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II. Dějiny archivního souboru
Dějiny jednotky popisu:

Jednou  z  nejdůležitějších  zbraní  čs.  zahraničního  odboje  byl  tisk.  Tiskové  kanceláře  byly
proto organizovány ve všech důležitých střediscích,  tj.  v  Itálii,  Francii,  Rusku,  Švýcarsku,
USA  a  také  v  Anglii.  “Paris  Czech  Press  Bureau  London  Branch“  byla  uvedena  v  život
počátkem prosince 1916 pod vedením J. Formana. Po jeho zatčení a po zatčení sekretáře
A. Brože převzal vedení tiskové kanceláře Vl. Nosek.
V  souvislosti  s  ustavením  londýnské  kanceláře  Československé  národní  rady  v  květnu
1918 byl název tiskové kanceláře upřesněn na “Czech Press Bureau of the Czecho-Slovak
National  Council  in  Paris“.  Jejich  úzká  vzájemná  spolupráce  především  v  oblasti  tiskové
politického  oddělení  odbočky  ČSNR  byla  zakotvena  přímo  v  organizačních  principech
odbočky.  Dalším  členem  tiskového  střediska  byl  jmenován  prof.  Baudiš,  který  mimoto
přednášel  na  Kings  College.
Písemnosti  fondu  “ČTK-Londýn“  1917-1918,  soustředěné  do  1  (neúplného)  kartonu,
obsahují část Noskovy korespondence z let 1917-1918 a různé články a statě určené buď
pro informaci či pro tisk. Práce se zabývají především vztahy Anglie a Rakousko-Uherska,
Čechami  jako  spojencem,  vztahem  Čechů  a  Poláků,  situací  v  Čechách,  hospodářskými
otázkami Čech apod. O situaci v Německu, Francii či Vestfálsku informují zápisy výpovědí
bývalých válečných zajatců.
Po  stránce  historické  může  fond  přispět  k  doplnění  informací  v  oblasti  politické  i
mezinárodní.

(Text vznikl přepisem původní archivní pomůcky.)

III. Archivní charakteristika archivního souboru

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a
sestavení archivní pomůcky
Zpracovatel  jednotky  popisu:  Vella,  Vladimír  (archivář),  Králová,  Bohuslava
(archivářka)

Datum popisu: 1992
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.Úrov.

610000040/855 1

Česká tisková kancelář - Londýn
čeština, angličtina
počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: kar, 1, 1917-1918

21

Korespondence V. Noska došlá a odeslaná

1 3 12

Dopisy, jejichž odesílatelé jsou E. V. Arnold, P. Borger, Dr. K.
Freja, A. Kudrnáč (obsahuje také opis dopisu O.
Masarykové), Laudin, M. Micic, Northcliff, Rose H. J., Ch. E.
Russel, spolek Českého národního sdružení ve Washingtonu
L. Sychravá, J. Tauer, E. P. Woodcok

1917–1918

41

Nosek - statě pro tisk

2 5 12

Text statě "Postavení Čech" 30. 5. 1918

2 6 12

Text statě "Česká otázka" (přetisk z The World) 28. 8. 1917
3 výtisky

2 7 12

Text statě "Rakouský a český socialismus za války" (opis) [1917]–[1918]

2 8 12

Texts statě "Návrh na reorganizaci české akce v Anglii"
(opis)

[1917]–[1918]

2 9 12

Text statě "Hospodářská síla československých zemí" (opis) [1917]–[1918]

101

17 opisů článků od různých autorů ( u některých není autor uveden)

3 11 12

Opisy článků určeny pro různé časopisy - od stručných zpráv
až po obsáhlé statě. Zabývají se např. vztahem Čechů a
Poláků, Čechami jako spojencem, vztahem Anglie a
Rakousko-Uherska, situací v Čechách apod. Kromě toho je
založeno 17 článků České tiskové kanceláře. U některých z
těchto článků je německý překlad, pořízený pravděpodobně
německými pracovníky v době okupace.

1918

121

Výpovědi bývalých zajatců o poměrech v různých zajateckých táborech
německé armády
4 13 12

Zajatecké tábory: Geleinkirchen, Garries, Dormagen,
Griesheim, Vechta, Greechenhaus, Kalekirche, Köln,
Kempen, Rethem, Kall, Aachen

1918

141

Seznam členů anglického parlamentu, členů anglického kabinetu a
dalších důležitých osobností a institucí
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.Úrov.

5 15 12

Noskův portrét - fotografie 1. 9. 1918
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Rejstřík osobní

Králová, Bohuslava (archivářka) 1
Vella, Vladimír (archivář) 1
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Název archivní pomůcky: Krajanské spolky ve Velké Británii - Česká tisková kancelář v

Londýně

Značka archivního souboru: ČTK Londýn

Časové rozmezí archivní pomůcky: 1917-1918

Počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: 1 (kar, 1, 1917-

1918)

Počet jednotek popisu, které lze na základě archivní pomůcky zpřístupnit: 15

Rozsah archivní pomůckou zpřístupněných archiválií: 0,12 bm

Stav archivní pomůckou zpřístupněných archiválií ke dni: 8. listopadu 2022

Zpracovatel archivního souboru: Ing. Vladimír Vella, dr. Bohuslava Králová

Archivní pomůcku sestavil: Marie Maturová (1992), Radka Veselá (přepis do digitální

podoby 2022)

Počet stran archivní pomůcky: 7

Archivní pomůcku schválil:
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