodiny | Opening hours:
Ñ 10:00–12:30 / 13:30–17:00

Předmětem výzkumu ústavu pro období novějších dějin je studium novodobé migrace (do i z České
republiky), studium menšin a etnických procesů.
For the period of contemporary history, research at the institute focuses on recent migration (both to
and from the Czech Republic), the study of minorities and ethnic processes.
Periodika | Periodicals: Český lid, ediční řada | the series Češi v cizině

2.2.5

Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
Czech Language Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic
Na Florenci 3/1420
110 15 Praha 1
Tel.: 234 612 111 (ústředna | switchboard)
224 810 982 (sekretariát | secretary)
Fax: 224 818 437
e-mail: literatura@ucl.cas.cz
www.ucl.cas.cz
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Ředitel | Director: doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Oddělení dějin literatury | Department of Literary History
Vedoucí | Supervisor: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
e-mail: merhaut@ucl.cas.cz
Oddělení pro výzkum literatury 20. století
Department for the Study of Twentieth Century Literature
Vedoucí | Supervisor: doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
e-mail: janousek@ucl.cas.cz
Oddělení pro výzkum literární kultury
Department for the Study of Literary Culture
Vedoucí | Supervisor: Ing. Pavel Janáček, Ph.D.
e-mail: janacek@ucl.cas.cz
Knihovna | Library
Tel.: 234 612 147
e-mail: knihovna-sli@ucl.cas.cz
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÅÉ
ÇÑ
Ö

10:00–16:00
12:00–18:00 (v úterý pouze pro zaměstnance ÚČL |
on Tuesdays only open to employees of the institute)
10:00–15:00

V období letních prázdnin provoz omezen
Opening hours limited during the summer holidays.
Detašované pracoviště Brno | Brno Branch Office
Květná 8
603 00 Brno
Tel.: 543 211 868; 543 422 535
Fax: 543 211 868
e-mail: vrbova@brno.cas.cz
Vedoucí | Supervisor: Mgr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Ústav se orientuje na výzkum dějin české literatury a českého myšlení o literatuře od jejích počátků až
do současnosti. Důraz je kladen na literárněvědnou lexikografii a práce slovníkového typu, literárně
historický průzkum české literatury v celé šíři a literárně teoretické analýzy opírající se zvláště o
materiál 20. století.
The institute concentrates on the investigation of the history of Czech literature and Czech thought on
literature from their inception to the present day. Emphasis is placed on literary-critical lexicography
and work on literary dictionaries, on the literary-historical exploration of Czech literature in its full
scope, and on literary-theoretical analyses that are based mainly on material from the 20th century.
Periodikum | Periodical: Česká literatura
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2.3

Ostatní historická pracoviště
Others Historical Workplaces

2.3.1

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
Office for the Documentation and Investigation of the
Crimes of Communism
Adresa pro poštovní styk | Mailing address:
Poštovní schránka 21 / ÚDV
170 34 Poštovní úřad Praha 7
Přípotoční 300
100 00 Praha 10
Tel.: 974 844 202
Fax: 974 844 205
e-mail: udv@mvcr.cz
www.mvcr.cz
Ředitel | Director: Mgr. pluk. Irenej Kratochvíl

Úřad je součástí Policie ČR. Odhaluje a stíhá trestné činy z období let 1948–1989, u kterých nedošlo
z politických důvodů k pravomocnému rozhodnutí. Činnost dokumentační spočívá zejména ve
shromažďování a vyhodnocování materiálů, informací a dokumentů dokládajících zločinnost
komunistického režimu a jeho represivního aparátu. Pro oblast dokumentace byla časová působnost
rozšířena o období od 1. 1. 1945.
The office is a section of the Czech Republic Police department. It uncovers and prosecutes criminal
offences which were committed during the years 1948–1989 but for political reasons were not fully
adjudicated at that time. Documentation activities consist primarily in the assembly and evaluation of
material, information and evidence substantiating the crimes of the regime and its repressive apparatus.
With regard to documentation, the office’s jurisdiction also includes the period from January 1, 1945.
Periodikum | Periodicals: Securitas Imperii, Sešity, ediční řada | the series Svědectví

2.3.2

Historický ústav Armády České republiky
Institute of History of the Army of the Czech Republic
U Památníku 2
130 05 Praha 3
Tel.: 973 204 900 (sekretariát | secretary)
Fax: 222 541 308; 973 204 933
e-mail: museum@army.cz
www.militarymuseum.cz
Ředitel | Director: pplk. Mgr. Aleš Knížek
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Muzejní expozice | Museum exhibits:
Vojenské technické muzeum | Museum of Military Technology
Letecké muzeum | Museum of Aviation
Armádní muzeum | Museum of the Army
Otevírací hodiny (knihovna) | Opening hours (library):
Ç 09:00–11:30 / 13:00–18:00
É 08:00–11:30
Ñ 08:00–11:30 / 13:00–15:30
Ústav uchovává mnoho sbírkových fondů: zbraně, střelivo, stejnokroje a výstroj, hudební nástroje a
hudebniny, filmotéka, umění, vexilologie, chemický materiál, prostředky protivzdušné obrany, těžká
bojová a automobilní technika, kosmonautika, meteorologie, atd.
The institute maintains many collected fonds: weapons, ammunition, uniforms and equipment, musical
instruments and music, film, art, vexilology, chemical materials, anti-aircraft weapons, heavy fighting
and vehicle technology, cosmonautics, meteorology, etc.
Periodikum | Periodical: Historie a vojenství

2.3.3

Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) –
Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách
French Center for Research in the Social Sciences
Vyšehradská 49
128 00 Praha 2
Tel.: 224 921 400; 224 912 494
Fax: 224 920 975
e-mail: cefres@cefres.cz
www.cefres.cz
Ředitel | Director: prof. Dr. Christian Lequesne

Výzkumný institut spadá pod francouzské ministerstvo zahraničních věcí. Jeho základním úkolem je
rozvíjení akademické sítě v České republice a ve střední Evropě. Působí jako prostředník mezi univerzitami
a výzkumnými centry ve Francii, České republice, Slovensku a střední Evropě v oblasti sociálních a
humanitních věd. Jeho činností je organizování konferencí, seminářů a kulatých stolů, které umožňují
výzkumníkům z Francie, České republiky a dalších zemí prezentovat a diskutovat o svých pracích. Institut
se zaměřuje mimo jiné na odlišné aspekty československé historie během komunistického režimu
v širším rámci střední a východní Evropy.
CEFRES is a research institute under the auspices of the French Ministry of Foreign Affairs. Its principle
objective is the development of academic networks in the Czech Republic and Central Europe. CEFRES acts
as a liaison between universities and research centers in France, the Czech Republic, Slovakia and Central
Europe in the social sciences and humanities fields. Its activities include organizing conferences, workshops
and round tables, which allow researchers from France, the Czech Republic and other countries to present
and discuss their work. The institute concentrates, among other things, on different aspects of Czechoslovak
history during the communist regime within the wider context of Central and Eastern Europe.
Periodika | Periodicals: La Lettre du CEFRES, Les Études du CEFRES
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3.

KNIHOVNY
LIBRARIES

3.1

Národní knihovna České republiky
National Library of the Czech Republic
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 111 (ústředna | switchboard)
221 663 331 (informace | information)
221 663 262 (sekretariát | secretary)
Fax: 221 663 261
e-mail: sekret.ur@nkp.cz; vlastimil.jezek@nkp.cz
www.nkp.cz
Elektronický katalog | Electronic catalog: sigma.nkp.cz

Centrální depozitář | Central Depository
Sodomkova 2/1146
102 00 Praha 15
Tel.: 281 013 111 (ústředna | switchboard)
Ředitel | Director: Mgr. Vlastimil Ježek
Historické a hudební fondy | Historical and Music Collections
Tel.: 221 663 282
e-mail: orst@nkp.cz
Ředitelka | Director: PhDr. Miroslava Hejnová
Novodobé fondy a služby | Library Collections and Services
Tel.: 221 663 293
e-mail: bohdana.stoklasova@nkp.cz
Ředitelka | Director: PhDr. Bohdana Stoklasová
Slovanská knihovna | Slavonic Library
Tel.: 221 663 356
e-mail: lukas.babka@nkp.cz
Ředitel | Director: PhDr. Lukáš Babka
Otevírací doba | Opening hours:
Hala služeb | Main Hall
ÅÇÉÑÖÜ

09:00–19:00
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Referenční centrum | Reference Center
ÅÇÉÑÖÜ 09:00–19:00
Všeobecná studovna | General Study Room
ÅÇÉÑÖ
Ü

09:00–22:00
09:00–19:00

Studovna vědeckých pracovníků | Scholars’ Study Room
ÅÇÉÑÖ

09:00–19:00

Studovna společenských a přírodních věd | Social and Natural Sciences Study Room
ÅÇÉÑÖ

09:00–19:00

Studovna periodik | Periodicals Study Room
ÅÇÉÑÖ
Ü

09:00–19:00
09:00–14:00

Slovanská knihovna | Slavonic Library
ÅÇÉÑÖ
Ü

09:00–19:00
09:00–14:00

Rozsahem svých fondů je Národní knihovna největší a zároveň jednou z nejstarších veřejných knihoven
v České republice. Řadí se mezi významné evropské i světové knihovny. Samostatnou součástí Národní
knihovny je Slovanská knihovna s fondem odborné světové slavistické literatury, zejména historické,
filologické a politologické. Obsahuje také vybranou původní literární tvorbu slovanských národů.
The National Library is not only one of the oldest public libraries in the Czech Republic, the volume of
its holdings makes it also the largest. It is considered one of the preeminent libraries in both Europe
and the world. The Slavonic Library is an autonomous part of the National Library. Its holdings contain
world-renowned works of specialized Slavic literature, particularly in the fields of history, philology and
political science. It also includes a selection of original literary works from Slavic nations.
Periodikum | Periodical: Národní knihovna

3.2

Moravská zemská knihovna v Brně
Moravian Regional Library in Brno
Kounicova 65 a
601 87 Brno
Tel.: 541 646 111
Fax: 541 646 100
e-mail: mzk@mzk.cz
Internet: www.mzk.cz
Elektronický katalog | Electronic catalog: www.mzk.cz/katalogy
Ředitel | Director: doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.
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Otevírací hodiny | Opening hours:
Půjčovna | Lending Room
ÅÇÉÑÖ
09:00–19:00
Studovna humanitních věd | Humanities Study Room
ÅÇÉÑÖ
09:00–22:00
Ü
09:00–16:30
Studovna vázaných novin | Bound Newspapers Study Room
ÅÉÖ
09:00–16:30
Ñ
09:00–19:00
Meziknihovní služba | Interlibrary Loan Service
ÅÇÉÖ
09:00–16:30
Ñ
09:00–19:00
Studovna elektronických médií | Electronic Media Study Room
ÅÇÉÑÖ
09:00–19:00
Hudební knihovna | Music Library (Solniční 12)
ÅÉ
09:00–13:00
Ç
12:00–16:00
Ñ
10:00–17:00
Anglická knihovna | English Library (Solniční 12)
Německá a rakouská knihovna | German and Austrian Libraries (Solniční 12)
ÅÉ
10:00–17:30
ÇÑ
10:00–16:00
Ö
10:00–13:00
Moravská zemská knihovna svým rozsahem služeb a knihovních fondů patří k největším univerzálním
vědeckým knihovnám v České republice. Těžiště knihovních fondů leží v bohemikální literatuře. Od roku
1935 má knihovna ze zákona povinnost získávat a ke studijním účelům uchovávat úplnou domácí produkci
knih, časopisů a dalších tiskových dokumentů.
Due to the extent of its holdings and services, the Moravian Provincial Library is one of the largest general
research libraries in the Czech Republic. The core of its holdings consists in bohemical literature. Since
1935, the library has held legal deposit library status, with the responsibility of receiving and preserving for
study purposes the complete domestic production of books, periodicals, and other printed documents.
Periodikum | Periodical: Duha

3.3

Knihovna Akademie věd České republiky
Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Národní třída 3
115 22 Praha 1
Tel.: 221 403 111
224 240 524 (ředitelka | director)
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Fax: 224 240 611
e-mail: knavcr@lib.cas.cz
www.lib.cas.cz
Elektronický katalog | Electronic catalog: aleph.lib.cas.cz
Ředitelka | Director: PhDr. Ivana Kadlecová
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÅÇÉÑÖ
09:00–19:00
K významným sbírkám, které knihovna uchovává patří fondy Královské české společnosti nauk, fondy
knihovny České akademie věd a umění a knihovny Masarykovy akademie práce. V letech 1963–1995
měla knihovna právo povinného výtisku.
Among the notable collections preserved by the library are the fonds of the Royal Czech Scientific
Society, the Czech Academy of Sciences and Arts, and the Library of the Masaryk Academy of Labor.
The library held legal deposit status from 1963–1995.

3.4

Knihovna Václava Havla
Václav Havel Library
Voršilská 10
110 00 Praha 1
Tel.: 234 097 813
Fax: 234 097 812
e-mail: info@vaclavhavel-knihovna.org
www.vaclavhavel-knihovna.org
Předseda správní rady | Chairman of the Board of Directors: Ing. Jan Zelenka
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÅÇÉÑÖ
09:00–16:30 (by appointment only)

Knihovna byla založena 26. července 2004. Organizuje archivačně-badatelskou, dokumentační
a knihovnickou činnost zaměřenou na dílo Václava Havla a dokumenty či věci s jeho působením
související. Přibližuje veřejnosti historický význam zápasu za lidská práva a svobody v době totality a
tvorbu občanské společnosti v době demokracie. Organizuje rozmanitá veřejná a klubová setkání.
The library was founded on July 26, 2004. It organizes archival-research, documentation and library
activities, which focus on the works of Václav Havel and on documents and materials connected to
his work. The library provides the public with a deeper understanding of the historical meaning of the
struggle for human rights and freedom during the period of totalitarianism and the formation of civil
society in the democratic era. It also organizes diverse public and organization meetings.
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4.

SDRUŽENÍ, SPOLKY A NADACE
ASSOCIATIONS, CLUBS AND FOUNDATIONS

4.1

Centrum pro studium demokracie a kultury |
Center for Democracy and Culture Studies
Venhudova 17
614 00 Brno
Tel. / Fax: 545 213 862
e-mail: cdk@cdkbrno.cz
www.cdk.cz
Předseda Rady CDK |
Chairman of the Council of the Center for Democracy and Culture Studies (CDK):
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
Ředitel | Director: Ing. Zdeněk Granát
Výkonný ředitel | Executive Director: PhDr. Stanislav Balík
Institut pro politiku a kulturu | Institute for Politics and Culture
Vedoucí | Supervisor: František Mikš
e-mail: miks@cdk.brno.cz
Institut křesťanských studií | Institute of Christian Studies
Vedoucí | Supervisor: PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
e-mail: hanus@cdk.brno.cz

Centrum je občanské sdružení, které plní funkce vzdělávací a kulturní. Přispívá k vytváření a rozvoji
demokratické politické kultury a připomíná nezastupitelnost křesťanských hodnot, zdůrazňuje
důležitost vzájemného ovlivňování politické, hospodářské kulturní oblasti. Věnuje se především dvěma
tematickým okruhům – společensko-politickým otázkám a roli náboženství v současném světě.
The center is a civic organization that carries out both educational and cultural functions. It promotes
the creation and development of democratic political culture, it draws attention to the irreplaceable
nature of Christian values, and it emphasizes the importance of mutual influence among the political,
economic and cultural realms. It concentrates primarily on two thematic groups – socio-political
questions and the role of religion in the contemporary world.
Periodikum | Periodical: Revue Politika

4.2

Československé dokumentační středisko
Czechoslovak Documentation Center
Skokanská 3
169 00 Praha 6
Tel.: 220 466 402-7
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Fax: 220 406 408
e-mail: csds@csds.cz
www.csds.cz
Předseda správní rady | Chairman of the Board of Directors:
prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc.
Ředitelka společnosti | Director of the Center:
Marie Šedivá
Československé dokumentační středisko je obecně prospěšná společnost. Udržuje nestátní badatelské
a dokumentační středisko pro dějiny domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického
Československa (1948–1989). Navazuje na činnost exilového Československého dokumentačního
střediska nezávislé literatury na zámku Schwarzenberg v Scheinfeldu. Těžiště jeho práce spočívá v
badatelské práci a ve všestranné podpoře bádání. Vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického
výzkumu a formování historického vědomí společnosti.
The Czechoslovak Documentation Center is a not-for-profit organization, which maintains a
non-governmental research and resource center for the history of anti-totalitarian resistance in
Czechoslovakia and abroad during the communist era (1948–1989). The center continues the activities
of the Czechoslovak Exile Documentation Center for Independent Literature, which was located at
Schwarzenberg Castle in Scheinfeld. The core of its work consists of conducting and comprehensively
supporting research. It also develops programs aimed at popularizing historical research and shaping
historical awareness in society.
Periodikum | Periodical: Ročenka Československého dokumentačního střediska

4.3

Konfederace politických vězňů České republiky
Confederation of Political Prisoners of the Czech Republic
Škrétova 6
120 00 Praha 2
Tel.: 224 230 608; 224 238 655
Tel. / Fax: 224 230 593
e-mail: ustredi-kpv@volny.cz
www.kpv-cr.cz
Předsedkyně | Chairman: MUDr. Naděžda Kavalírová

Konfederace je dobrovolnou organizací, která sdružuje žijící občany České republiky, kteří byli
komunistickým režimem po roce 1948 vystaveni nebývalému teroru, jako byly popravy, mučení,
dlouholetý žalář, konfiskace majetku, ale i společenská a sociální diskriminace. Konfederace politických
vězňů je právním a ideovým nástupcem Klubu bývalých politických vězňů K 231.
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The confederation is a voluntary organization that unites those surviving Czech citizens who were
exposed to extraordinary terror – such as executions, torture, long-term imprisonment, property confiscation, as well as public and societal discrimination – by the communist regime after 1948. The Confederation of Political Prisoners is the legal and ideological successor of Club 231 (the Club of Former
Political Prisoners K 231).
Periodikum | Periodical: Zpravodaj

4.4

Libri prohibiti
Senovážné nám. 2
110 00 Praha 1
Tel. / Fax: 224 225 971
e-mail: libpro@iol.cz
libpro.cts.cuni.cz
Ředitel | Director: Jiří Gruntorád
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÅÇÉÑ 13:00–17:00

Libri prohibiti je knihovna samizdatové a exilové literatury. Její činnost a doplňování zajišťuje občanské
sdružení Společnost Libri prohibiti. Fondy knihovny obsahují samizdatovou českou a slovenskou
literaturu z let 1948–1989 včetně časopisů, exilovou českou a slovenskou literaturu z let 1948–2005
včetně časopisů, krajanskou literaturu (výběrově) z let 1895–2005, samizdatovou polskou literaturu
z let 1979–1989 včetně časopisů, literaturu čs. válečného exilu z let 1939 – 1945, literaturu ruského
a ukrajinského exilu z let 1920–1990 včetně časopisů, cizojazyčnou literaturu, vztahující se k
Československu včetně časopisů. Dále také materiály vytvořené československou a polskou domácí i
zahraniční opozicí (letáky, pohlednice apod.), dokumenty Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných
(VONS), Charty 77 a dalších nezávislých iniciativ, nosiče zvukového a obrazového záznamu, vytvořené
naší domácí i zahraniční opozicí.
Libri prohibiti is a library of samizdat and exile literature. The civic organization Society Libri prohibiti
supports its operation and the acquisition of collections. The library contains Czech and Slovak samizdat
literature from 1948–1989, including periodicals, Czech and Slovak exile literature from 1948–2005,
including periodicals, a selection of regional literature from 1895–2005, Polish samizdat literature from
1979–1989, including periodicals, the literature of Czechoslovak wartime exiles from 1939–1945,
Russian and Ukrainian exile literature from 1920–1990, including periodicals, and foreign-language
literature pertaining to Czechoslovakia, including periodicals. The library also includes material created
by domestic and international Czechoslovak and Polish opposition (leaflets, postcards, and the like),
documents from the Committee for the Defense of the Unjustly Persecuted (VONS), Charter 77 and
other independent initiatives, and audio and visual recordings made by the opposition both at home
and abroad.
Periodikum | Periodical: Exilová periodika
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Matice moravská
Moravian Cultural Society Matice moravská
Arne Nováka 1
602 00 Brno
Tel.: 549 493 552
Fax: 549 491 520
e-mail: matice@phil.muni.cz
www.matice-moravska.cz
Tajemník | Secretary: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
Předseda Výboru Matice moravské | Chairman of the Committee of Matice moravská:
prof. PhDr. Jan Janák, CSc.

Matice moravská je občanské sdružení, které sdružuje vysokoškolsky vzdělané pracovníky z oboru
historie a příbuzných oborů se zájmem o společenskovědní bádání na Moravě. Rozvíjí a podporuje
vědecké poznání minulosti se zvláštním zřetelem k dějinám Moravy, českých zemí a střední Evropy.
Matice moravská is a civic organization, which draws together university-educated workers from the
field of history and related disciplines with an interest in social science research in Moravia. It develops
and promotes the scholarly understanding of the past, with particular consideration for the history of
Moravia, the Czech lands and Central Europe.
Periodikum | Periodical: Časopis Matice moravské

4.6

Výbor „Oni byli první“
“Those Who Were First” Committee
Ruská 68
101 00 Praha 10
Tel.: 271 732 717
e-mail: bystrov@centrum.cz
Adresa pro poštovní styk | Mailing address:
P. O. Box 59
101 01 Praha 10
Předseda | Chairman: Vladimír Bystrov

Občanské sdružení se zabývá dokumentováním a studiem únosů z Československa do sovětských táborů po
druhé světové válce příslušníků bývalé ruské a ukrajinské antibolševické emigrace a dalších československých
občanů. Shromažďuje a uchovává materiály a informace získané z archivů v České republice nebo od
potomků odvlečených. Spolupracuje s odbornými pracovišti v České republice a demokratickými politickými
organizacemi. Zabývá se publikační činností, organizuje přednášky, výstavy a další veřejné akce.
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This civic organization documents and researches the forced transport from Czechoslovakia to Soviet
labor camps of former members of the Russian and Ukrainian anti-Bolshevik emigration and other
Czechoslovak citizens after World War II. It gathers and stores material and information acquired from
archives in the Czech Republic or from descendents of the transportees. The organization works with
specialized institutions in the Czech Republic and with democratic political organizations. It engages in
publication activities and organizes lectures, exhibits and other public events.

4.7

Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872)
Association of Czech Historians (Historical Club 1872)
P. O. Box 66
110 01 Praha 1
www.muni.cz
Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK Praha
Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences,
Charles University in Prague
Předseda | Chairman: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
U Kříže 8
158 00 Praha 5
Tel.: 251 080 252
Fax: 251 620 294
e-mail: jiripesek@hotmail.com
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR |
Institute for Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic
Místopředseda | Deputy Chairman: doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Vlašská 9
118 40 Praha 1
Tel.: 257 531 122-123
Fax: 257 531 121
e-mail: kocian@usd.cas.cz
Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích |
Institute of History of the University of South Bohemia in České Budějovice
Tajemník | Secretary: PhDr. Marie Ryantová, CSc
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
Tel.: 387 773 069
Fax: 387 312 194
e-mail: ryantova@hu.jcu.cz
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Sdružení je dobrovolnou organizací, která sdružuje profesionální pracovníky historických oborů, učitele
dějepisu, studenty historie i vážné zájemce o historii. Jeho posláním je úsilí o rozvoj historických věd,
jejich popularizaci a působení na vytváření historického vědomí společnosti. Dále se orientuje na ochranu
profesních zájmů členů, na úsilí o prosazení náležitého prostoru pro výuku dějepisu na školách všech
stupňů a na reprezentaci historické obce v České republice i v zahraničí.
The association is a voluntary organization, which brings together professionals working in the historical
field, teachers and students of history and history enthusiasts. Its mission is to promote the development
of the historical sciences, their popularization and their effect on shaping the historical awareness of
society. The association also engages in safeguarding the professional interests of its members, striving
to uphold the appropriate space for historical instruction in schools of all levels, and representing the
historical community in the Czech Republic and abroad.
Periodikum | Periodical: Zpravodaj Historického klubu. Časopis Sdružení historiků České republiky

4.8

Společnost Edvarda Beneše
Edvard Beneš Society
Na Florenci 3
110 00 Praha 1
e-mail: spoleb@iglu.cz
mujweb.atlas.cz/spolecnost/spoleb
Předsedkyně | Chairwoman: univ. prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc.

Cílem společnosti je studium života a díla Edvarda Beneše. Společnost pořádá veřejné přednášky,
publikuje dokumenty, memoáry a historické studie k moderním dějinám. Společnost byla založena
v roce 1990 v Praze. Je nástupkyní Ústavu Dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium.
The society’s objective is to study the life and works of Edvard Beneš. It holds public lectures and
publishes documents, memoirs and historical studies on modern history. The society was founded in
1990 in Prague as the successor to the Dr. Edvard Beneš Institute for Political and Social Studies.
Periodika | Periodical: Bulletin, Knižnice | The book series of Edvard Beneš Society
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5.1.

Ústřední muzea a památníky
Central Museums and Memorials

5.1.1

Národní muzeum
National Museum
Ředitelství | Main Offices:
Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1
Tel.: 224 497 310; 224 497 111
Fax: 224 226 488
e-mail: sekretariat@nm.cz; michal.lukes@nm.cz
www.nm.cz
Generální ředitel | General Director: PhDr. Michal Lukeš
Otevírací hodiny | Opening hours:
denně
daily
květen–září
May–September
10:00–18:00
říjen–duben October–April
09:00–17:00
(každé první úterý v měsíci zavřeno | closed the first Tuesday of every month)

Historické muzeum | Historical Museum
Tel.: 224 497 208; 224 497 276
Fax: 224 497 246
e-mail: sekretariat.hm@nm.cz; vera.prenosilova@nm.cz
Ředitelka | Director: PhDr. Věra Přenosilová
Periodika | Periodicals: Časopis Národního muzea – řada historická, Sborník Národního muzea
v Praze – řada historická, Numismatické listy, Muzejní a vlastivědná práce
Knihovna Národního muzea | National Museum Library
Tel.: 224 497 343 (sekretariát | secretary)
224 497 344
e-mail: marie sirova@nm.cz
Ředitelka | Director: Mgr. Marie Šírová
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Otevírací hodiny | Opening hours:
Studovna Knihovny Národního muzea | Study Room of the National Museum Library
ÅÇÉÑÖ

09:00–19:00

Studovna oddělení časopisů | Study Room for the Periodicals Section
É
09:00–18:45
(obě vyjma svátků a prázdnin |
both reading rooms closed for state holidays and vacations)
První oddělení knihovny obsahuje tiskovou produkci převážně z 19.–21. století. Další oddělení:
3. časopisů, 5. zpracovávání a uchovávání sbírek knižní kultury, 6. služeb veřejnosti.
The first section of the library contains print material dating primarily from the 19th–21st century. Other
sections: 3–periodicals; 5–processing and preserving collections of literary culture; 6–public services.

Numismatické oddělení | Department of Numismatics
Tel.: 224 497 291
e-mail: tomas.kleisner@nm.cz
Vedoucí | Supervisor: Mgr. Tomáš Kleisner

Oddělení novodobých českých dějin | Department of Modern Czech History
U Památníku 1900
130 05 Praha 3
Tel.: 222 781 676
e-mail: nm oncd@volny.cz
Vedoucí | Supervisor: PhDr. Stanislav Slavík
Otevírací hodiny | Opening hours:
každou první sobotu v měsíci prohlídky od 14.00
Větší skupiny i mimo tento termín po předchozí domluvě.
Tours are offered the first Saturday of every month starting at 14.00
Larger groups or tours at other times should be arranged beforehand.
Uchovává sbírky dokumentující každodenní lidský život rámovaný politickými, hospodářskými i kulturními
událostmi. Obsahuje sbírku odívání, hraček, sbírku dokumentující vývoj obchodu ve 20. století, sbírku
tiskovin, odznaků, praporů. Mezi významné sbírky patří soubor dokumentující osudy Volyňských Čechů.
Uchovává sbírku osobních památek na významné osobnosti, zejména politiky.
The department’s holdings include collections documenting everyday human life within the framework
of political, economic and cultural events. These include a collection of clothing and games; a collection
detailing the development of commerce in the 20th century; and a collection of printed material,
badges, and flags. Another significant collection documents the fate of the Volhynian Czechs. The
department also keeps a collection of personal memorabilia regarding well-known public figures,
primarily politicians.
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Muzeum tělesné výchovy a sportu | Museum of Physical Education and Sport
Kostelní 44
170 00 Praha 7
Tel.: 257 311 703
Tel. / Fax: 257 312 116
e-mail: vojtech.scheinost@nm.cz
Pověřený vedoucí | Manager: Mgr. Vojtěch Scheinost
Otevírací doba (knihovna – otevřeno od října 2005) |
Opening hours (library – open from October 2005):
Å 13:00–16:00
É 09:00–12:00 / 13:00–16:00
(vyjma státních svátků | excluding state holidays)

Uchovává sbírky památek a archiválie dřívějších sportovních svazů a tělovýchovných organizací.
Dále také pozůstalosti významných sportovců a čelných činitelů československého tělovýchovného a
sportovního hnutí.
The museum stores collections of mementos and documents from sport associations and physical
education organizations in previous eras. It also contains the personal papers of notable sports figures
and leading representatives in the Czechoslovak physical education and sports movement.
Archiv Národního muzea | Archive of the National Museum
(viz archivy | see archives)

5.1.2

Památník Lidice
Lidice Memorial
273 54 Lidice
Tel.: 312 253 063; 312 253 680
Fax: 312 253 063
e-mail: lidice@quick.cz
www.lidice-memorial.cz
Pověřen vedením | Manager: Jaroslav Tauber
Otevírací hodiny | Opening hours:
denně | daily
leden–březen, říjen–prosinec
duben–září

09:00–16:00
09:00–18:00

January–March, October–December
April–September

09:00–16:00
09:00–18:00
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Památník pečuje o trvalé zachování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejich občanů, kteří
se dne 10. června 1942 stali obětí fašistického násilí.
The memorial endeavors to preserve indefinitely the memories of the extermination of the village of
Lidice and the suffering of its citizens who, on June 10, 1942, lost their lives to fascist violence.

5.1.3

Památník Terezín – národní kulturní památka
Terezín Memorial – National Cultural Monument
Principova alej 304
411 55 Terezín
Tel.: 416 782 225; 416 782 442; 416 782 131
Fax: 416 782 300; 416 782 245
e-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz
Ředitel | Director: PhDr. Jan Munk, CSc.
Otevírací doba | Opening hours:
Malá pevnost | Little Fortress
denně | daily
listopad–březen
duben–říjen

08:00–16:30
08:00–18:00

November–March
April–October

08:00–16:30
08:00–18:00

Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna | Ghetto Museum and Magdeburg Barracks
denně | daily
listopad–březen
duben–říjen

09:00–17:30
09:00–18:00

November–March
April–October

09:00–17:30
09:00–18:00

Krematorium | Crematorium
denně (mimo soboty) | daily (except for Saturdays)
listopad–březen
10:00–16:00
duben–říjen
10:00–17:00
November–March
April–October

10:00–16:00
10:00–17:00

Kolumbárium | Columbarium
celoročně, denně
open all year, daily

09:00–17:00
09:00–17:00

Ve všech objektech 24. – 26. 12. a 1. 1. zavřeno.
All sites closed December 24. – 26. and January 1.
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Posláním památníku je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické
okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená
s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.
The memorial’s mission is to perpetuate the memory of the victims of racial and political persecution
in the years of Nazi occupation, to develop museum, research and educational activities, and to
preserve a site connected with the suffering and death of tens of thousands of casualties of a reign
of terror.

5.1.4

Památník Vojna u Příbrami
Vojna Memorial in Příbram
Pobočka Hornického muzea Příbram | Branch Office of the Mining Museum Příbram
Lešetice 43
262 31 Milín
Tel.: 603 790 128; 731 554 244; 731 554 253
Fax: 318 622 566
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz
Vedoucí | Supervisor: Mgr. Václav Trantina
Ředitel Hornického muzea Příbram
Director of the Mining Museum Příbram: Mgr. Josef Velfl
Otevírací hodiny | Opening hours
listopad–březen: ÇÉÑ
duben–říjen: denně (mimo pondělí)

09:00–16:00
09:00–17:00

November–March: ÇÉÑ
09:00–16:00
April–October: daily (except for Mondays) 09:00–17:00
Památník Vojna byl zbudován z bývalého zajateckého tábora, kam byli v letech 1947–1949
umisťováni němečtí váleční zajatci, v období 1949–1951 sloužil jako tábor nucených prací. Následně
zde bylo vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu z let 1951–1961. Památník byl
zpřístupněn v květnu 2005.
The Vojna Memorial was created on the site of a former prison camp, in which German war prisoners
were kept during the years 1947–1949. From 1949 to 1951 it served as a forced labor camp.
Penetentiary facilities for political prisoners of the communist regime were subsequently located
here during the years 1951–1961. The memorial opened in May 2005.
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5.1.5

Židovské muzeum v Praze
Jewish Museum in Prague
U Staré školy 1
110 00 Praha 1
Tel.: 224 819 456
221 711 545 (knihovna | library)
Fax: 224 819 458
e-mail: office@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz
Ředitel | Director: PhDr. Leo Pavlát
Otevírací hodiny (muzeum) | Opening hours (museum):
listopad–březen
09:00–16:30
duben–říjen
09:00–18:00
(vyjma sobot a židovských svátků)
November–March 09:00–16:30
April–October
09:00–18:00
(except for Saturdays and Jewish holidays)
Otevírací hodiny (knihovna) | Opening hours (library):
ÇÑ

09:00–17:00

Muzeum uchovává jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě. Sbírka je ojedinělá jednak množstvím
předmětů, především ale tím, že pochází z jednoho uceleného území, z Čech a Moravy. Sbírky jako celek demonstrují historii Židů v tomto regionu. Vedle sbírkového fondu muzeum vytváří a spravuje několik expozic: Maiselova synagoga – Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. do 18. stol.; Španělská
synagoga – Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od emancipace do současnosti; Pinkasova synagoga –
Památník českých Židů, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce; Klausová synagoga – Židovské tradice a zvyky – svátky, synagoga, běh života; Obřadní síň – Židovské tradice a zvyky – běh života; Starý
židovský hřbitov z 15.–18. stol.
The museum preserves one of the most comprehensive collections of Judaica in the world. It is unique
not only for the volume of material, but primarily because the items originated from one coherent
territory, i.e. Bohemia and Moravia. Taken as a whole, the collections demonstrate the history of the
Jews in this region. The museum also produces and administers several exhibitions. At the Maisel
synagogue: History of the Jews in Bohemia and Moravia from the 10th to the 18th century. At the
Spanish synagogue: History of the Jews in Bohemia and Moravia from Emancipation to the Present. At
the Pinkas synagogue: Memorial to the Jewish Victims of the Holocaust from Bohemia and Moravia. At
the Klausen synagogue: Jewish Customs and Traditions – The Synagogue, Holidays, and the Course of
Life. At the Ceremonial Hall: Jewish Customs and Traditions – Ways of Life and the Old Jewish Cemetery
from the 15th to the 18th century.
Periodikum | Periodical: Judaica Bohemiae
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Památník národního písemnictví
Museum of Czech Literature
Strahovské nádvoří 1/132
118 38 Praha 1 – Hradčany
Tel.: 220 516 695 (ústředna | switchboard)
220 516 695, linka 241 (sekretariát | secretary)
220 517 285 (ředitelka | director)
Fax: 220 517 277
e-mail: post@pamatniknarodnihopisemnictvi.cz; wolfova@pamatnik-np.cz
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
Ředitelka | Director: PhDr. Eva Wolfová
Detašované pracoviště Kabinet exlibris | Division of Bookplates Branch Office
Široká 85
537 01 Chrudim
Literární archiv Památníku národního písemnictví (viz archivy)
Literary Archive of the Museum of Czech Literature (see archives)
Otevírací hodiny | Opening hours:
Studovna fondů uměleckých sbírek | Study Room for the Art Collections Fonds
ÅÇÉÑÖ

09:00–12:00 / 13:00–15:00

Studovna fondů Literárního archivu a knihovny |
Study Room for the Literary Archive and Library Fonds
ÅÉ
ÇÑ
Ö

09:00–16:30
09:00–17:30
09:00–14:30

Studovna fondů Kabinetu exlibris (Chrudim) |
Study Room for the Division of Bookplates Fonds (Chrudim)
ÅÇÉÑÖ

11:00–12:00 / 13:00–15:00

Památník dokumentuje vývoj české literatury. Ve svých uměleckých sbírkách uchovává sbírku výtvarného
umění a sbírku exlibris. Výtvarná díla pocházejí z období od 15. do 20. století. Sbírkové předměty
exlibris pocházejí z období od 19. století do konce 20. století. Knihovna památníku má 3 oddělení:
knihy, písemnosti a tisky, odborná literatura.
The museum documents the evolution of Czech literature. Its artistic holdings include a collection
of the visual arts, comprised of works dating from the 15th to the 20th century, and a collection of
bookplates, whose items originated in the 19th and 20th centuries. The museum’s library has three
sections: books, documents and printed material, and specialized literature.
Periodikum | Periodical: Literární archiv

75

Museums

5.1.7

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze
Pedagogical Museum of J. A. Comenius in Prague
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: 257 533 455
Fax: 257 530 661
e-mail: pedagog@pmjak.cz
www.pmjak.cz
Ředitel | Director: Ing. Ludovít Emanuel
Otevírací doba | Opening hours:
ÇÉÑÖÜí 10:00–12:30 / 13:00–16:30
Otevírací hodiny (knihovna) | Opening hours (library):
ÅÉ

07:30–12:00 / 13:00–16:00

Badatelské hodiny v archivu po předchozí domluvě |
Use of the archive for research must be arranged beforehand.
Muzeum shromažďuje dokumenty a trojrozměrné památky mimo jiné i pro období dějin českého
školství po roce 1945 až do současnosti. Pořádá výstavy, vědecké konference a odborné semináře.
The museum gathers documents and three-dimensional memorabilia related to, among other things,
the history of the Czech educational system from 1945 to the present. It organizes exhibitions, academic
conferences and specialized workshops.
Periodikum | Periodical: Hovory. Sborník Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové

5.1.8

Slezské zemské muzeum
Silesian Regional Museum
Tyršova 1
746 46 Opava
Tel. / Fax: 553 622 999
e-mail: szmred@szmo.cz; knihovna@szmo.cz
www.szmo.cz
Ředitel | Director: PhDr. Jaromír Kalus
Ústřední knihovna Slezské zemského muzea |
Central Library of the Silesian Regional Museum
Otevírací doba | Opening hours:
Å
Ç
Ö

08:00–11:30 / 12:30–16:30
08:00–11:30 / 12:30–15:30
08:00–11:30
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Historické oddělení | Department of History
Vedoucí | Supervisor: PhDr. Věra Křenovská
Historické oddělení spravuje řadu fondů, např. militária, fotografie a alba, historické mapy, atlasy a
plány, pozůstalosti významných osobností regionu.
The historical department manages a number of fonds, for example militaria, photographs and albums,
historical maps, atlases and plans, and the personal papers of leading figures in the region.
Periodikum | Periodical: Časopis Slezského zemského muzea

Slezský ústav Slezského zemského muzea
Silesian Institute of the Silesian Regional Museum
Nádražní okruh 31
746 48 Opava
Tel.: 553 625 576
Fax: 553 622 999
e-mail: sekretariat.su@szmo.cz
www.szmo.cz
Ředitel | Director: doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Otevírací doba (knihovna) | Opening hours (library):
ÅÇ
É
ÑÖ

09:30–11:30 / 12:30–16:30
12:30–16:30
08:30–11:30

Slezský ústav je vědeckovýzkumným pracovištěm Slezského zemského muzea. Zkoumá dějiny Slezska,
národností a národnostních menšin i politických perzekucí obyvatelstva ve 20. století v rámci České
republiky a střední Evropy.
The Silesian Institute is the research affiliate of the Silesian Regional Museum. It investigates the
history of Silesia, of ethnic groups and national minorities, and of the political persecution of the
inhabitants of the Czech Republic and Central Europe during the 20th century.
Periodikum | Periodical: Slezský sborník

5.1.9

Moravské zemské muzeum
Moravian Regional Museum
Zelný trh 6
659 37 Brno
Tel.: 542 321 205 (sekretariát | secretary)
542 212 474 (ředitel | director)
Fax: 542 212 792
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e-mail: mzm@mzm.cz
www.mzm.cz
Ředitel | Director: PhDr. Petr Šuleř
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÇÉÑÖÜ

09:00–17:00

Otevírací hodiny historické knihovny po předchozí domluvě.
Use of the historical library should be arranged beforehand.
Historické oddělení | Department of History
Kapucínské náměstí 8
659 37 Brno
Tel.: 542 321 205 kl. 240 - 243
e-mail: historicke@mzm.cz
Vedoucí | Supervisor: Mgr. Jiří Mitáček
Historické oddělení se zabývá studiem a dokumentací dějin Moravy od 16. století po současnost.
Zkoumá a dokumentuje I., II., a III. československý domácí a zahraniční odboj (1914–1969) vojenský i
civilní, dějiny zemské správy od 18. století do roku 1948 a zabývá se i vývojem společenských mentalit
v uvedeném období. Dále věnuje pozornost moravské historiografii a vývoji moravských měst a obcí od
středověku až po současnost.
The historical department engages in the study and documentation of Moravian history from the 16th
century to the present day. It investigates and charts the domestic and international Czechoslovak
military and civilian resistance movements (1914–1969), the history of provincial administration from
the 18th century to 1948, and the evolution of social mentalities during this period. The department
furthermore devotes attention to Moravian historiography and the development of Moravian towns
and communities from the Middle Ages to the present.
Periodika | Periodicals: Vlastivědný věstník moravský, Časopis Matice moravské, Jižní Morava,
Západní Morava, Brno v minulosti a dnes

5.1.10

Muzeum Policie České republiky
Museum of the Police of the Czech Republic
Ke Karlovu 453/1
120 00 Praha 2
Tel.: 224 923 619
974 824 845 (studovna | study room)
Fax: 974 841 091
e-mail: muzeum@mvcr.cz
www.mvcr.cz/policie/muzeum.htm
Ředitelka | Director: PhDr. Marcela Machutová
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Otevírací hodiny | Opening hours:
ÇÉÑÖÜí

10:00–17:00

Badatelské hodiny (studovna) | Hours for research (study room):
ÅÉ

09:00–12:00 / 13:00–16:00

Muzeum uchovává a zpřístupňuje řadu sbírkových fondů – písemnosti, fotografie s negativy, stejnokroje,
vyznamenání, modely, falza, militárie, předměty dokumentující trestnou činnost, chemikálie. Provádí
výstavní činnost formou stálých expozic – Vývoj bezpečnostních složek na našem území od RakouskaUherska do současnosti, Kriminalistika, … Pořádá také krátkodobé výstavy s historickou, politickou a
policejní tematikou.
The museum preserves and provides access to a number of archival collections – papers, photographic
collections, uniforms, decorations, models, forgeries, militaria, items documenting criminal activity, and
chemical materials. It also presents permanent exhibitions, such as The Development of the Security
Forces in the Czech Lands from Austria-Hungary to the Present, Criminology, etc. It also organizes
short-term exhibits with historical, political and police themes.

5.2

Krajská muzea
Regional Museums

5.2.1

Muzeum hlavního města Prahy
Museum of the City of Prague
Ředitelství | Head Offices
Kožná 1
110 00 Praha 1
Tel.: 224 223 696 (sekretariát | secretary)
224 235 218 (ředitelka | director)
Fax: 224 214 306
e-mail: sucha@muzeumprahy.cz (sekretariát | secretary)
strnadova@muzeumprahy.cz (ředitelka | director)
www.muzeumprahy.cz
Ředitelka | Director: PhDr. Zuzana Strnadová
Hlavní budova | Main Building
Na Poříčí 52
180 00 Praha 8
Otevírací hodin | Opening hours:
ÇÉÑÖÜí 09:00–18:00
Otevírací hodiny (studovna) | Opening hours (study room):
ÇÑ

08:00–12:00
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Müllerova vila | Müller Villa
Nad Hradním vodojemem 14/642
162 00 Praha 6
Výtoň
Rašínovo nábřeží 412
120 00 Praha 2
Expozice v hlavní budově dokumentují dějiny hlavního města Prahy. Müllerova vila uchovává autenticitu
architektonického díla svého autora Adolfa Loose. Ve vile je umístěna expozice o životě a díle Adolfa
Loose v českých zemích a Studijní a dokumentační centrum Adolfa Loose. Expozice na Výtoni má název
Zaniklé Podskalí – vory a lodě na Vltavě.
The exhibits in the main building chart Prague’s history as a capital city. The Müller Villa preserves the
authenticity of the architectural works of its designer, Adolf Loos. The Villa houses a permanent exhibit
on Loos’ life and work in the Czech lands as well as the Adolf Loos Study and Documentation Center.
The exhibit at Výtoň is called Vanished Podskalí – Rafts and Boats on the Vltava.

5.2.2

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Museum of South Bohemia in České Budějovice
Dukelská 1
370 51 České Budějovice
Tel.: 387 929 311 (ústředna | switchboard)
387 929 302 (knihovna | library)
Tel. / Fax: 386 356 447
e-mail: muzeumcb@muzeumcb.cz
www.muzeumcb.cz
Ředitel | Director: Mgr. Pavel Šafr
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÇÉÑÖÜí 09:00–12:30 / 13:00–17:00
Otevírací hodiny (knihovna) | Opening hours (library):
É
Ñ

09:00–11:00 / 12:00–16:00
09:00–11:00 / 12:00–14:00

Oddělení společenských věd | Department of Social Sciences
Vedoucí | Supervisor: Mgr. Jiří Petráš
Tel.: 387 316 119
e-mail: petras@muzeumcb.cz
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Historická sbírka obsahuje materiál k politickému, společenskému, kulturnímu a hospodářskému
vývoji regionu, uspořádaný ve fondu novějších (konec 18. století až závěr 2. světové války) a nejnovějších (závěr 2. světové války až po současnost) dějin. Sbírkové předměty pocházejí z jihočeského,
resp. Českobudějovického regionu, menší část z území dnešní České republiky, jednotliviny z některých evropských států. K významným sbírkám patří obsáhlý souhrn materiálů ze srpna 1968 a
listopadu 1989.
The historical collection contains material dealing with political, social, cultural and economic
development of the region, arranged into the fond of contemporary history (from the late
eighteenth century to the close of World War II) and the fond of recent history (the end of World
War II to the present). The collected items originate from the south Bohemian – more particularly
České Budějovice – region, with a smaller portion coming from other areas in the current-day Czech
Republic, and individual pieces from other European states. A collection of particular significance
contains an extensive body of materials from August 1968 and November 1989.
Periodika | Periodicals: Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, Jihočeský sborník historický

5.2.3

Severočeské muzeum v Liberci
Museum of North Bohemia in Liberec
Masarykova 11
460 01 Liberec
Tel.: 485 246 111
485 246 106 (ředitel | director)
Tel. / Fax: 485 108 319
e-mail: muzeumlb@muzeumlb.cz
www.muzeumlb.cz
Ředitel | Director: Mgr. Alois Čvančara
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÇÉÑÖÜí 09:00–17:00
Otevírací hodiny (knihovna) | Opening hours (library):
ÇÉÑ
13:00–16:00
Oddělení historie a etnografie | Department of History and Ethnography
Vedoucí | Supervisor: Mgr. Libuše Bílková
Tel.: 485 246 144

Oddělení uchovává několik sbírek týkajících se soudobých dějin. Vedle sbírky historické fotografie se
jedná o sbírku soudobých dějin, která dokumentuje společenský, kulturní, politický a ekonomický vývoj
oblasti Liberecka. Uchovává převážně materiály propagačního charakteru. Sbírka socialismu obsahuje
mj. významný soubor materiálů z roku 1968 – letáky, plakáty, fotografie, filmy, zvukové nahrávky
pocházející z původního sběru a archivu StB. Poválečného období se v menší míře týkají také fondy
etnografie, sbírky odznaků, medailí, vyznamenání apod.
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The department keeps several collections dealing with contemporary history. Besides a group of historical photographs, the collections contain material documenting the social, cultural, political and economic evolution of the Liberec region. The department mainly preserves material of a publicity nature.
The socialism collection contains, among other things, a significant assembly of materials from the year
1968 – leaflets, posters, photographs, films, and audio recordings from both private collections and the
archive of the State Security secret police (StB). The postwar period is treated, to a lesser extent, in the
ethnographic fonds and the collections of badges, medals, decorations, etc.
Periodikum | Periodical: Sborník Severočeského muzea – Historia

5.2.4

Východočeské muzeum v Pardubicích
Museum of East Bohemia in Pardubice
Zámek 2
530 02 Pardubice
Tel.: 466 799 240
466 799 241 (ředitel | director)
Fax: 466 513 056
e-mail: vcm@vcm.cz
www.vcm.cz
Ředitel | Director: PhDr. František Šebek
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÇÉÑÖÜí 10:00–18:00
Otevírací hodiny (knihovna) | Opening hours (library):
ÇÑ

09:00–17:00

Historické oddělení | Department of History
Vedoucí | Supervisor: Mgr. Ivo Křen
Tel.: 466 799 250
e-mail: kren@vcm.cz
Oddělení uchovává ve svých sbírkových fondech mj. vyznamenání z doby komunistické totality, kolekci
plakátů z let 1948–1989, kompletní cvičební úbory spartakiád z let 1980–1985, služební a podnikové
uniformy a pracovní oděvy ze 70. a 80. let., dále drobné tisky, mapy a plány. K významným sbírkám
patří také sbírky numismatická, technická a německé okupace.
In its collected fonds, the department preserves, among other things, decorations from the period of
communist totalitarianism, an assortment of posters from 1948–1989, complete sets of Spartakiáda
physical education gear from the years 1980–1985, employee and company uniforms and work clothes
from the 1970s and 1980s, and assorted print material, maps and plans. Other significant holdings
include the collections of numismatics, technology, and the German occupation.
Periodikum | Periodical: Východočeský sborník historický
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Západočeské muzeum v Plzni
Museum of West Bohemia in Plzeň
Kopeckého sady 2
301 Plzeň
Tel.: 377 324 105; 377 237 311
Fax: 377 236 541
e-mail: info@zcm.cz
www.zcm.cz
Ředitel | Director: PhDr. František Frýda
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÇÉÑÖÜí 09:00–17:00
Otevírací hodiny (knihovna) | Opening hours (library):
ÇÉÑ
Ö

09:00–12:00 / 13:00–17:00
09:00–12:00

Oddělení novějších dějin | Department of Contemporary History
Tylova 22
301 Plzeň
Tel.: 377 237 486
e-mail: novovek@zcm.cz
Vedoucí | Supervisor: Mgr. Luděk Krčmář
Činnost oddělení je časově vymezena polovinou 19. stol. až do současnosti. Dokumentuje kulturní,
politický a hospodářský život v regionu. V posledních letech se badatelská činnost zaměřuje na regionální
dějiny prvního a druhého odboje, 2. světovou válku a okupaci, dějiny významných průmyslových
podniků regionu, náboženskou scénu v Plzni apod.
The department’s work is circumscribed timewise from the mid-19th century to the current day. It
records cultural, political, and economic life in the region. In recent years, the department has focused
its research activity on the regional history of the first (anti-Habsburg) and second (anti-Nazi) resistance
movements, World War II and occupation, the history of the region’s leading industrial businesses, the
religious scene in Plzeň, etc.
Periodikum | Periodical: Sborník Západočeského muzea v Plzni
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5.3

Ostatní muzea
Other Museums

5.3.1

Muzeum komunismu
Museum of Communism
Na Příkopě 10
110 00 Praha 1
Tel.: 224 212 966
e-mail: muzeum@muzeumkomunismu.cz
www.muzeumkomunismu.cz
Ředitel | Management:
Legacy s. r. o. (jednatelka Jana Kappelerová | represented by Jana Kappelerová)
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÅÇÉÑÖÜí

09:00–21:00

Muzeum nabízí pohled na éru komunismu se zaměření na Československo obecně a na Prahu specificky
a to v mnoha sférách a z různých pohledů: každodenní život, politika, historie, sport, ekonomika,
vzdělání, umění, mediální propaganda, Lidové milice, armáda, policie (včetně tajných služeb StB),
cenzura, soudní a jiné donucovací instituce (včetně éry stalinismu – procesy a politické pracovní tábory)
atd. Postihuje dobu totalitního režimu od únorového puče 1948 do listopadu 1989.
The museum offers a window into the communist era by examining the experience of Czechoslovakia,
and Prague in particular, from multiple perspectives and in many different realms. These include
everyday life, politics, history, sports, economics, education, art, propaganda, the People’s Militia, the
army, the police (including the State Security secret police (StB)), censorship, political trials (including
the Stalinist-era show trials) and labor camps for political prisoners, etc. The exhibits cover the period of
the totalitarian regime from the February 1948 coup to November 1989.

5.3.2

Muzeum třetího odboje
Museum of the Third (Anti-Communist) Resistance Movement
Na Příkopech 106
261 01 Příbram
Tel.: 318 628 606
Vedoucí pracovník | Senior Manager: František Zahrádka
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÇÉÑÖÜí

10:00–16:00
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Muzeum je svým ideovým zaměřením a činností unikátní institucí nejen na území České republiky, ale
i ve všech zemích bývalých sovětských satelitů ve střední Evropě. Jednou z jeho úloh je průkaznými
doklady o represích totalitních režimu působit jako varovné memento pro budoucnost a současně být i
památníkem mravní odvahy a statečnosti těch, kteří se podíleli na hnutí odporu.
Its ideological orientation and program make this museum a unique institution, not only in the Czech
Republic but in all of the former Soviet satellites in Central Europe. In one of its roles, the museum acts
as a cautionary reminder for the future through its unequivocal testimony to the repression of the
totalitarian regime. At the same time, it is also a memorial to the moral courage and bravery of those
who took part in the opposition movement.
Stálé expozice:
Političtí vězni uranových dolů 1948–1968
Ženy ve třetím odboji a za mřížemi věznic 1948–1968
Koncentrační tábory při uranových dolech na Jáchymovsku 1949–1961 (Královská mincovna,
Jáchymov)
Persekuce a věznění duchovenstva 1948–1989 (premonstrátský klášter v Teplé na Karlovarsku)
Památník obětí komunismu Vojna (u Příbrami)
Permanent exhibitions:
Political Prisoners in the Uranium Mines 1948–1968
Women in the Third Resistance Movement and in Prison 1948–1968
Concentration Camps at the Uranium Mines in Jáchymov 1949–1961 (at the Queen’s Mint, Jáchymov)
The Persecution and Imprisonment of Clergy 1948–1989 (at the Premonstratensian monastery in Teplá
in the Karlovy Vary region)
Memorial to the Victims of Communism at the Vojna Prison Camp (in Příbram)

Foreign Institutions Intent on a Czech History

6.

ZAHRANIČNÍ INSTITUCE ZAMĚŘENÉ NA
ČESKÉ DĚJINY
FOREIGN INSTITUTIONS INTENT ON A
CZECH HISTORY

6.1

Collegium Carolinum
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Hochstraße 8
81 669 München
Deutschland
Tel.: (0049) 89/ 55 26 06-0
Fax: (0049) 89/ 55 26 06-44
www.collegium-carolinum.de
Předseda | Chairman: prof. Dr. Günter Hedtkamp
Knihovna uchovává největší specializované sbírky bohemik a sudetik v Německu.
The library’s specialized collections dealing with the Czech lands (bohemika) and the Sudeten Germans
(sudetika) are the largest in Germany.
Otevírací hodiny | Opening hours:
ÅÇÉÑ
Ö

10:00–17:00
10:00–16:00

Vědecký institut pro výzkum českých zemí. Zaměřuje se na výzkum dějin a kultury českých zemí. Z období
novějších dějin řeší tyto badatelské projekty: Československé sociální dějiny 1948–1989, Církevní dějiny
v českých zemích ve 20. století, Nucené migrace v letech 1938–1950 atd.
Collegium Carolinum is a research institute for the study of the Czech lands, focusing on the investigation
of their history and culture. In regards to contemporary history, it works on the following research
projects: Czechoslovak social history 1948–1989, the history of the church in the Czech lands during
the 20th century; forced migration in the years 1938–1950, etc.
Periodikum | Periodical: Bohemia – Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
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7.

INTERNETOVÉ STRÁNKY ZAMĚŘENÉ NA
SOUDOBÉ DĚJINY
INTERNET SITES INTENT ON A CONTEMPORARY
HISTORY

7.1

Internetové stránky věnované obětem komunistického režimu
Internet sites Devoted to the Victims of the Communist Regime
protikomunisticke.misto.cz
Kontakt | Contact: KPV.Melnik@post.cz

Stránky jsou věnovány všem obětem komunistického režimu a zároveň slouží jako virtuální pomník
těmto obětem. Jsou zde uveřejňovány články a dokumenty jako svědectví o zločinech komunismu.
Stránky vznikly z iniciativy mělnické pobočky Konfederace politických vězňů.
This website is devoted to the victims of the communist regime and serves as a virtual memorial to
them. It posts articles and documents as testimony to the criminality of communism. The website was
established at the initiative of the Mělník chapter of the Confederation of Political Prisoners.

7.2

Období 2. světové války
Period of the Second World War
www.fronta.cz
Kontakt | Contact: egli@fronta.cz

Stránky se zaměřují na problematiku 2. světové války. Vedle textů věnovaných tématu 2. sv. války
(jednotlivé fronty, zbraně a vojenská technika, osobnosti, válečné zločiny, propaganda, …) zveřejňují
také seznam literatury a historické dokumenty týkající se dané problematiky. Nabízejí také mapy a
fotogalerii a provozují diskusní forum.
The website is devoted to the topic of the Second World War. In addition to texts concerning World War
II issues (individual fronts, weaponry and military technology, personalities, war crimes, propaganda,
etc.), the website also posts a listing of literature and historical documents dealing with this subject. It
furthermore provides maps and a photo gallery, and conducts a discussion forum.

7.3

Období totality
Period of the Totality
www.totalita.cz
Předseda redakční rady | Chairman of the Editorial Board: Tomáš Vlček

Stránky mapují historii Československa v letech 1945– 989 se zvláštním důrazem na mechanismy
uchopení moci komunistickou stranou a způsob jejího uplatňování. Server si klade za cíl složení úcty

Internet sites Intent on a Contemporary History
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obětem represivních režimů a zvýšení informovanosti, především mladé generace, o totalitní minulosti
Československa resp. České republiky v kontextu světových událostí.
The website maps the history of Czechoslovakia during the years 1945–1989, with special emphasis on
the mechanisms through which the Communist Party seized power, and the manner in which that power
was asserted. The server undertakes to pay tribute to the victims of the repressive regime and to raise
awareness, particularly within the younger generation, about the totalitarian past in Czechoslovakia
(the Czech Republic) in the context of world events.

7.4

Problematika moderních dějin
Problematic of Modern History
studena.valka.cz
Kontakt | Contact: esnerj@email.cz

Stránky se věnují problematice moderních dějin. Jejich cílem je zmapovat nejvýznamnější události po
skončení 2. světové války. Vedle textů věnovaných problematice studené války, je zde uveřejňován také
seznam literatury k jednotlivým tematickým okruhům.
The website is devoted to the problems of modern history. Its objective is to map out the most significant
events after the end of World War II. In addition to texts concerning the problematic of the Cold War,
the website also offers a listing of literature on individual subject groups.

7.5

Problematika studené války
Problematic of the Cold War
www.coldwar.cz
Redakce | Editorial Staff: Mgr. Jan Adamec
PhDr. Petr Blažek
Milan Horníček
Karel Sieber

Cílem těchto stránek je povzbudit debatu o československých souvislostech mezinárodních událostí
od konce 40. do začátku 90. let, seznamovat se se svědectvím pamětníků a upozornit formou anotací
nebo recenzí na vznikající nebo právě vydané práce o studené válce a vytvořit platformu pro prezentaci názorů a diskusí v rámci historické obce. Stránky v elektronické zprostředkovávají širší veřejnosti
důležité dokumenty nejenom z českých archivů, nabízejí diskuse historiků a výsledky jejich bádání také
v ostatních zemích nejenom bývalého sovětského bloku.
The purpose of this website is to awaken debate on the Czechoslovak context of international events
from the end of the 1940s to the beginning of the 1990s, to introduce witness testimonies and to draw
attention to developing or just-published works on the Cold War via annotations or reviews, and to
create a platform for the presentation of opinions and discussions within the historical community. The
website allows the wider public to electronically access important documents, which are not exclusively
from Czech archives, and it provides a forum for historians’ discussions and for the results of their work,
not only in the former Soviet bloc but also in other countries.
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8.

PERIODIKA
PERIODICALS

8.1

Časopis Matice moravské
Journal of Matice moravská
Redakce | Editorial Office:
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Tel.: 549 493 615
e-mail: jan@phil.muni.cz
Vydává: Matice moravská
Published by: Moravian Cultural Society (Matice moravská)
Odpovědný redaktor | Editor-in-Charge: prof. PhDr. Jan Janák, CSc.
Výkonný redaktor | Executive Editor Mgr. Libor Jan, Ph.D.

Odborný časopis, který publikuje studie, články a recenze s historickou a uměnovědnou tematikou.
Soustřeďuje se především na dějiny Moravy. Vychází od roku 1869.
This specialized journal features studies, articles and reviews concerning subjects in history and the
arts, concentrating primarily on Moravian history. It has been in publication since 1869.
Vychází | Frequency: 2krát ročně | twice annually

8.2

Český časopis historický
Czech Historical Review
Redakce | Editorial Office:
Prosecká 76
190 00 Praha 9
Tel.: 286 882 121
Fax: 286 887 513
e-mail: cch@hiu.cas.cz
Vydává: Historický ústav AV ČR
Published by: Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic
Vedoucí redaktoři | Chief Editors:

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

Výkonná redaktorka | Executive Editor: PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.
Časopis dokumentuje rozvoj historie od středověku zhruba do konce 2. světové války (české i světové
dějiny, metodologie, interdisciplinární bádání). Přináší původní vědecké studie, přehled domácí i
zahraniční historické produkce v podobě přehledů literatury, recenzí a zpráv. Vychází od roku 1895.

89

Periodicals

The journal documents the development of history (including Czech and world history, methodology,
and interdisciplinary research) from the Middle Ages until approximately the end of World War II. It
features original academic studies, literature surveys of domestic and foreign historical works, reviews
and news. It has been published since 1895.
Vychází | Frequency: čtvrtletně | quarterly

8.3

Dějiny a současnost
History and the Present
Redakce | Editorial Office:
Melantrichova 15
110 00 Praha 1
Tel.: 224 220 191
Fax: 224 216 277
e-mail: dejas@iol.cz; dejas@nln.cz;
http://dejiny.nln.cz
Vydává: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a
časopisu Dějiny a současnost
Published by: Civic Association for the Support of Historical Literature and
the Journal History and the Present
Předseda redakční rady | Chairman of the Editorial Advisory Board:
doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Šéfredaktor | Editor-in-Chief: Mgr. Tomáš Zahradníček

Kulturně historická revue publikující články a studie týkající se historie a všech jejích příbuzných oborů
a to v časovém horizontu od nejstarších dějin do současnosti. Časopis vycházel v letech 1959–1969,
obnoven byl v roce 1990.
This cultural history review publishes articles and studies dealing with history and all of its related
disciplines, with a timeframe spanning the oldest periods to the present day. The journal was first
published from 1959 to 1969, and was re-established in 1990.
Vychází | Frequency: měsíčně | monthly

8.4

Dějiny – teorie – kritika
History – Theory – Criticism
Redakce | Editorial Office:
Na Florenci 3
110 00 Praha 1
e-mail: dtk@msu.cas.cz
www.msu.cas.cz
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Vydává: Masarykův ústav AV ČR
Published by: Masaryk Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic
Ve spolupráci s Výzkumným centrem pro dějiny vědy, Ústavem pro soudobé dějiny
AV ČR a Univerzitou Karlovou v Praze
In association with the Research Center for the History of Sciences and the Humanities;
the Institute for Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic; and
Charles University in Prague
Vedoucí redaktoři | Chief Editors: Mgr. Martin Nodl; PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Výkonný redaktor | Executive Editor: PhDr. Helena Kokešová
Časopis je zaměřen na dějiny historiografie, metodologie a její inovace, s důrazem na polemičnost
a kritičnost.
The journal focuses on the history of historiography, methodology and methodological innovations,
with an emphasis on polemicism and criticism.
Vychází | Frequency: 2krát ročně | twice annually

8.5

Historica
Redakce | Editorial Office:
Prosecká 76
190 00 Praha 9
Tel. / Fax: 286 887 513
www.hiu.cas.cz
řada Series Nova | Historical Studies in the Czech Republic – Series Nova
Vydává: Historický ústav AV ČR
Published by: Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic
Vedoucí redaktoři | Chief Editors:
prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc.
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.

Časopis publikuje studie a recenze, představuje souhrnnou kroniku vědeckého života. Reprezentuje
českou historiografii vůči zahraničí. Vychází od roku 1994 a navazuje na sborník Historica, který vydával
Historický ústav v letech 1959–1990.
Historica publishes studies and reviews, presenting an overview of academic life. It represents Czech
historiography to the outside world. It has been published since 1994 in its present format, which is a
continuation of the anthology Historica produced by the Institute of History from 1959 to 1990.
Vychází | Frequency: 1krát ročně | annually
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8.6

Historický obzor
Historical Horizon
Redakce | Editorial Office:
Post Box 32
253 01 Hostivice
Tel.: 605 362 302 (šéfredaktor | editor-in-chief)
220 981 528
728 192 630 (sekretariát redakce | secretary for the editorial staff)
e-mail: mailto:obzor@atlas.cz
http://obzor.hyperlink.cz
Vydává | Published by: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Šéfredaktor | Editor-in-Chief: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie. Přináší články a odborné studie od předních českých
historiků, recenze a pravidelné rubriky (Historie v heslech, Historická výročí). Vychází od roku 1991.
This publication addresses the teaching and popularization of history. It features reviews, regular
columns (Historical Terms, Historical Anniversaries), and articles and academic studies from leading
Czech historians. It has been published since 1991.
Vychází | Frequency: 6krát ročně dvojčíslo | six times annually, double issue

8.7

Historie a vojenství
History and Military Affairs
Redakce | Editorial Office:
U Památníku 2
130 05 Praha 3
Tel.: 973 204 941; 973 204 978
e-mail: museum@army.cz
Vydává: Vojenský historický ústav Praha
Published by: Institute of Military History in Prague
Šéfredaktor | Editor-in-Chief: Mgr. Jaroslav Beránek
Předseda redakční rady | Chairman of the Editorial Advisory Board PhDr. Jiří Rajlich

Časopis je jediným specializovaným vědeckým a odborným časopisem v oblasti vojenské historie
s celostátní působností. Publikovány jsou studie a materiály především k dějinám českého a
československého vojenství s důrazem na 19. a 20. století, dále archivní dokumenty, informace o nových
knihách, výstavách, konferencích apod.
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This is the only specialized scholarly and technical periodical in the field of military history with a nationwide scope. It publishes studies and materials focused primarily on Czech and Czechoslovak military
history, with an emphasis on the 19th and 20th centuries, as well as archival documents and information on upcoming books, exhibits, conferences, etc.
Vychází | Frequency: čtvrtletně | quarterly

8.8

Hospodářské dějiny
Economic History
Redakce | Editorial Office:
Prosecká 76
190 00 Praha 9
Tel. / Fax: 286 887 513
www.hiu.cas.cz
Vydává: Historický ústav AV ČR
Published by: Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic
Vedoucí redaktor | Chief Editor: PhDr. Jan Hájek, CSc.

Sborník je kmenovou publikační základnou oboru hospodářských a sociálních dějin v České republice.
Publikuje studie věnované českému a světovému hospodářskému vývoji, zvláště v období 19. a 20.
století. Vychází od roku 1978.
Economic History is the main platform for publications in the fields of economic and social history in
the Czech Republic. It features studies devoted to Czech and global economic development, especially
during the 19th and 20th centuries. It has been published since 1978.
Vychází | Frequency: nepravidelně | irregularly

8.9

KUDĚJ – časopis pro kulturní dějiny
KUDĚJ – Journal for Cultural History
Redakce | Editorial Office:
Pražská 397
252 41 Dolní Břežany
Tel.: 602 965 359; 603 369 080
e-mail: kudej@seznam.cz
www.scriptorium.cz/kudej
Vydává: SCRIPTORIUM, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Published by: SCRIPTORIUM, Association for the Non-Commercial Publication of
Specialized Literature
Šéfredaktor | Editor-in-Chief: PhDr. Martin Franc, Ph.D.
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Časopis se zaměřuje na kulturní dějiny v širokém slova smyslu, časově od nejstarších dob až do současnosti. Vychází od roku 1998.
The journal addresses cultural history in the broad sense of the word from the oldest periods to the
present day. It has been published since 1998.
Vychází | Frequency: 2krát ročně | twice annually

8.10

Moderní dějiny
Modern History
Redakce | Editorial Office:
Prosecká 76
190 00 Praha 9
Tel. / Fax: 286 887 513
www.hiu.cas.cz
Vydává : Historický ústav AV ČR
Published by: Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic
Vedoucí redaktor | Chief Editor: PhDr. Josef Harna, CSc.

Specializovaný časopis s podtitulem Sborník k dějinám 19. a 20. století. Je určen k publikování
analytických studií, materiálů a dokumentů k obecným a českým dějinám uvedeného období. Vychází
od roku 2000.
This specialized journal, with the subtitle Anthology of 19th and 20th Century History, is designed for
the publication of analytical studies, materials and documents concerning general and Czech history
during the above-mentioned period. It has been published since 2000.
Vychází | Frequency: 1krát ročně | annually

8.11

Politologický časopis
Journal of Political Science
Redakce | Editorial Office:
Údolní 53
602 00 Brno
Adresa pro písemný styk | Mailing address:
Gorkého 7
602 00 Brno
Tel. / Fax: 541 146 255
e-mail: iips@fss.muni.cz
www.iips.cz
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Vydává: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně
Published by: International Institute of Political Science, Masaryk University in Brno
Šéfredaktor | Editor-in-Chief: PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Časopis nabízí reprezentativní platformu pro prezentaci výsledků politologického výzkumu a tím se
významně podílí na konstituování politologie jako vědecké disciplíny. Vychází od roku 1994.
The journal offers a representative platform for presenting the results of political science research, and
in this manner, it significantly participates in the formation of political science as an academic discipline.
It has been published since 1994.
Vychází | Frequency: čtvrtletně | quarterly

8.12

Slezský sborník
Journal of the Silesian Institute
Redakce | Editorial Office:
Nádražní okruh 31
746 48 Opava
e-mail: machacova@szmo.cz

Vydává: Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě
Published by: Silesian Institute of the Silesian Regional Museum in Opava
Vedoucí redaktor | Chief Editor: doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Výkonná redaktorka | Executive Editor: PhDr. Jana Machačová, CSc.

Sborník přináší studie z oblasti společenských věd, nejčastěji s historickou tematikou se zaměřením
na hospodářské a sociální dějiny, národnostní problematiku a dějiny Slezska. Z politických dějin se
soustředí na dějiny Těšínska a období po roce 1945 (tábory nucených prací, persekuce atd). Publikuje
také články sociologické a sociálně demografické. Slezský sborník navazuje na Věstník Matice opavské,
který vycházel od roku 1878, pod názvem Slezský sborník od roku 1936.
The collection features studies from the social science fields, most frequently with historical themes
addressing economic and social history, issues of ethnic groups and the history of Silesia. In the realm
of political history, it concentrates on the history of Těšín and the post-1945 period (forced labor camps,
persecution, etc.). It also publishes articles concerning sociology and social demography. The Journal
of the Silesian Institute was first published in 1878 as the Matice opavská Gazette, and has appeared
under its current title since 1936.
Vychází | Frequency: čtvrtletně | quarterly
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8.13
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Slovanský přehled
Slavic Survey
Redakce | Editorial Office:
Prosecká 76
190 00 Praha 9
Tel. / Fax: 286 887 513
www.hiu.cas.cz
Vydává: Historický ústav AV ČR
Published by: Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic
Vedoucí redaktor | Chief Editor: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Výkonná redaktorka | Executive Editor: PhDr. Eva Irmanová, CSc.

Vědecká revue k dějinám střední, východní a jihovýchodní Evropy, a to v širokém časovém záběru od
dějin středověku až po současnost. Vychází od roku 1898.
Slavic Survey is an academic review for the history of central, eastern and southeastern Europe,
covering an extensive timeframe from the Middle Ages to the contemporary period. It has been
published since 1898.
Vychází | Frequency: čtvrtletně | quarterly

8.14

Soudobé dějiny
Contemporary History
Redakce | Editorial Office:
Vlašská 9
118 40 Praha 1
Tel.: 257 531 122
Fax: 257 531 121
e-mail: soudobe.dejiny@usd.cas.cz; drapala@usd.cas.cz
www.usd.cas.cz
Vydává: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Published by: Institute for Contemporary History, Academy of Sciences
of the Czech Republic
Spolu s redakčním kruhem řídí | Director, together with the Editorial Board:
PhDr. Oldřich Tůma
Vedoucí redaktor | Chief Editor: PhDr. Milan Drápala
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Časopis si klade jako prvořadý cíl napomáhat k rozvoji a utváření svébytného oboru soudobých dějin
v České republice a přispívat k obnovování a rozšiřování historické paměti o nedávné minulosti. Usiluje přitom o tematickou a metodologickou otevřenost, žánrovou rozmanitost a překračování hranic
oboru směrem k dalším společenským vědám. Publikuje příspěvky k dějinám českých zemí, respektive Československa ve 20. století v širokém mezinárodním kontextu. Pozornost věnuje také historii
a dějepisectví jiných, zejména středoevropských zemí, jakož i historiografické teorii a metodologii.
Jednotlivá čísla časopisu jsou většinou tematicky zaměřena. Časopis je určen jak odborníkům, tak
širší veřejnosti se zájmem o nedávnou minulost. Vychází od roku 1993.
The journal’s primary objective is to foster the development and formation of contemporary history as
an independent discipline in the Czech Republic, and to contribute to the revival and expansion of the
historical memory of the recent past. Parallel goals include thematic and methodological openness,
a diversity of genres and moving beyond disciplinary boundaries to interact with other social science
fields. The journal features contributions on the history of the Czech lands (Czechoslovakia) in
the 20th century within a broad international context. It also devotes attention to the history and
historiography of other countries, particularly in central Europe, as well as to historiographical theory
and methodology. Most individual issues are thematically oriented. The journal is aimed at both the
professional community and the wider public with an interest in recent history. It has been published
since 1993.
Vychází | Frequency: čtvrtletně | quarterly

8.15

Střední Evropa
Central Europe
Redakce | Editorial Office:
Vyšehradská 2
128 00 Praha 2
Tel. / Fax: 224 916 860
e-mail: panevropa@iol.cz
Vydává: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku
Published by: Institute for Central European Culture and Politics
Šéfredaktor | Editor-in-Chief: doc. PhDr. Rudolf Kučera
Předseda redakční rady | Chairman of the Editorial Advisory Board: Zbyněk Hejda

Revue pro středoevropskou kulturu a politiku. Časopis vycházel v samizdatu od roku 1984, oficiálně
od roku 1990.
Central Europe is a review for central European culture and politics. The journal was first published
in samizdat form starting in 1984, and has appeared officially since 1990.
Vychází | Frequency: nepravidelně | irregularly
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8.16

Terezínské listy
Terezín Yearbook
Redakce | Editorial Office:
Principova alej 304
411 55 Terezín
Tel.: 416 782 225
e-mail: langhamerova@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz
Vydává: Památník Terezín
Published by: Terezín Memorial
Výkonná redaktorka | Executive Editor: Miroslava Langhamerová

Zaměření odborného sborníku vyplývá z poslání Památníku Terezín. Publikovány jsou především články
týkající se období 2. světové války, problematiky holocaustu a perzekucí obecně.
The mission of the Terezín Memorial has determined the particular character of this specialized
collection. It primarily features articles concerning the World War II period, the problematic of the
Holocaust, and persecution in general.
Vychází | Frequency: 1krát ročně | annually

8.17

Zpravodaj Historického klubu
Newsletter of the Historical Club
Redakce | Editorial Office:
P. O. Box č. 66
110 01 Praha 1
www.matice-moravska.cz/shcr/index.html
Vedoucí redaktor | Chief Editor: doc. PhDr. Jiří Kocián
Vydává: Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) v Praze
Published by: Association of Czech Historians (Historical Club 1872) in Prague
Vychází ve spolupráci a s podporou Historického ústavu AV ČR
Published in association with, and through the support of, the Institute of History,
Academy of Sciences of the Czech Republic
Redakční rada: výbor Sdružení historiků ČR
Editorial Advisory Board: Committee of the Association of Czech Historians
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Zpravodaj informuje o činnosti Sdružení historiků ČR. Publikuje také odborné studie, články a recenze.
The newsletter provides information about the activities of the Association of Czech Historians. It also
publishes academic studies, articles and reviews.
Vychází | Frequency: 2krát ročně | twice annually

8.18

Zpravodaj Konfederace politických vězňů
Newsletter of the Confederation of Political Prisoners
Redakce | Editorial Office:
Škrétova 6
120 00 Praha 2
Tel.: 224 230 608
Tel. / Fax. 224 230 593
www.kpv-cr.cz
Vydává: Rada Konfederace politických vězňů
Published by: Council of the Confederation of Political Prisoners
Redakční rada | Editorial Advisory Board:
PhDr. Alois Durďák, Jaroslav Huml, Zdeněk Kovařík, Jaroslav Krásný,
Mgr. Zdeněk Křivka, Ing František Šedivý

Časopis se zaměřuje na témata historie a politiky, časově se zabývá obdobím od roku 1948 do
současnosti. Informuje o činnosti Konfederace politických vězňů a o osudech jejích členů. Vychází od
roku 1990.
The newsletter addresses themes in history and politics, dealing with the period from 1948 to the
present. It also informs readers about the activities of the Confederation of Political Prisoners and the
lives of its members. It has been published since 1990.
Vychází | Frequency: minimálně 5krát ročně | at least five times annually
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Å
Ç
É
Ñ
Ö
Ü
í

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

monday
tuesday
wednesday
thursday
friday
saturday
sunday

apod.
atd.
AV ČR
CSc.
ČR
čs.
ČSR
ČSSR
ČSFR
ČT
doc.
Dr.
DrSc.
Ing.
JUDr.
JZD
KSČ
Mgr.
MUDr.
MZV
nám.
např.
PaedDr.
Ph.D.
PhDr.
plk.
popř.
pplk.
prof.
prom. hist.
prom. knih.
resp.
ROH
SNB
stol.
StB
VB

a podobně
a tak dále
Akademie věd České republiky
kandidát věd
Česká republika
československý
Československá republika
Československá socialistická republika
Československá federativní republika
Česká televize
docent
doktor
doktor věd
inženýr
doktor práv
jednotné zemědělské družstvo
Komunistická strana Československa
magistr
doktor medicíny
Ministerstvo zahraničních věcí
náměstí
například
doktor pedagogiky
doktor filozofie
doktor filozofie
plukovník
popřípadě
podplukovník
profesor
promovaný historik
promovaný knihovník
respektive
Revoluční odborové hnutí
Sbor národní bezpečnosti
století
Státní bezpečnost
Veřejná bezpečnost

and like
and so on
Academy of Sciences of the Czech Republic
Candidate of Sciences (Ph. D.)
the Czech Republic
Czechoslovak
the Czechoslovak Republic
the Czechoslovak Socialist Republic
the Czech and Slovak Federal Republic
the Czech Television
Assistant Professor (Professor)
Doctor
Doctor of Sciences (DSc.)
Master of Sciences ( MSc.)
Doctor in Law (LL.D.)
United Agricultural Cooperative
Communist Party of Czechoslovakia
Master in|of …
Doctor of Medicine (M.D.)
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
place
for example, for instance
Doctor of Pedagogics
Doctor of Philosophy (CSc.)
Doctor of Philosophy (Dr.)
Colonel (Col.)
if need be, if necessary
Lieutenant Colonel (Lt.-Col.)
Professor
Master of Arts (M.A., MA)
Master of Librarian Sciences (MSc. Lib.)
respectively
Revolutionary Trade Union Movement
National Security Corps
century
State Security
Public Security
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A

G

Adamec, Jan 87

Granát, Zdeněk 62
Gruntorád, Jiří 64

B
Babička, Vácslav 14
Babka, Lukáš 58
Baláž, Július 18
Balík, Stanislav 62
Běličová, Milena 37
Beneš, Zdeněk 40
Benešová, Libuše 20
Beránek, Jaroslav 91
Bílek, Jan 38
Bílková, Libuše 80
Břežany, Dolní 92
Burešová, Jana 46
Bystrov, Vladimír 65
C
Calda, Miloš 42
Císař, Ondřej 94
Čvančara, Alois 80

H
Hájek, Jan 92
Hanuš, Jiří 62
Harna, Josef 93
Hedtkamp, Günter 85
Hejda, Zbyněk 96
Hejnová, Miroslava 58
Hekrdlová, Kateřina 37
Horníček, Milan 87
Hrubá, Michaela 50
Huml, Jaroslav 98
CH
Charous, Vít 21
Chocholáč, Bronislav 65
I
Irmanová, Eva 95

D

J

Dančák, Břetislav 45
Douša, Jaroslav 33
Drápala, Milan 95
Drašarová, Eva 13
Durďák, Alois 98

Emanuel, Ludovít 75

Jan, Libor 88
Janáček, Pavel 55
Janák, Jan 65; 88
Jančík, Drahomír 41
Janoušek ,Pavel 55
Javorská, Eva 20
Ješutová, Eva 22
Ježek, Vlastimil 58

F

K

Felcman, Ondřej 49
Fiala, Petr 62
Franc, Martin 92
Frolík, Jan 15
Frýda, František 82

Kadlecová, Ivana 61
Kaiser, Vladimír 33
Kalus, Jaromír 75
Kappelerová, Jana 83
Kavalírová, Naděžda 63

E

Kleisner, Tomáš 69
Klusáková, Luďa 41
Knížek, Aleš 56
Kocián, Jiří 51; 66; 97
Kokešová, Helena 90
Kokoška, Stanislav 51
Kolář, Jan 18
Kopeček, Michal 51
Kostlán, Antonín 51
Kovář, Martin 40
Kovařík, Zdeněk 98
Krásný, Jaroslav 98
Kratochvíl, Irenej 56
Krčmář, Luděk 82
Krejčová, Helena 51
Křen, Ivo 81
Křenovská, Věra 76
Křivka, Zdeněk 98
Kryl, Tomáš 17
Kubíček, Jaromír 59
Kubíček, Tomáš 55
Kučera, Rudolf 96
L
Langhamerová, Miroslava
Ledvinka, Václav 30
Lequesne, Christian 57
Lukeš, Michal 68
M
Machačová, Jana 94
Machutová, Marcela 77
Macurová, Naděžda 36
Malíř, Jiří 44
Malý, Karel 44
Melanová, Miloslava 47
Merhaut, Luboš 55
Mezník, Jaroslav 90
Mikš, František 62
Míšková, Alena 35

97
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Mitáček, Jiří 77
Müller, Karel 29
Munk, Jan 71
Musil, Roman 17
Mužík, Petr 25
N
Nálevka ,Vladimír 41
Němeček, Jan 53
Nesejt, František 49
Nodl, Martin 90
Nosková, Alena 13
Novák, František 31
Nováková, Jaroslava 22
O
Olivová, Věra 67
Opěla, Vladimír 20
P
Pánek, Jaroslav 88; 90
Pavelčíková, Nina 48
Pavlát, Leo 73
Pešek, Jiří 42; 66; 88
Petráň, Josef 38
Petráš, Jiří 79
Podaný, Václav 26
Pokorná, Magdalena 88
Pokorný, Jiří 34
Poloncarz, Marek 24
Pousta, Zdeněk 39
Prečan, Vilém 63
Přenosilová, Věra 68
Pröllová, Zoja 22
Przybylová, Blažena 32
Pulec, Jiří 39

Šandera, Martin 49
Scheinost, Vojtěch 70
Schulz, Jindřich 46
Šebek, František 81
Šedivá, Marie 63
Šedivý, František 98
Šedivý, Ivan 53; 89; 90
Sieber, Karel 87
Šírová, Marie 68
Skřivan, Aleš 41; 91
Slavík, Stanislav 69
Smutná, Kateřina 23
Spisarová, Bohumila 21
Štaif, Jiří 41
Stoklasová, Bohdana 58
Strnadová, Zuzana 78
Šuleř, Petr 77
Svatoš, Michal 39
Švec, Luboš 42
T
Tauber, Jaroslav 70
Tejchman, Miroslav 95
Trantina, Václav 72
Trapl, Miloš 47
Tůma, Oldřich 50; 95
Tyllner, Lubomír 54
V
Vaculík, Jaroslav 46
Vaněk, Miroslav 51
Velfl, Josef 72
Vlček, Tomáš 86
Vorel, Petr 48
Vykoukal, Jiří 42
Wernisch, Martin 43
Wolfová, Eva 74

R

Z

Rajlich, Jiří 91
Raková, Svatava 52
Rameš, Václav 27
Rovná, Lenka 42
Růžková, Eva 19
Ryantová, Marie 66
Rychlík, Jan 40

Žáček, Rudolf 76; 94
Zahrádka, František 83
Zahradníček, Tomáš 89
Zelenka, Jan 61
Žikeš, Josef 18
Zimmermann, Petr 28
Znoj, Milan 43

S
Šafr, Pavel 79
Šafr, Petr 87
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SEZNAM INSTITUCÍ
INDEX OF INSTITUTIONS

11.1

Česko - anglický
Czech - English

Archivní správa Ministerstva vnitra České republiky |

A

Administrative Archive of the Ministry of the

Archiv a programové fondy České televize | Archive
and Programming Fonds of Czech Television 21
Archiv Akademie věd České republiky | Archive of the
Academy of Sciences of the Czech Republic 35

Interior of the Czech Republic

14

C
Centre français de recherche en sciences sociales

Archiv Českého rozhlasu | Archive of Czech
Radio 22

(CEFRES) – Francouzský ústav pro výzkum ve
společenských vědách | French Center for Research

Archiv hlavního města Prahy | Archive of the City of
Prague 30
Archiv Kanceláře prezidenta České republiky |
Archive of the Office of the President of the Czech
Republic 20

in the Social Sciences 57
Centrum pro studium demokracie a kultury | Center
for Democracy and Culture Studies 62
Collegium Carolinum 85
Československé dokumentační středisko |

Archiv Masarykovy univerzity v Brně | Archive of
Masaryk University in Brno 39

Czechoslovak Documentation Center

62

Archiv města Brna | Archive of the City of Brno 31
E

Archiv města Ostravy | Archive of the City of
Ostrava 32
Archiv města Plzně | Archive of the City of Plzeň

Etnologický ústav Akademie věd České republiky |
Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the

32

Archiv města Ústí nad Labem | Archive of the City of
Ústí nad Labem 33
Archiv Ministerstva vnitra České republiky | Archive
of the Ministry of the Interior of the Czech
Republic 15

Czech Republic 54
H
Historický ústav Akademie věd České republiky |
Institute of History, Academy of Sciences of the
Czech Republic 52

Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky |
Archive of the Ministry of Foreign Affairs of the
Czech Republic 17

Historický ústav Armády České republiky | Institute of

Archiv Národní knihovny | Archive of the National
Library 37

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy uni-

History of the Army of the Czech Republic 56
verzity v Brně | Institute of History, Philosophical

Archiv Národního muzea | Archive of the National
Museum 37
Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky | Archive of the Chamber of Deputies of
the Czech Parliament 19
Archiv Ústavu T. G. Masaryka | Archive of the
Masaryk Institute 38

Faculty, Masaryk University in Brno 44
I
Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy v Praze | Institute of
International Studies, Faculty of Social Sciences,
Charles University in Prague 42

103
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J

L

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích | Museum
of South Bohemia in České Budějovice 79
K

Libri prohibiti

64

Literární archiv Památníku národního písemnictví |
Literary Archive of the Museum of Czech
Literature 36

Katedra církevních dějin Evangelické teologické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze | Department of

M

Religious History, Evangelical Theological Faculty,

Masarykův ústav Akademie věd České republiky |
Masaryk Institute, Academy of Sciences of the
Czech Republic 53

Charles University in Prague 43
Katedra dějepisu Pedagogické fakulty Technické
univerzity v Liberci | Department of History,
Pedagogical Faculty, Technical University in
Liberec

47

Katedra historických věd Fakulty humanitních studií
Univerzity Pardubice | Department of Historical
Sciences, Faculty of Humanities, University of
Pardubice 48
Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity | Department of History, Philosophical Faculty,
University of Ostrava

48

Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity

Matice moravská | Moravian Cultural Society Matice
moravská 65
Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně | International Institute of Political
Science, Masaryk University in Brno 45
Moravská zemská knihovna v Brně | Moravian
Regional Library in Brno 59
Moravské zemské muzeum | Moravian Regional
Museum 76
Moravský zemský archiv v Brně | Moravian Regional
Archive in Brno 23

Philosophical Faculty, Palacký University in

Muzeum hlavního města Prahy | Museum of the City
of Prague 78

Olomouc 46

Muzeum komunismu | Museum of Communism 83

Palackého v Olomouci | Department of History,

Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně | Department of History, Pedagogical
Faculty, Masaryk University in Brno 45
Katedra historie Ústavu humanitních studií Univerzity

Muzeum Policie České republiky | Museum of the
Police of the Czech Republic 77
Muzeum třetího odboje | Museum of the Third (AntiCommunist) Resistance Movement 83

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | Department of

N

History, Institute of Humanities, Jan Evangelista

Národní archiv | National Archive (formerly State
Central Archive) 13

Purkyně University in Ústí nad Labem

50

Katedra právních dějin / Ústav právních dějin
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze |
Department of Legal History / Institute of Legal
History, Faculty of Law, Charles University in
Prague 44

Národní filmový archiv Praha | National Film Archive
Prague 20
Národní knihovna České republiky | National Library
of the Czech Republic 58
Národní muzeum | National Museum

68

Knihovna Akademie věd České republiky | Library
of the Academy of Sciences of the Czech

P

Republic 60

Památník Lidice | Lidice Memorial 70

Knihovna Václava Havla | Václav Havel Library 61
Konfederace politických vězňů České republiky |
Confederation of Political Prisoners of the Czech
Republic 63

Památník národního písemnictví | Museum of Czech
Literature 74
Památník Terezín – národní kulturní památka | Terezín
Memorial – National Cultural Monument 71
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Památník Vojna u Příbrami | Vojna Memorial in
Příbram 72
Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze |
Pedagogical Museum of J. A. Comenius in
Prague 75
S
Sdružení historiků České republiky (Historický klub
1872) | Association of Czech Historians (Historical
Club 1872) 66
Severočeské muzeum v Liberci | Museum of North
Bohemia in Liberec 80
Slezské zemské muzeum | Silesian Regional
Museum 75
Společnost Edvarda Beneše | Edvard Beneš
Societ 67
Státní oblastní archiv Třeboň | State Regional Archive
in Třeboň 27
Státní oblastní archiv v Plzni | State Regional Archive
in Plzeň 25
Státní oblastní archiv v Litoměřicích | State Regional
Archive in Litoměřice 24
Státní oblastní archiv v Praze | State Regional Archive
in Prague 26
Státní oblastní archiv v Zámrsku | State Regional
Archive in Zámrsk 28
U

Economic and Social History, Philosophical Faculty,
Charles University in Prague 41
Ústav politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze | Institute of Political Science, Philosophical
Faculty, Charles University in Prague 43
Ústav pro českou literaturu Akademie věd České
republiky | Czech Language Institute, Academy of
Sciences of the Czech Republic 54
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky | Institute for Contemporary History, Academy
of Sciences of the Czech Republic 50
Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze | Institute of General History,
Philosophical Faculty, Charles University in
Prague 40
V
Výbor „Oni byli první“ | “Those Who Were First”
Committee 65
Vojenský historický archiv | Military History
Archive 18
Vojenský ústřední archiv | Central Military
Archive 17
Všeodborový archiv Českomoravské konfederace
odborových svazů | All-Trade Archive of the CzechMoravian Confederation of Trade Unions 34
Východočeské muzeum v Pardubicích | Museum of
East Bohemia in Pardubice 81

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu | Office for the Documentation and
Investigation of the Crimes of Communism 56

Z

Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze | Institute of Czech History,
Philosophical Faculty, Charles University in
Prague 40

Zemský archiv v Opavě | Regional Archive in
Opava 29

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity
Karlovy v Praze | Institute of the History of Charles
University and the Archive of Charles University in
Prague 38
Ústav historických věd Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové | Institute of Historical Sciences,
Pedagogical Faculty, University of Hradec
Králové 49
Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze | Institute of

Západočeské muzeum v Plzni | Museum of West
Bohemia in Plzeň 82

Židovské muzeum v Praze | Jewish Museum in
Prague 73
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11.2

Anglicko - český
English - Czech

A
Administrative Archive of the Ministry of the
Interior of the Czech Republic | Archivní správa
Ministerstva vnitra České republiky 14
All-Trade Archive of the Czech-Moravian
Confederation of Trade Unions | Všeodborový
archiv Českomoravské konfederace odborových
svazů 34
Archive and Programming Fonds of Czech Television |
Archiv a programové fondy České televize 21
Archive of Czech Radio | Archiv Českého
rozhlasu 22
Archive of Masaryk University in Brno | Archiv
Masarykovy univerzity v Brně 39
Archive of the Academy of Sciences of the
Czech Republic | Archiv Akademie věd České
republiky 35
Archive of the Chamber of Deputies of the Czech
Parliament | Archiv Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 19
Archive of the City of Prague | Archiv hlavního města
Prahy 30
Archive of the Office of the President of the Czech
Republic | Archiv Kanceláře prezidenta České
republiky 20
Archive of the City of Brno | Archiv města Brna 31
Archive of the City of Ostrava | Archiv města
Ostravy 32
Archive of the City of Plzeň | Archiv města Plzně 32
Archive of the City of Ústí nad Labem | Archiv města
Ústí nad Labem 33

Archive of the National Library | Archiv Národní
knihovny 37
Archive of the National Museum | Archiv Národního
muzea 37
Association of Czech Historians (Historical Club
1872) | Sdružení historiků České republiky
(Historický klub 1872) 66
C
Center for Democracy and Culture Studies | Centrum
pro studium demokracie a kultury 62
Central Military Archive | Vojenský ústřední archiv 17
Collegium Carolinum 85
Confederation of Political Prisoners of the Czech
Republic | Konfederace politických vězňů České
republiky 63
Czech Language Institute, Academy of Sciences of
the Czech Republic | Ústav pro českou literaturu
Akademie věd České republiky 54
Czechoslovak Documentation Center |
Československé dokumentační středisko 62
D
Department of History, Institute of Humanities, Jan
Evangelista Purkyně University in Ústí n. Labem
| Katedra historie Ústavu humanitních studií
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 50
Department of History, Pedagogical Faculty, Masaryk
University in Brno | Katedra historie Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně 45

Archive of the Masaryk Institute | Archiv Ústavu T. G.
Masaryka 38

Department of History, Pedagogical Faculty,
Technical University in Liberec | Katedra dějepisu
Pedagogické fakulty Technické univerzity
v Liberci 47

Archive of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech
Republic | Archiv Ministerstva zahraničních věcí
České republiky 17

Department of History, Philosophical Faculty, Palacký
University in Olomouc | Katedra historie Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 46

Archive of the Ministry of the Interior of the Czech
Republic | Archiv Ministerstva vnitra České
republiky 15

Department of History, Philosophical Faculty,
University of Ostrava | Katedra historie Filozofické
fakulty Ostravské univerzity 48
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Department of Historical Sciences, Faculty of
Humanities, University of Pardubice | Katedra
historických věd Fakulty humanitních studií
Univerzity Pardubice 48
Department of Legal History / Institute of Legal
History, Faculty of Law, Charles University in Prague |
Katedra právních dějin / Ústav právních dějin
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 44
Department of Religious History, Evangelical
Theological Faculty, Charles University in Prague |
Katedra církevních dějin Evangelické teologické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze 43
E
Edvard Beneš Societ | Společnost Edvarda
Beneše 67
Etnologický ústav Akademie věd České republiky |
Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the
Czech Republic 54
F
French Center for Research in the Social Sciences |
Centre français de recherche en sciences sociales
(CEFRES) – Francouzský ústav pro výzkum ve
společenských vědách 57
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Institute of History of the Army of the Czech
Republic | Historický ústav Armády České
republiky 56
Institute of History, Philosophical Faculty, Masaryk
University in Brno | Historický ústav Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně 44
Institute of International Studies, Faculty of Social
Sciences, Charles University in Prague | Institut
mezinárodních studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze 42
Institute of Political Science, Philosophical Faculty,
Charles University in Prague | Ústav politologie
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 43
Institute of the History of Charles University and the
Archive of Charles University in Prague | Ústav
dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
v Praze 38
International Institute of Political Science, Masaryk
University in Brno | Mezinárodní politologický ústav
Masarykovy univerzity v Brně 45
J
Jewish Museum in Prague | Židovské muzeum
v Praze 73

I

L

Institute for Contemporary History, Academy of
Sciences of the Czech Republic | Ústav pro soudobé
dějiny Akademie věd České republiky 50

Library of the Academy of Sciences of the Czech
Republic | Knihovna Akademie věd České
republiky 60

Institute of Czech History, Philosophical Faculty,
Charles University in Prague | Ústav českých dějin
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 40

Libri prohibiti

Institute of Economic and Social History, Philosophical
Faculty, Charles University in Prague |
Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze 41
Institute of General History, Philosophical Faculty,
Charles University in Prague | Ústav světových dějin
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 40
Institute of Historical Sciences, Pedagogical Faculty,
University of Hradec Králové | Ústav historických
věd Pedagogické fakulty Univerzity Hradec
Králové 49
Institute of History, Academy of Sciences of the Czech
Republic | Historický ústav Akademie věd České
republiky 52

64

Lidice Memorial | Památník Lidice 70
Literary Archive of the Museum of Czech Literature |
Literární archiv Památníku národního
písemnictví 36
M
Masaryk Institute, Academy of Sciences of the Czech
Republic |Masarykův ústav Akademie věd České
republiky 53
Military History Archive | Vojenský historický
archiv 18
Moravian Cultural Society Matice moravská | Matice
moravská 65
Moravian Regional Library in Brno | Moravská zemská
knihovna v Brně 59
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Moravian Regional Museum | Moravské zemské
muzeum 76
Moravian Regional Archive in Brno | Moravský
zemský archiv v Brně 23

S
Silesian Regional Museum | Slezské zemské
muzeum 75

Museum of Communism | Muzeum komunismu 83

State Regional Archive in Litoměřice | Státní oblastní
archiv v Litoměřicích 24

Museum of Czech Literature | Památník národního
písemnictví 74

State Regional Archive in Plzeň | Státní oblastní archiv
v Plzni 25

Museum of East Bohemia in Pardubice |
Východočeské muzeum v Pardubicích 81

State Regional Archive in Prague | Státní oblastní
archiv v Praze 26

Museum of North Bohemia in Liberec | Severočeské
muzeum v Liberci 80

State Regional Archive in Třeboň | Státní oblastní
archiv Třeboň 27

Museum of South Bohemia in České Budějovice |
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 79

State Regional Archive in Zámrsk | Státní oblastní
archiv v Zámrsku 28

Museum of the City of Prague | Muzeum hlavního
města Prahy 78

T

Museum of the Police of the Czech Republic |
Muzeum Policie České republiky 77
Museum of the Third (Anti-Communist) Resistance
Movement | Muzeum třetího odboje 83

Terezín Memorial – National Cultural Monument |
Památník Terezín – národní kulturní památka 71
“Those Who Were First” Committee | Výbor „Oni byli
první“ 65

Museum of West Bohemia in Plzeň | Západočeské
muzeum v Plzni 82

V

N

Vojna Memorial in Příbram | Památník Vojna u
Příbrami 72

National Archive (formerly State Central Archive) |
Národní archiv 13
National Film Archive Prague | Národní filmový archiv
Praha 20
National Library of the Czech Republic | Národní
knihovna České republiky 58
National Museum | Národní muzeum

68

O
Office for the Documentation and Investigation of
the Crimes of Communism | Úřad dokumentace a
vyšetřování zločinů komunismu 56
P
Pedagogical Museum of J. A. Comenius in Prague |
Pedagogické muzeum J. A. Komenského
v Praze 75
R
Regional Archive in Opava | Zemský archiv
v Opavě 29

Václav Havel Library | Knihovna Václava Havla 61
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Seznam místních jmen | Index of place names

SEZNAM MÍSTNÍCH JMEN
INDEX OF PLACE NAMES

A

K

Benešov 27
Beroun 27
Blansko 24
Blovice 26
Břeclav 24
Brna 24
Brno 16; 21; 24; 23; 31; 39; 44;
45; 52; 55; 59; 62; 65; 76; 77;
88; 93
Bruntál 30

Kadaň 25
Karlovy Vary 26
Karviná 30
Klatovy 25; 26
Kolín 27
Kroměříž 24
Kutná Hora 27

C
Česká Lípa 25
České Budějovice 27; 28; 66; 79
Český Krumlov 28
D
Děčín 24; 25
Dolní Břežany 92
Domažlice 26
F
Frýdek-Místek 30
H

L
Lešetice 43
Libáň 36
Liberec 25; 47; 80
Lidice 70
Litoměřice 24; 25
Louny 25
Lovosice 25
M
Mělník 27
Mikulov 24
Milín 72
Mladá Boleslav 27
Most 25
München 85

Havlíčkův Brod 24
Hodonín 24
Horšovský Týn 26
Hostivice 91
Hradec Králové 29; 49

N

CH

O

Cheb 26
Chomutov 25
Chrudim 29

Olomouc 19; 29; 30; 46
Opava 29; 30; 75; 76; 94
Ostrava 22; 32; 48

J

P

Jablonec nad Nisou 25
Jeseník 30
Jičín 29
Jihlava 24
Jindřichovice 26
Jindřichův Hradec 28

Pardubice 29; 48
Pelhřimov 24
Písek 28
Plasy 26
Plzeň 25; 26; 32; 82
Prachatice 28

Náchod 29
Nový Jičín 30
Nymburk 27

Praha 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20;
21; 22; 26; 27; 30; 34; 35; 36;
37; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 50;
51; 52; 53; 54; 56; 57; 58; 60;
63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70;
73; 74; 75; 77; 78; 79; 83; 88;
89; 90; 92; 93; 95; 96; 97; 98
Přerov 30
Příbram 27; 83
Prostějov 30
R
Rakovník 27
Rokycany 26
Rychnov nad Kněžnou 29
S
Semily 25
Sokolov 26
Strakonice 28
Šumperk 30
Svitavy 29
T
Tábor 28
Tachov 26
Teplice 25
Terezín 71; 97
Třebíč 24
Třeboň 27
Trutnov 29
U
Uherské Hradiště 24
Ústí nad Labem 33; 50
Ústí nad Orlicí 29
V
Vsetín 24
Vyškov 24
Z
Zámrsk 28
Žďár nad Sázavou
Žitenice 24
Zlín 24
Žlutice 26
Znojmo 24

24
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Oldřich Tůma

Narozen 1950 v Praze. Před rokem 1989 pracoval v různých zaměstnáních. Původní specializací
byzantolog, od roku 1989 vědeckým pracovníkem v Ústavu pro klasická studia. Od roku 1992
vědeckým pracovníkem, od roku 1998 ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny. Publikoval např. práce o
protirežimních pouličních demonstracích: Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové
Praze jako politický a sociální fenomén, Praha 1994 nebo Srpen ´69, Praha 1996.
Born in 1950 in Prague. Various odd jobs before 1989. His main area were Byzantine studies, since
1989 senior research fellow in the Institute for Classical Studies. Since 1992 senior research fellow in
the Institute for Contemporary History, since 1998 director. Published e.g. books on the antiregime
street demonstrations: Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický
a sociální fenomén (The Prague opposition demonstrations before November 17, 1989 as a political and
social phenomenon), Prague 1994 or Srpen ´69 (August ´69), Prague 1996.

Jitka Svobodová

Narozena 1981 v Jihlavě. Od roku 2005 je doktorandkou na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Zabývá se problematikou komunistických slavností a oslav v Československu
v letech 1948–1989.
Born in 1981 in Jihlava. She is currently a doctoral student at the History Department of the Philosophical Faculty at Palacký University in Olomouc. She is interested in communist celebrations in Czechoslovakia in the years 1948–1989.

Ulrich Mählert

Narozen 1968 v Neckarsulmu. Na univerzitě v Mannheimu získal v roce 1992 titul M.A. v oborech
politologie, anglický a německý jazyk, v roce 1994 titul Ph.D v oboru historie. V letech 1994–1998
ze účastnil výzkumného projektu zaměřeného na stranické čistky v období komunistické diktatury v
Německu. V letech 1998–1999 organizoval konferenci o soudobých dějinách v Německu. Od roku 1999
pracuje ve Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Born in 1968 in Neckarsulm, 1992 M.A. in Political Sciences, English and German Language (University of
Mannheim), 1994 Ph.D in History (at the same place), 1994–1998: research project about the history of
party purges under the communist dictatorship in Germany, 1998–1999: organisation of a conference on
German contemporary history, since 1999 member of the Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

14.

FORMULÁŘ PRO NOVÉ UCHAZEČE
FORM FOR NEW APPLICANTS

Pro nové záznamy používejte následující formulář. Okopírovaný a vyplněný jej prosím zašlete poštou na níže uvedenou
adresu nebo v elektronické podobě na uvedenou mailovou adresu. Vyplňujte v českém i v anglickém jazyce.
For new entries, please use the following form. After duplicating and completing the form, please send either a hard
copy or an electronic copy to the address below. Please fill out the form in Czech and in English.

Jméno instituce / organizace | Name of institution / organisation

Zřízení instituce (nadace, veřejně prospěšná společnost, atd), pokud nevyplývá z názvu |
The institution’s form of association (foundation, public useful company etc), if this is not clear from the
name

Adresa l Address

Telefonní číslo l Telephone number
Číslo faxu | Fax number
e-mail
Internetová stránka l Website

Ředitel, vedoucí l Director, head
Jednotlivá oddělení / detašovaná pracoviště | Departments / branch offices

Otevírací hodiny, badatelské hodiny | Opening hours, hours for research

Archivní sbírky (v případě archivů) | Archive funds (by archives only)
Zaměření instituce / organizace, popis činnosti | Field of activity of institution / organisation

Knihovní fondy (v přípradě knihoven) | Library collections (by libraries)

Muzejní sbírky (v prípadě muzeí) | Collected funds (by museums)

Vydávaná periodika, ediční řady | Periodicals, editorial series
Poznámky l Notes

Kontaktní adresa | Address: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR | Vlašská 9 | 118 40 Praha 1 | e-mail: usd@usd.cas.cz

