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 V rámci tohoto projektu byly připraveny další svazky edice Dokumenty 
československé zahraniční politiky. Jde v nich o zpřístupnění základních doku-
mentů, nacházejících se v českých, slovenských i zahraničních archivech a vzta-
hujících se k dějinám československé zahraniční politiky tak, aby byla vytvoře-
na souvislá ediční diplomatická řada odpovídající standardním edicím rozvinu-
tých zemí (ADAP – Německo, ADÖ – Rakousko, DDF – Francie, DBFP – Vel-
ká Británie etc.). Pracovně je edice rozdělena na řadu A (1918–1938) a na řadu 
B (1939–1945). 

V roce 2005 vyšel druhý svazek Československá zahraniční politika a 
vznik Malé dohody 1920–1921. Dokumenty československé zahraniční politiky, 
sv. A/3/2, ed. Jindřich Dejmek, František Kolář, Praha, Ústav mezinárodních 
vztahů – Karolinum – Historický ústav AV ČR 2005, ISBN 80–86506–47–9, 
587 stran, obsahující 341 dokumentů (spolu s prvním svazkem celkem 830 do-
kumentů). Vedle toho byl v roce 2005 vydán i dílčí tiskový výstup – zpráva o 
československých fondech Archivu Hooverova institutu ve Stanfordu, doplněný 
edicí několika dokumentů z tohoto archivu.  
 Dále byla v roce 2005 připravena webová stránka projektu, která se jeví 
jako nezbytná pro informaci širší veřejnosti, zejména zahraniční, o projektu. By-
la zakoupena doména www.dczp.cz, na které byly v lednu 2006 zkušebně zpro-
vozněny webové stránky projektu, do března téhož roku byla zprovozněna defi-
nitivní podoba webových stránek. Na těchto webových stránkách je pak celá ge-
neze projektu včetně harmonogramu vydávání, odkazy na distribuci, zatím 
v úvaze je i zařazení úplného prvního svazku DČZP, který existuje v elektro-
nické podobě v programu ZONER CONTEXT včetně fulltextového vyhledává-
ní.  

V roce 2006 vyšel první svazek dokumentů československé zahraniční po-
litiky k rokům 1940–1941 (Od uznání československé prozatímní vlády do vy-
hlášení válečného stavu Německu 1940–1941, Dokumenty československé za-
hraniční politiky, sv. B/2/1, ed. Jan Němeček, Jan Kuklík, Helena Nováčková, 
Ivan Šťovíček, Praha 2006, ISBN 80–86506–55–X, 422 stran). Do redakce byl 
následně předán i první svazek dokumentů zahraniční politiky k roku 1937 (316 
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dokumentů), který byl vydán v roce 2007 a paralelně se připravovala heuristika 
k druhému svazku k letům 1940–1941 tak, aby po odevzdání prvního svazku 
k roku 1937 do tisku plynule navázala redakce tohoto následujícího svazku. By-
ly napsány a do tisku předány i některé dílčí studie a informace. Autoři projektu 
se snažili přiblížit problematiku bádání po dokumentech československé zahra-
niční veřejnosti i širší veřejnosti (Němeček Jan, Blodigová Alexandra, Kuklík 
Jan, Pátrání po originálu mnichovské dohody, Lidové noviny, 2006, 23. září, 
příloha Orientace, s. 3). 

V roce 2007 vyšel další svazek Československá zahraniční politika v roce 
1937, Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. A/19/1, ed. Jindřich 
Dejmek, Praha, Ústav mezinárodních vztahů – Historický ústav AV ČR 2007, 
ISBN 978–80–86506–65–4, 627 stran a zároveň se připravoval druhý svazek 
k letům 1940–1941 tak, aby po odevzdání 1. svazku k roku 1937 do tisku plynu-
le navázala redakce tohoto následujícího svazku. V provozu zůstávaly webové 
stránky projektu (www.dczp.cz), které se budou dále rozšiřovat. V časopise No-
vaja i novejšaja istorija (Moskva), 2007, č. 2 vyšla zpráva o projektu DČZP, do 
Českého časopisu historického, 2007, č. 3 bylo připraveno porovnání české a 
polské edice dokumentů zahraniční politiky (Polská a česká řada dokumentů 
zahraniční politiky – podobnosti a rozdíly).  

Základem jednotlivých svazků edice jsou – vedle základních dokumentů 
smluvní povahy – politické zprávy československých diplomatů z jednotlivých 
zemí, uložené ve fondech politických zpráv jednotlivých zastupitelských úřadů, 
ať už se jednalo o zprávy politické či o zprávy periodické z jednotlivých metro-
polí, podávané jako souhrn za určité období, uložené v Archivu ministerstva za-
hraničních věcí (AMZV), který zůstává pro meziválečné období zcela nepo-
chybně hlavním pramenným zdrojem. 

Písemnosti československé zahraniční služby z let druhé světové války 
jsou uloženy v AMZV, kde jsou soustředěny ve fondu Londýnský archiv. Nej-
významnější dokumenty jsou obsaženy v jeho součásti, v tzv. fondu Londýnský 
archiv – důvěrné spisy (LA–dův). Část fondu LA–dův. je dochována v původ-
ním uspořádání, v němž jsou spisy řazeny do věcných skupin. Většinu písem-
ností tvoří průběžná korespondence důvěrného charakteru, přičemž významné 
jsou zejména soubory politických zpráv. K orientaci ve fondu slouží inventární 
soupis, který dává základní přehled o uspořádání a obsahu dochovaných materi-
álů. Při heuristice byly prostudovány veškeré písemnosti vztahující se k tématu 
publikace. Heuristika se prováděla i v další části fondu Londýnský archiv, ve 
které jsou uloženy spisy tajné (LA–T).  

Dalším základním typem publikovaných dokumentů jsou telegramy, které 
jsou jak pro meziválečné období, tak pro období válečné (zde však pravidelně až 
od ledna 1941, kdy se pevně zformovala struktura exilového ministerstva zahra-
ničních věcí) obecně dochovány ve dvou základních souborech – Telegramy 
odeslané (TO) a Telegramy došlé (TD), přičemž oba soubory se dělí na řadu 
uspořádanou podle sídel příjemců, resp. odesilatelů, tj. československých zastu-
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pitelských orgánů, a na tzv. číselnou řadu, v níž jsou telegramy řazeny podle 
průběžných čísel všech odeslaných a přijatých depeší. Výzkum je pak doplněn 
rozsáhlou heuristikou v dalších relevantních domácích i zahraničních archivech. 

Zpracování jednotlivých svazků edice pak vychází z nejnovějších zásad, 
zpracovaných kolektivem autorů pod titulem Zásady vydávání novověkých his-
torických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti (Státní ústřed-
ní archiv, Praha 2002). Dokumenty jsou v publikacích uspořádány chronologic-
ky. Jejich ediční zpracování vychází z pramenné a historické kritiky. Každý do-
kument je opatřen vědecko-kritickým a informačním aparátem, který obsahuje 
záhlaví, údaje o uložení a vnější popis dokumentů. Výsledky další pramenné a 
textové kritiky dokumentů jsou zachyceny v textových poznámkách. Rozšiřující 
informace a výsledky historické kritiky obsahu jsou zpracovány ve věcných po-
známkách a komentářích. 

Jednotlivé předkládané svazky jsou vybaveny i dalším vědecko-
informačním aparátem. V obsáhlých úvodních částech se vedle historického 
úvodu nacházejí také partie o vývoji organizační struktury ministerstva zahra-
ničních věcí v daném období (včetně tabulek s přehledy československých za-
stupitelských úřadů ve světě a jejich personálního obsazení), dále rozbor litera-
tury včetně příslušných zahraničních edic diplomatických dokumentů, nezbytné 
ediční poznámky a seznam zkratek. Osobní rejstřík pak přináší základní údaje, 
tj. plné jméno, informace o funkcích a činnosti, jež osoby, vyskytující se v tex-
tech dokumentů a v jejich poznámkovém aparátu, zastávaly či vykonávaly 
v uvedených letech, zvláště ve válečném období. Odkazuje na čísla publikova-
ných dokumentů. 

Vedle dokončovacích, redakčních a korektorských prací pokračovala pří-
prava i dalších svazků tak, aby bylo možno udržet dosavadní tempo vydávání.  
Je třeba připomenout, že v praxi grantových agentur (ČR i Akademie věd) se 
běžně počítá na vydání jednoho svazku doba tří let, zatímco v projektu Doku-
menty československé zahraniční politiky vychází jeden až dva svazky každo-
ročně, což ovšem vyžaduje od autorského týmu (jenž je na rozdíl od srovnatel-
ných zahraničních edic velmi skrovný) nejen práci na již hotových rukopisech, 
ale souběžně i přípravu shromažďování dokumentů pro rukopisy následující. 
Pokračovala tak heuristika k dalším svazkům v příslušných archivech (zejména 
Archiv ministerstva zahraničních věcí, Státní ústřední archiv, Archiv Ústavu T. 
G. Masaryka a další) i v archivech zahraničních – The National Archives Lon-
dýn, Archiv vněšnej politiky Moskva, Hoover Institution Archives na Stanford 
University, Bodleian Library Oxford, Rossijskij gosudarstvennyj archiv social-
no-političeskoj istoriji Moskva a další. 
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Přehled výstupů projektu za léta 2005–2007: 

 
– Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920–1921, Doku-
menty československé zahraniční politiky, sv. A/3/2, ed. Jindřich Dejmek, Fran-
tišek Kolář, Praha, Ústav mezinárodních vztahů – Karolinum – Historický ústav 
AV ČR 2005, ISBN 80–86506–47–9, 587 stran 
– Od uznání československé prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Ně-
mecku 1940–1941, Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. B/2/1, 
ed. Jan Němeček, Jan Kuklík, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček, Praha, Ústav 
mezinárodních vztahů – Historický ústav AV ČR 2006, ISBN 80–86506–55–X, 
422 stran 
– Československá zahraniční politika v roce 1937, Dokumenty československé 
zahraniční politiky, sv. A/19/1, ed. Jindřich Dejmek, Praha, Ústav mezinárod-
ních vztahů – Historický ústav AV ČR 2007, ISBN 978–80–86506–65–4, 627 
stran 
– Němeček Jan, Kuklík Jan, Druhá zpráva o českých fondech v Archivu Hoove-
rova institutu, Slovanský přehled, 2005, č. 1, s. 75–88; 
– Němeček Jan, Polská a česká řada dokumentů zahraniční politiky – podobnos-
ti a rozdíly, Český časopis historický 105, 2007, č. 3, s. 690–695;  
– Němeček Jan, Ob izdanii dokumentov po istoriji vnešnej politiky Čechoslova-
kiji 1918–1948 godov, Novaja i novejšaja istorija, 2007, č. 2, s. 218–219. 
 

 
PhDr. Jan Němeček, DrSc. 

 
Praha 31. prosince 2007 
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