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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Uitikon Waldegg/Zürich, Švýcarsko
ÚČEL CESTY: Pomoc při výběru archiválií pana Arnošta Jokla (významného představitele

krajanského spolkového života ve Švýcarsku) a příprava vybraných archiválií na jejich
transport do ČR. Jedná se o naplnění smlouvy čj. NA-131-1/06-2015 uzavřené
na velvyslanectví v Bernu mezi ředitelkou Národního archivu a Svazem spolků Čechů
a Slováků ve Švýcarsku a panem Jaroslavem Joklem o převzetí archiválií Arnošta
Jokla.

ÚČASTNÍCI CESTY : Mgr. Zora Machková (6. oddělení Národního archivu)
ZPRÁVU PODÁVÁ: Mgr. Zora Machková (6. oddělení Národního archivu)
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE A OSOBY: Jaroslav Jokl (syn Arnošta Jokla) a Jiří

Kraus (člen Svazu Čechů a Slováků ve Švýcarsku a Besedy Svatopluk Čech
v Zürichu)

TRVÁNÍ CESTY: 19. – 24. 5. 2016
DATUM VYHOTOVENÍ: 2. 6. 2016
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky

Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku.
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Doprava: autobusem
Cesta tam:

Odjezd: 19. 5. 2016

Praha, Florenc

21.00

Příjezd: 20. 5. 2016

Zürich, Carparkplatz-Limatstrasse

6.00

Cesta zpět: Odjezd: 23. 5. 2016

Zürich, Carparkplatz-Limatstrasse

20.00

Praha, Florenc

6.00

Příjezd: 24. 5. 2016

Ubytování: Under Mangoldwis 1, 8142 Uitikon Waldegg, ZH, Švýcarsko

ČÁST ODBORNÁ :

Cesta se uskutečnila na žádost pana Jaroslava Jokla a Svazu spolků Čechů a Slováků
ve Švýcarsku o pomoc při výběru archiválií. Pan Jaroslav Jokl je držitelem archiválií po svém
zesnulém otci Arnoštu Joklovi (1881–1966), významném představiteli krajanského
spolkového života ve Švýcarsku. Arnošt Jokl se stal v r. 1910 jedním ze zakladatelů spolku
Beseda Svatopluk Čech, v r. 1915 spoluzakládal Svaz československých spolků ve Švýcarsku,
který řídil v letech 1918–1935, byl dlouholetým prezidentem Československé obchodní
komory ve Švýcarsku, vedoucím činovníkem Sokola Zürich a dlouholetým honorárním
konzulem ČSR ve Švýcarsku. Mimo to byl majitelem továrny na chemické výrobky
v Zürichu. Pan Jaroslav Jokl se společně se Svazem spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
rozhodli v loňském roce předat archiválie Arnošta Jokla do Národního archivu v České
republice. Na základě tohoto rozhodnutí byla slavnostně uzavřena smlouva na velvyslanectví
v Bernu mezi ředitelkou Národního archivu a Svazem spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
a panem Jaroslavem Joklem o převzetí archiválií Arnošta Jokla. Část archiválií byla ještě
v roce 2015 převezena do Národního archivu. Zbylá část zůstala uložena u Jaroslava Jokla.
Protože však byly archiválie po panu Arnoštu Joklovi promíchány s jinými dokumenty,
požádal na jaře tohoto roku pan Jaroslav Jokl prostřednictvím Ing. Jiřího Krause
(dlouholetého činovníka Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku a bývalého předsedy
spolku Beseda Svatopluk Čech, Zürich) Národní archiv o odbornou archivní pomoc při
výběru archiválií jeho otce.
Po svém příjezdu v pátek 20. 5. 2016 do Zürichu jsem byla převezena Ing. Jiřím Krausem
do Uitikon Waldegg k panu Joklovi, kde jsem byla po zbývající dobu svého pobytu
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ubytována. Po milém přijetí, kterého se mi ze strany pana Jokla a jeho manželky dostalo, jsem
se pustila do třídění dochovaných dokumentů, jež byly uloženy v osmi velkých krabicích
v bytě pana Jokla. Při mé práci mi pomáhal pan Jiří Kraus, velký znalec švýcarské spolkové
krajanské historie, který se již v minulosti podílel na řadě přejímek krajanských archiválií do
Národního archivu. Rovněž pan Jokl pomáhal při výběru a třídění archiválií. Zvláště cenné
byly jeho vzpomínky na činnost jeho otce. Podařilo se mu např. identifikovat řadu fotografií,
které budou předány k nám do Národního archivu. V práci jsme pokračovali až do pondělí 23.
5. 2016, kdy jsem odjížděla.
V průběhu těchto tří dní se nám podařilo projít a utřídit obsah všech osmi krabic. Společně
s panem Krausem jsme vypracovali soupis vybraných archiválií, které budou následně
předány prostřednictvím velvyslanectví ČR v Bernu do Národního archivu.
S panem Krausem jsem během svého pobytu také projednala jeho možnou součinnost
při předávání archiválií paní Dany Seidlové z Zürichu do Národního archivu.
Celkově lze říci, že cíle mé pracovní cesty bylo dosaženo. Archiválie byly vybrány v souladu
se zákonem o archivnictví, utříděny, sepsány a připraveny pro převoz do Národního archivu.
Pro mne jako správce fondu, byla rovněž velmi cenná možnost poznat na místě vzniku zbytky
původního ukládacího systému Arnošta Jokla, který byl na řadě dokumentů ještě patrný.
Předpokládám, že nabyté znalosti využiji při dalším pořádání a inventarizaci tohoto osobního
fondu.
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