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EvidEnční systémy

Důležitým úkolem při převodu kom-
petencí na Ústav a Archiv bylo na 
přelomu let 2007/2008 pokračování 
projektu Otevřená minulost, který 
vznikl na půdě Ministerstva vnitra 
ČR. V jeho rámci byla realizována di-
gitalizace cca 900 000 blokačních 
karet z Evidence zájmových osob (EZO). 
V této době byly přebírány i další vzá-
jemně nekompatibilní evidenční sys-
témy Ministerstva vnitra, Ministerstva 
obrany – Vojenského zpravodajství, 
Úřadu pro zahraniční styky a informa-
ce a Ministerstva spravedlnosti, které 
musely být spolu s digitalizovanou EZO 

implementovány do nového lustrační-
ho systému Archivu.1 Tento úkol jsme 
úspěšně zvládli, aniž by byla narušena 
kontinuita evidenčních šetření ve 
prospěch úředních partnerů, zejména 
Ministerstva vnitra, Národního bez-
pečnostního úřadu, Policie ČR, zpra-
vodajských služeb.

V průběhu další spolupráce jsme 
doplnili informační systém o nové 
datové zdroje. Budování tohoto sys-
tému je soustavný proces a s Archivem 
nadále spolupracujeme na jeho roz-
voji.2 To umožňuje v malém počtu lidí 
efektivnější využití času, kvalitnější 
evidenční výstupy například při na-
plňování zákona č. 262/2011 Sb., 

o účastnících odboje a odporu proti 
komunismu. 

Odbor informatiky a digitalizace 
spolupracoval i při budování webových 
stránek Archivu, včetně on-line sys-
tému archivních pomůcek. Jde o data-
báze archivních a registračních pro-
tokolů centrálních i krajských útvarů 
federálního ministerstva vnitra (Stát-
ní bezpečnosti) a federálního minis-
terstva národní obrany (Zpravodajské 
správy GŠ ČSLA), které slouží jako 
pomůcka badatelské veřejnosti při 
dohledávání konkrétních informací 
k zájmovým osobám. Umožňuje vyhle-
dávání údajů o existenci svazkové 
agendy od roku 1951, kdy Ministerstvo 

Zpráva o činnosti v oblasti 
informačních technologií

Odbor informatiky a digitalizace od svého zřízení zabezpečuje pro Ústav i Archiv 
v oblasti informačních technologií jistý standard, dostupnost služeb a realizuje 
řadu úkolů v dané problematice. K nejvýznačnějším povinnostem patří převod 
dokumentů a archiválií do elektronické podoby včetně systematického budování 
a rozvoje informačních systémů. Ústav získal pro svou činnost budovu v Havelkově 
(dnes Siwiecově) ulici a zpočátku bylo nutné využívat technickou infrastrukturu 
objektu. Postupně se dařilo realizovat rozsáhlou obměnu zastaralé delimitované 
techniky a investovat do nové počítačové sítě a infrastruktury. Po svém personálním 
dobudování převzal odbor od roku 2010 komplexní správu a rozvoj informačních 
systémů. Tento stav měl pozitivní vliv na snižování provozních nákladů.

PEtEr rEndEk

1  Jak náročný úkol to byl, je zřejmé z několika poznámek o systémech využívaných před 1. 2. 2008 např. MV ČR: informační systémy byly 
provozovány na morálně zastaralých, pravidelně resuscitovaných amerických technologiích WYSE z roku 1991 (!). Evidenční šetření za 
účelem naplňování tzv. lustračních zákonů a další právních norem na této technologii probíhalo paralelně ve čtyřech počítačových 
systémech – Evidence zájmových osob (EZO), centrální registr svazků (CRS), systém RAP (přepis registračních a archivních protokolů 
kontrarozvědky) a přepis tzv. poslanecké databáze pořízený Komisí FS ČSFR pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu 1989. 
Práce s tímto systémem musela být kombinována s personálně náročným evidenčním šetřením v manuální karuselové kartotéce. Pro 
úplnost je nutno dodat, že náš německý partner, Úřad spolkového zmocněnce pro podklady Státní bezpečnostní služby (BStU) v Berlíně, 
zřízený na sklonku roku 1991, stále ještě vyhledává svazkovou agendu východoněmecké Stasi v ústředních manuálních kartotékách.

2  Další doporučení předložila odborná komise ředitelky Archivu k problematice evidenčního (lustračního) systému Archivu bezpečnost-
ních složek ve své závěrečné zprávě ze dne 31. března 2011 (čj. ABS-1225/2011 R).
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národní bezpečnosti začalo experimen-
tovat se sovětským modelem agentur-
ně-operativních evidenčních pomůcek. 
Badatelská veřejnost tak může on-line 
vyhledávat evidenční údaje v digitál-
ních kopiích při zadání jména, příjme-
ní, data narození, kategorie svazku 
nebo krycího jména. Na internetu byl 
tento systém Archivem spuštěn v čer-
venci 2008 zveřejněním prvních pro-
tokolů bývalé Hlavní správy vojenské 
kontrarozvědky (III. správa SNB). Po-
stupně byl rozšířen o protokoly kon-
trarozvědných i rozvědných útvarů 
StB a vojenské rozvědky. Systém 
(http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-
-archivni-pomucky) hodláme ve spo-

lupráci s Archivem doplnit o množinu 
vyšetřovacích spisů.

K dnešnímu dni Odbor informatiky 
a digitalizace ve spolupráci s Archi-
vem připravil a zveřejnil 961 digitali-
zovaných archivních pomůcek (pro-
tokolů), což představuje více než 
milion databázových záznamů, a ke 
stažení je k dispozici více než 71 000 
digitalizovaných souborů. 

Na webu Archivu byly v nové podobě 
zveřejněny rovněž evidenční podklady 
bývalé Státní bezpečnosti, včetně vo-
jenské kontrarozvědky a odboru vnitř-
ní ochrany Sboru nápravné výchovy 
Ministerstva spravedlnosti ČSR, v po-
době, ve které byly k 1. únoru 2008 

předány Ministerstvem vnitra ČR, 
Ministerstvem obrany ČR a Minister-
stvem spravedlnosti ČR (Evidenční 
záznamy podle § 7 zákona č. 107/2002 
Sb.). Další webové projekty realizujeme 
na stránkách Ústavu například v pro-
jektu digitální studovny (http://www.
ustrcr.cz/cs/digitalni-studovna) nebo 
tematických projektech. 

Digitalizace

V roce 2008 se na Odboru digitalizace 
a informatiky sjednotila forma převo-
du archiválií a dokumentů do elektro-
nické podoby a technologie, až dosud 
odlišně realizovaná Ministerstvem 
vnitra, Ministerstvem obrany i Úřadem 
pro zahraniční styky a informace, byla 
postupně v souladu s potřebami Ústa-
vu i Archivu modernizována. Delimi-
tovaná skenovací technika jen zčásti 
odpovídala požadavkům na efektivní 
digitalizaci, a proto jsme pracoviště 
rozšířili o výkonnější technické pro-
středky. V rámci delimitace Archiv 
převzal digitalizované soubory z mi-
nisterstev vnitra a obrany (Úřad pro 
zpřístupňování dokumentů vojenské 
kontrarozvědky). Ve většině případů 
se jednalo o černobílý výstup ve for-
mátu tiff s faxovou kompresí typu G4. 
Uživatelské (studijní) elektronické 
kopie jsme začali realizovat v akcep-
tovatelných formátech, v optimální 
tiskové kvalitě a čitelnosti.

Uživatelská elektronická kopie byla 
jako referenční využita v roce 2010, 
kdy byl vyšetřovací spis Akce Střed 
V- 6301 MV (proces s Miladou Horákovou 
a spol.) vyhlášen za národní kulturní 
památku. Národní archiv ČR přitom 
barevnou elektronickou kopii označil 
za vyhovující a z této předlohy se 
v souladu se zákonem počátkem roku 
2011 pořídila mikrofilmová bezpeč-
nostní kopie (negativ).

Od roku 2008 byl elektronický pře-
vod dokumentů a archiválií rozčleněn 
na digitalizaci úřední pro Archiv 
a Ústav, badatelskou a systematickou 
(dlouhodobou). Projednávání a rozho-
dování o prioritách systematické di-
gitalizace – na základě navrhovaných 
plánů činnosti jednotlivých pracovišť 
– od počátku probíhalo na úrovni ve-

Návštěva poslanců na pracovišti digitalizace, 2011  Foto: Přemysl Fialka a Peter Rendek
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dení Ústavu a Archivu. Mezi prvními 
úkoly byl plánován a realizován pře-
vod svazkové agendy Hlavní správy 
rozvědky SNB (I. správy SNB). Dlou-
hodobé plány vycházely z preference 
badatelsky i úředně nejčastěji využí-
vaných fondů a sbírek.

V průběhu roku 2011 bylo například 
z celkového množství všech digitali-
zovaných dokumentů systematicky 
skenováno více než 65,4 % všech ar-
chivních materiálů. Zbylá procenta 
tvořila úřední činnost a vyřizování 
badatelských požadavků. 

Po přijetí zákona č. 262/2011 Sb., 
o účastnících odboje a odporu proti 
komunismu, se však postupně uká-
zalo jako nevyhnutelné přeorientovat 
v podstatě celou kapacitu systema-
tické digitalizace na vyřizování úřed-
ních žádostí Archivu, resp. gestora 
zákona – Ministerstva obrany ČR. 

závěrEm

Účelem samotné digitalizace není 
pouze převod archiválií a dokumentů 
do elektronické podoby (odpovídající 
technologickým trendům 21. století), 
ale zejména snížení rizik ať již v pro-
cesu manipulace s originálem nebo 
při badatelské činnosti (přirozená 
degradace, poškození, ztráta). Oteví-
rá se tak možnost důslednější ochra-
ny původní analogové předlohy, která 
tak zůstane zachována i pro další 
generace. Elektronická kopie umož-
ňuje snadnější manipulaci i práci 
s dokumentem. 

Od vzniku Ústavu a Archivu bylo 
do 1. ledna 2012 vytvořeno celkem 
22 552 000 digitalizovaných souborů,3 
z čehož u 591 000 souborů šlo o osob-
ní evidenční karty příslušníků SNB 
či zaměstnanců MV Přibližně 62 % 
veškerých digitalizovaných materiá-
lů bylo převáděno z mikrografické 
předlohy a ve zbytku šlo o originální 
dokumenty. Z celkového objemu dat 
se v období 2008–2011 přibližně 70 % 
všech archiválií digitalizovalo z fondů 
a sbírek Oddělení operativních svaz-
ků a vyšetřovacích spisů Archivu. 

Tento trend se díky aktivní participa-
ci na zákonu č. 262/2011 Sb. v dohled-
né době nijak nezmění.

Ústav společně s Archivem a s part-
nery v zahraničí realizuje konkrétní 
projekty v oblasti informačních tech-
nologií. Kromě spolupráce s Ústavem 
paměti národa v Bratislavě byla navá-
zána spolupráce zejména s americkým 
U. S. Holocaust Memorial Museum ve 
Washingtonu, D. C., v jejímž rámci 
realizujeme převod dokumentů židov-
ských organizací uložených v Archivu 
do elektronické podoby. Součástí této 
spolupráce je rozšíření a modernizace 
technické infrastruktury a další vý-
znamnou pomocí bude po ukončení 

digitalizace pořízení mikrografické 
kopie celého fondu. V posledních mě-
sících Odbor informatiky a digitaliza-
ce spolupracuje s českou redakcí Rádia 
Vatikán, která umožní zveřejnění 
dokumentů vzniklých činností této 
rozhlasové stanice v letech 1950–1992.

Odbor informatiky a digitalizace 
sleduje nové trendy v oblasti počítačo-
vých technologií a v práci podobně 
založených badatelských institucí 
a archivů doma i v zahraničí. Na zákla-
dě mnohých kontaktů s těmito partne-
ry můžeme konstatovat, že využívání 
vyspělých technologií významným 
způsobem zvyšuje kvalitu každodenní 
činnosti Ústavu a Archivu.

3  Přehled digitalizace za období 2008–2011 dle archivních fondů na: http://www.ustrcr.cz/cs/prehled-digitalizace-za-obdobi-2008-2011.

Foto: Peter Rendek
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