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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY DO ŠVÝCARSKA 

MÍSTO: Bern, Švýcarsko 

 

ÚČEL CESTY: slavnostní předání archiválií Svazu spolků Čechů a Slováků žijících ve Švýcarsku 

 

ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Eva Drašarová, CSc. (ředitelka NA), Mgr. Zora Machková (6. oddělení 
NA), Milan Havelka (řidič NA), Zdeňka Kuchyňová (Český rozhlas) 

 

ZPRÁVU PODÁVÁ: Mgr. Zora Machková (6. oddělení NA) 

 

NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: účast na sjezdu Svazu spolků Čechů a Slováků žijících ve Švýcarsku 
v rámci oslav 100 let založení, slavnostní předání archiválií na Velvyslanectví ČR v Bernu (včetně 
podpisu smlouvy a protokolů) 

 

TRVÁNÍ CESTY: 17. 4. – 19. 4. 2015 

 

DATUM VYHOTOVENÍ: 30. 4. 2015 

 

SCHVALUJE:  PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu 

 podepsáno elektronicky 

   



TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

  

ČÁST VŠEOBECNÁ:  

Doprava: služebním vozem 

Cesta tam: Odjezd: 17. 4.  Praha 7.00 

 Příjezd: 17. 4. Bern 16.30 

 

Cesta zpět:  Odjezd: 19. 4.  Bern 9.00 

 Příjezd: 19. 4. Praha 20.30 

Ubytování:  na Velvyslanectví ČR v Bernu  

 

 

ČÁST ODBORNÁ:  

Služební cesta byla realizována na pozvání Svazu spolků Čechů a Slováků žijících ve Švýcarsku.  

Po milém přijetí ze strany zástupců krajanského hnutí, jehož se nám po příjezdu první den 

naší služební cesty dostalo, jsme se druhého dne v sobotu 18. 4. 2015 zúčastnily slavnostního sjezdu 

Svazu spolků Čechů a Slováků žijících ve Švýcarsku, který se konal v Bernu v rámci oslav 100 let 

od založení Svazu. Počátek Svazu spolků se váže k návštěvě Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1915 

ve Švýcarsku, jenž přišel s myšlenkou, aby se zde početné krajanské spolky spojily v jeden svaz.  

Na sjezdu vystoupila ředitelka Národního archivu PhDr. Eva Drašarová, CSc. s příspěvkem, 

ve kterém seznámila přítomné s Národním archivem jako institucí, přiblížila krajanům jeho základní 

funkce a činnosti a shrnula dosavadní dlouholetou spolupráci Národního archivu s krajany 

ve Švýcarsku započatou před lety dr. Oldřichem Černým. Rovněž ze strany Svazu spolků Čechů a 

Slováků žijících ve Švýcarsku (jmenovitě ústy jejího místopředsedy ing. Jaroslava Havelky a ing. Jiřího 

Krause) bylo vysoce oceněno úsilí Národního archivu o zachování archivního dědictví krajanů žijících 

v zahraničí. V průběhu minulých let převzal Národní archiv na základě uzavřených smluv část 

archiválií shromážděných krajany ve Švýcarsku. Především se jednalo o archiválie Svazu spolků Čechů 

a Slováků žijících ve Švýcarsku, Besedy Slovan Ženeva, spolku Svatopluk Čech Zürich, Československé 

společnosti pro vědy a umění – švýcarské skupiny, Masarykova fondu, Sokolské župy Švýcarské, 

Tělocvičné jednoty Sokol Baden, Tělocvičné jednoty Sokol Basel, Tělocvičné jednoty Sokol Zürich a 

dalších spolků.  



Toto záslužné úsilí krajanů ve Švýcarsku o uchování vlastní minulosti bylo pak v druhé části 

oslav korunováno slavnostním předáním další významné části švýcarských spolkových archiválií 

Národnímu archivu, k němuž došlo na půdě Velvyslanectví České republiky v Bernu. Součástí předání 

archiválií byl podpis darovací smlouvy a protokolů o výběru archiválií. Národnímu archivu tak byly 

předány dokumenty, které opatroval několik desetiletí Arnošt Jokl, významný představitel 

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. Archiválie byly po jeho smrti uloženy u jeho 

syna Jaroslava Jokla.  

Dalšími významnými dokumenty, které byly při této příležitosti Národnímu archivu předány, 

byly archiválie Besedy Slovan Ženeva (nejstarší archiválie jsou z roku 1903), Nadace Jan Masaryk a 

archiválie vzniklé ze spolkové činnosti dr. Oldřicha Černého, dr. Jindřicha Jindry a ing. Jaroslava 

Havelky.  

Součástí oslav byly i další akce, jichž jsme se zúčastnily, jako byla prohlídka švýcarského 

Bundeshausu, výstava dokumentující sto let krajanské spolkové činnosti ve Švýcarsku (připravená ing. 

Jiřím Krausem), slavnostní průvod krajanů v ulicích Bernu a také oficiální přijetí Velvyslancem ČR 

Karlem Borůvkou na půdě naší ambasády, na kterém za Národní archiv krátce pohovořila PhDr. Eva 

Drašarová, CSc.  

Během všech těchto akcí byla navázána řada nových kontaktů s krajany a byla projednána 

podoba další spolupráce mezi krajany ve Švýcarsku a Národním archivem, týkající se uchování 

národního archivního dědictví Čechů žijících v zahraničí. 
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