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Dne: 18.5.2022 Č. j.: NA-  2145-4/12-2022 Vyřizuje/tel.: Kločková / 974 847 393 
Vaše č. j.:        

Z P R Á V A  Z E  Z A H R A N I Č N Í  P R A C O V N Í  C E S T Y  

MÍSTO:  Basilej, Švýcarsko 

ÚČEL CESTY:  přejímka písemností Československého spolku Domov Basilej 

ÚČASTNÍCI CESTY:  Lenka Kločková, Roman Novák 

ZPRÁVU PODÁVÁ:  Lenka Kločková 

NAVŠTÍVENÉ  INSTITUCE:  Československý spolek Domov Basilej 

TRVÁNÍ CESTY:  18.5 2022 –19. 5. 2022 

DATUM VYHOTOVENÍ:  31. 5. 2022 

SCHVALUJE:  PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu 
  podepsáno elektronicky 
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY  

 

ČÁST VŠEOBECNÁ:  
 

Na základě nabídky na převzetí písemností vzniklých z činnosti Československého spolku Domov 

Basilej, kterou dne 29. dubna 2022 adresoval bývalý předseda spolku PhDr. Jiří Hanzal (archivář, 

historik, předseda Československého spolku Domov Basilej v letech  2010–2022) ředitelce 

Národního archivu, PhDr. Evě Drašarové, jsme se rozhodli v co možná nejkratším termínu 

archiválie spolku převzít. Spolek se totiž ke dni 25. 5. 2022 musel vystěhovat ze stávajících 

prostor a hrozilo reálné nebezpečí, pokud bychom do tohoto data písemnosti spolku nepřevzali, 

že by písemnosti musely být uloženy u některého z členů výboru spolku, čímž by existovalo riziko 

jejich ztráty, poškození, mohla by být případně ohrožena i samotná jejich existence.  

Existovala rovněž možnost kontaktovat ohledně převozu archiválií velvyslankyni ČR ve Švýcarsku, 

paní Ing. Kateřinu Fialkovou v Bernu či vedoucího konzulárního oddělení velvyslanectví ČR v 

Bernu, pana JUDr. Ing. Vladimíra Krňávka. Jednání o převozu by však mohla trvat delší dobu, 

proto jsme se rozhodli jednat operativně a písemnosti spolku převézt do Národního archivu 

služebním vozem. Pan PhDr. Jiří Hanzal rychlé převzetí archiválií spolku kvitoval s povděkem. 

Pracovní cestu jsme zahájili dne 18. 5. v ranních hodinách, odpoledne jsme se ubytovali v hotelu 

(Steinenschanze Stadthotel, Steinengraben 69). Druhý den, dne 19. 5. se uskutečnilo jednání 

s panem doktorem Jiřím Hanzalem (v prostorách klubovny spolku v Breisacherstrasse 22) a také 

přejímka archiválií vzešlých z činnosti Československého spolku Domov Basilej. PhDr. Hanzal nás 

seznámil s obsahem předávaných dokumentů, upozornil nás na zvláště významné archiválie. 

Během našeho setkání doktor Hanzal z pověření předsedkyně Československého spolku Domov 

Basilej, paní Edity Butnarové, a na základě rozhodnutí schůze spolku ze dne 22. ledna 2022 o 

předání svého archivu Národnímu archivu, podepsal rovněž darovací smlouvu. 

 

ČÁST ODBORNÁ :   

Československý spolek Domov Basilej má dlouhou historii, která sahá až do roku 1889. 

Předchůdce spolku, který vznikl v tomto roce, nesl název Českoslovanský spolek. V roce 1909 byl 

včleněn do nově založené České stolní společnosti. V roce 1911 byl znovu obnoven pod názvem 

Českoslovanský spolek Český Domov v Basileji. Po příchodu silné vlny Čechů a Slováků do 

Basileje v roce 1968 byl přejmenován na Československý spolek Domov  Basilej. Hlavní náplní 

spolku je především organizování kulturních, politických a vzdělávacích akcí pro naše krajany žijící 

ve Švýcarsku. Spolek také spolupracuje se švýcarskou pobočkou Československé společnosti pro 

vědy a umění. Od roku 1971 vydává pětkrát ročně Informační Bulletin. 
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Celkový rozsah převzatých archiválií vzešlých z činnosti spolku činí 3,04 bm z let 1889–2022. 

Archiválie obsahují především zápisy z členských schůzí spolku a schůzí výboru, korespondenci, 

členskou evidenci, dokumentaci k akcím pořádaným spolkem, fotografie a novinové výstřižky. 

S panem doktorem Jiřím Hanzalem jsme domluveni na další spolupráci. 
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