
Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie 
 
 
 
Místo:  Paříž, Gournay sur Marne (Francie)  
 
Termín: 8. – 14. 10. 2006 
 
Doprava: autobusem 

 Odjezd: 8. 10. Praha, Florenc 21.30 

               9. 10. Paříž 12.30 

 

 Příjezd: 13.10. Paříž 16.15 

              14.10. Praha, Na Knížecí   6.30 

Ubytování: hotel Moderne du Temple, Paříž  
 
Zprávu vypracovala  Mgr. Zora Machková (6. oddělení NA) 

 

 

Služební cesta do Francie se uskutečnila za účelem dokončení akvizice fondu Karel 

Bartošek a průzkumu  archivu Sokol Paříž. 

Jednání o převzetí osobního fondu Karel Bartošek (významného historika, redaktora, 

publicisty, překladatele,  signatáře Charty 77, jenž byl v roce 1982 nucen v důsledku sílící 

perzekuce emigrovat do Francie)  bylo započato ještě za jeho života. Po jeho smrti jsme 

v jednáních pokračovali s vdovou po Karlu Bartoškovi paní Suzanne Bartošek, která se 

posléze rozhodla darovat osobní archiv Karla Bartoška Národnímu archivu. Část fondu, jež se 

nacházela v  bytě manželů Bartoškových na území České republiky, byla předána již v Praze.  

Větší část fondu se však nacházela v bytě manželů Bartoškových v Paříži. Tuto část jsem 

během své předchozí služební cesty do Francie sepsala a připravila k převozu do České 

republiky. Před svou letošní služební cestou jsem vypracovala protokol o výběru archiválií 

mimo skartační řízení, který jsem doručila  paní Bartoškové společně se soupisem vybraných 



archiválií. Převoz osobního fondu Karel Bartošek do Národního archivu jsme poté zdárně 

realizovali v říjnu tohoto roku prostřednictví našeho velvyslanectví v Paříži. Fond byl 

po svém převzetí dezinfikován a v současnosti je již uložen v depotu. Filmy a videokazety 

byly předány 8. oddělení Národního archivu.  

Dalším bodem mé služební cesty bylo jednání s panem Jiřím Bystickým, starostou a 

archivářem Sokola Paříž. V minulosti náš archiv uzavřel dohodu se Sokolem Paříž, na jejímž 

základě nám byly předány nejstarší písemnosti Sokola Paříž. Tyto písemnosti jsme ošetřili a 

zmikrofilmovali, část mikrofilmů byla předána Sokolu Paříž již v minulosti a další část jsem  

jim předala letos.  Díky laskavosti pana Bystrického mi bylo během mé služební cesty 

umožněno navštívit spolkový archiv Sokola Paříž. Archiv je umístěn v budově Sokola Paříž 

v městečku Gournay několik desítek kilometrů od Paříže. Pan Bystrický mě seznámil 

se skladbou sokolského archivu, se způsobem jakým je veden a ukázal mi řadu zajímavostí, 

které se v archivu nacházejí. Já jsem mu zase nabídla další formy možné spolupráce 

s Národním archivem. 

Během mé cesty se nezaznamenala větší obtíže. Jisté obtíže se vyskytly první noc mého 

pobytu v Paříži, kdy v ulici, kde jsem byla ubytována, hořelo. Naštěstí se požár podařilo 

zvládnout a nerozšířil se na ostatní domy.  

Na závěr mohu konstatovat, že stanovených cílů služební cesty bylo dosaženo. 

 

 

Mgr. Zora Machková 

 

 

 

 


