
 

 

Zpráva ze zahraniční služební cesty 
 

 
 
 
Místo: Moskva (Ruská federace)  
 
 
 
Termín: 15. 5. 2011 – 4. 6. 2011 
 
 
 
Program:  
Práce na projektu „Zdeněk Nejedlý (1878-1962)“ (Grantová agentura ČR, číslo projektu 
410/10/1673, nositel: Národní archiv, řešitel: PhDr. Jiří Křesťan, CSc.) 
 
 
 
Účastník služební cesty: 
 PhDr. Jiří Křesťan, CSc. (Národní archiv) 
 
 
 
Zprávu předkládá: 
 PhDr. Jiří Křesťan, CSc. (vedoucí 6. oddělení, Národní archiv) 
 
 
 
Schválila: 
 PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu  
 
 
 
 
Dne: 
 6. 6. 2011 
 
 
 
 
Na vědomí: 
 PhDr. Zdeňka Kokošková, zástupkyně ředitelky Národního archivu 
 PhDr. Alena Nosková, vedoucí 5. oddělení Národního archivu



 

 

Část obecná: 
 
 Vědecký úkol „Zdeněk Nejedlý (1878-1962)“ je realizován Národním archivem jako 
projekt Grantové agentury ČR, řešený v letech 2010-2012. Jeho základním cílem je zpracovat 
monografii, věnovanou životu a dílu jmenovaného českého politika a vědce, která je hlavním 
publikačním výstupem projektu. V rámci projektu probíhá od zahájení projektu rešerše ve 
fondech a sbírkách tuzemských archivů a v neposlední řadě i archivů v Ruské federaci. 
Účelem studia v moskevských archivech bylo vyhledání dokumentů, týkajících se Zdeňka 
Nejedlého a jeho kontaktů s představiteli veřejného a vědeckého života v Sovětském svazu po 
roce 1917. Nalezené dokumenty jsou excerpovány nebo jsou podle možností jednotlivých 
archivů pořizovány jejich kopie. Výsledky studia lze hodnotit kladně, nalezené dokumenty 
významně obohatily poznání o osobnosti Zdeňka Nejedlého. Zejména přinesly nové 
informace, týkající se vlivu sovětské zahraniční politiky a sovětských diplomatů 
v Československu na práci Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížená s SSSR, jejímž 
předsedou byl Zdeněk Nejedlý. Objevit se podařilo rovněž dokumenty, vztahující se k 
veřejné, vědecké a pedagogické činnosti Zdeňka Nejedlého v letech exilu (1939-1945) a k 
jeho roli v politickém životě Československa po roce 1945. Rešerše v moskevských archivech 
navazovala na zahraniční cestu, realizovanou v roce 2010. 
 Veškeré náklady na zahraniční cestu účastníka byly hrazeny z grantového projektu 
(doprava, diety, pojištění, ubytování, pořizování kopií, nákup zahraniční literatury ad.). Pro 
dopravu byly použity pravidelné linky Aeroflotu/Českých aerolinií Praha – Moskva a zpět 
(15. 5. SU 142, odlet 10.15 hod., přílet 14.45 místního času; 4. 6. OK 895, odlet 17.15 hod., 
přílet 18.15). Ubytování bylo poskytnuto (za zprostředkování odboru archivní správy a 
spisové služby MV) v objektu velvyslanectví České republiky v Ruské federaci, v ulici Julia 
Fučíka č. 12/14 v Moskvě.  
 V době pobytu byl účastník dne 24. 5. přijat jeho Excelencí PhDr. Petrem Kolářem, 
velvyslancem České republiky v Ruské federaci. Dne 31. 5. Jsem na pozvání známé 
historičky a editorky prof. Galiny Muraškové, DrSc. navštívil Institut slavjanovedenija 
Akademii nauk Rossijskoj federacii, kde jsem konzultoval kromě ní také s prof. Albinou 
Noskovovou, DrSc. a dalšími vědeckými pracovnicemi zmíněného ústavu. Předmětem obou 
jednání byly jednak odborné a věcné otázky projektu, jednak problémy související s kontakty 
archivních a historických institucí a pracovišť v České republice a v Ruské federaci. Dílčí 
konzultace pak probíhaly průběžně v jednotlivých archivech s pracovníky badatelen. 
 
 
 
 
 
 
Část speciální: 
 
 Účastník navštívil v době svého pobytu čtyři moskevské archivy a provedl rešerši 
v následujících fondech: 
 
 
A) Archiv Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta imeni M. V. Lomonosova 
 
Istoričeskij fakultet (fond 9) 
 
 



 

 

B) Archiv vněšněj politiki Rossijskoj federacii 
 
Komissija Litvinova po podgotovke mirnych dogovorov i poslevojennogo ustrojstva (fond 
0512) 
Referentura po Čechoslovakii (fondové části 138 a 0138) 
Sekretariat Čičerina (fond 04) 
Sekretariat Krestinskogo (fond 010) 
Sekretariat Litvinova (fond 05) 
Sekretariat Molotova (fond 06) 
Sekretariat Vyšinskogo (fond 07) 
 
 
C) Gosudarstvennyj archiv Rossijskoj federacii 
 
Gundorov Aleksandr Semjonovič (fond 9564) 
Slavjanskij komitet (fond 6646) 
Vsesojuznoje obščestvo kulturnych svjazej s zagranicej (fond 5283) 
 
 
D) Rossijskij gosudarstvennyj archiv socialno-političeskoj istorii 
 
Centralnyj komitet Kommunističeskoj partii Sovetskogo sojuza (fond 17) 
Kommunističeskij internacional (fond 495) 
Molotov Vjačeslav Michailovič (fond 82) 
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