
Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie 
 
 
 
Místo:  Paříž (Francie) 
 
Termín: 2. – 8. 10. 2005 
 
Doprava: autobusem 

 Odjezd: 2. 10. Praha Florenc 19.00 

               3. 10. Paříž   9.45 

 

 Příjezd:  7. 10. Paříž 19.00 

               8. 10. Praha Florenc 10.30 

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

 

 

Služební cesta do Francie se uskutečnila za účelem akvizice fondu Karel Bartošek a 

případného  přírůstku k fondu 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, která 

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 a bylo 

nutné ji prohlédnout, připravit k transportu do České republiky a domluvit podrobnosti jejího 

převozu.  



Během své služební cesty do Francie jsem prošla písemnosti, knihy, filmy, videokazety a 

audiokazety vzniklé z činnosti Karla Bartoška, pořídila jejich soupis, který se stane součástí 

předávacího protokolu (viz příloha) a připravila písemnosti Karla Bartoška k převozu do 

České republiky (písemnosti jsou uloženy v očíslovaných krabicích, jejichž čísla odpovídají 

číslům v soupisu). Jedná se o 77 krabic, 3 filmové kotouče, 3 videokazety, 35 audiokazet, 4 

diskety a cca 15 knih (ohledně jejich počtu nebyla ještě paní Bartošková přesně rozhodnuta). 

S paní Bartoškovou jsem domluvila předběžný termín převozu osobního fondu do Národního 

archivu na březen 2005 a to i s ohledem na předběžná jednání s naším velvyslanectvím 

v Paříži, jehož prostřednictvím by se převoz uskutečnil. S paní Bartoškovou jsem se dále 

domluvila na předání pečlivě vedených diářů Karla Bartoška od 50. let až do roku 2002. Paní 

Bartošková si u malé části pozůstalosti po svém manželovi (není zahrnuta v soupisu, jedná se 

asi o 1 bm písemností a audiokazet) vymínila, že si ji ještě projde se svými dětmi, a teprve 

poté se rozhodne, zda nám ji předá.   

Původně započatá jednání s panem Henri Chaloupkem, bývalým archivářem Sokola Paříž, 

jenž měl i po svém odchodu z této funkce stále v držení řadu písemností vztahujících se 

k činnosti Sokola Paříž, jsem ukončila po té, co jsem zjistila, že tyto písemnosti již byly 

převezeny do spolkového archivu Sokola Paříž. Se současným předsedou Sokola Paříž jsme 

nadále v kontaktu a další případná jednání bychom vedli s ním. Pana Henriho Chaloupka jsem 

pozvala k návštěvě Národního archivu. 

Během mé cesty jsem byla nucena řešit poměrně značné obtíže týkající se dopravy. Tyto 

obtíže byly zapříčiněny generální stávkou ve Francii dne 4. 10. 2005, která se mimo jiné 

projevila stávkou v dopravě (omezení dopravy ve vnitřní Paříži na 20%, týkající se metra, 

autobusů, příměstské dopravy a vlaků). Bohužel má jednání o akvizici byla vedena na zcela 

opačném konci Paříže. Navíc manifestace účastníků stávky probíhala na Place de la 

République několik desítek metrů od mého hotelu.  



Přes tyto obtíže bylo cíle mé cesty dosaženo. Osobní fond Karla Bartoška je připraven 

k převozu do Národního archivu do České republiky. Národní archiv tak získá další cenný 

archivní fond. 

 

Mgr. Zora Machková 

 

 

 

Příloha: Soupis písemností Karla Bartoška připravených k předání Národnímu archivu  

 do České republiky 

 

 



  
 


