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ÚVOD
Tak už je to zase tady. Vrcholné euforické pocity nad zlezením hory běžných povinností,
jež se kombinují s pýchou nad tím, co se dokázalo ještě navíc. Bilancování většinou strhává
odpovědného pracovníka k podobným emočním projevům. Zastavení v nepřetržitosti nakrátko dá spatřit velmi jasnozřivě cíle, jinak poněkud zastřené v běžném kolotání rutiny všedních
dnů. Co na tom, že se cíle proměňují a nahrazují novými a novými. Ty rudimentární, vyplývající z podstaty existence, zůstávají. Udělali jsme hodně pro sebe, pro svůj archiv, obor, náš
stát a v rámci kolegiální sounáležitosti i pro vzdálené přátele. A pochválit kolegyně a kolegy
musíme, protože to za nás nikdo neudělá a ne každý se dočká medaile za zásluhy. A my jsme
pyšní už teď, byť současně víme i o všem, co se zrovna nevyvedlo tak rychle, jak jsme chtěli,
či zcela podle našich představ.
Očekávali jsme toužebně prachobyčejný, průměrný rok. Nebyl extrémní, ale dělo se přesto
hodně. Nadále jsme kladli velký důraz na oblast předarchivní péče. V budoucnu by se nám to
mělo vrátit. Přesto by tato oblast žádala mnohem silnější personální sestavu pro klasické i
elektronické dokumenty. Vedoucí oddělení nestátních fondů dokonce mluví o ztrátě dynamiky akvizic. Byla ovšem v tomto případě vyrovnána masivními výsledky při zpracování dosud
získaného. Přesto se můžeme pochlubit řadou významných přejímek, koupí, darů i depozit.
Prioritou, daleko překračující úzký oborový zenit, byla příprava na projekt e-archiv.
Zpracování archiválií přešlo do slušného tempa a finalizace přestala být pouhou metou.
Veškeré úsilí bylo zarámováno do příslušného velmi zdařilého pokynu. A badatelé získávají
od nás informace doslova všemi póry, tedy i přes povedenou novou tvář webové stránky. Oč
více se individuálně věnujeme požadavkům veřejnosti, o to méně času je na archivní pořádání
a inventarizaci. A o to více úsilí vynaložíme na přípravu archiválií pro požadavky občanů.
Pracovní úsilí se tedy nikterak nesnížilo vzhledem k úkolům badatelské agendy a ke snaze o
co nejlepší propagaci Národního archivu mezi odbornou i laickou veřejnost. Začarovaný kruh,
který se stal po personálních pouštěních žilou předchozích let spíše permanentní smyčkou na
krku. Přesto nebo právě proto držíme nadále cíl – co nejvíce pomůcek na internetu (včetně
knihovnických katalogů) a možnost přímého objednávání touto cestou. Z přísného bezpečnostního sevření resortní počítačové sítě jsme se vymaňovali postupně a dokončení v roce
2007 je reálné. Bude možné nabídnout i obrázky nejfrekventovanějších archiválií – ke stávajícím digitalizačním projektů (stará evidence obyvatelstva, indikační skicy, Fotoarchiv K.H.
Franka) přistoupil ještě jeden, mezinárodní, pro klášterní listiny a první krůčky v rámci knihovnických grantů VISK 6 a 7.
Odstraňování následků povodně v roce 2002 již probíhá rutinním sušením firmou a následnou dezinfekcí v Národním archivu. Ukončení se předpokládá v roce 2009. Novum je
zahájení restaurátorských a konzervátorských prací na vybraných poškozených archiváliích.
Symbolicky se začalo s písemnostmi Státního soudu padesátých let 20. století. Poděkování
patří vedení odboru archivní správy za neúnavné prosazování této povinnosti a připomínání
zodpovědnosti. Tři kolegové restaurátoři získali i exotické zkušenosti z oblasti výuky
v kurdském Arbílu. Napříště se soustředí na budování restaurátorských kurzů při Národním
archivu, jež dostalo zelenou na poradě ředitelů.
Nenásilné vtažení do mnoha vědeckých projektů renomovaných výzkumných pracovišť,
realizace vlastních vědeckých ambicí a naplňování i speciálních vládních úkolů se neustále
rozšiřuje a naráží na hranice fyzické kapacity jednotlivců. Že se to děje převážně již mimo
sféru pracovních úkolů a po pracovní době, opakuji již poněkolikáté s rozpačitými pocity –
potěšením, bezmocí i obavami.
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I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU
P.Č. Druh pracovní činnosti

Systemizovaný stav Skutečný stav

1 Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor)

12

12

14,8

14,8

Správa budov, autoprovoz (správci budov,
3 topiči, údržbáři, uklízečky, ostraha, řidiči)

4

4

4 Informatika

5

5

14,3

14,3

5

5

17,825

17,825

Vydavatelská a propagační činnost (redak8 toři, grafici, tiskaři) výstavář

2

2

9 Předarchivní péče, kontrolní činnost

22

22

1

1

45,075

45,025

1

1

144

143,95

Ekonomika, administrativa (ekonomové,
účetní, hospodářky, sekretářky, písařky, poda2 telna apod.) informátor, právník, personalista

Konzervace a restaurování, preventivní péče
5 o archiválie
6 Reprografie
7 Badatelské služby

10 Archivní evidence a metodika
Péče o archiválie, zpracování archiválií,
11 správa archivních souborů
12 Zahraniční styky
CELKEM

Na pražské filozofické fakultě realizovali své postgraduální studium čtyři pracovníci. Jeden z kolegů obhájil na jaře disertační práci Československo a západoevropské studentské
hnutí v 60. letech 20. století. Také vedoucí 2. oddělení studium již dokončil. Další kolegyně
pokračuje ve zpracovávání tématu Arizace v potravinářském průmyslu a obchodu. Sociálněekonomický profil „treuhändra“ a arizátora. Vysokoškolské vzdělání získávala na stejné fakultě i další mladá zaměstnankyně. V roce 2007 bude zakončeno bakalářské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze dvou restaurátorů. Bakalářské práce budou probíhat pod vedením zkušených kolegů z výzkumného úseku oddělení a témata bakalářských prací jsou součástí výzkumných aktivit oddělení.
Dvě kolegyně úspěšně ukončily Archivní kurz, další dva kolegové ukončili středoškolské
studium maturitní zkouškou. Někteří pracovníci se i v minulém roce účastnili kurzů výpočetní
techniky v Institutu pro místní správu v Benešově a navštěvovali kurs angličtiny organizovaný v prostorách archivu.
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II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ
K 31. 12. 2006 spravoval NA ve své základní evidenci celkem 1639 archivních souborů
v rozsahu 116 256,37 bm (oproti stavu k 31. 12. 2005 se jedná o nárůst o 66 archivních
souborů a 1400,38 bm). V roce 2006 bylo provedeno celkem 536 aktualizací evidenčních
listů NAD, které se týkaly 387 archivních souborů. 234 aktualizací bylo provedeno prostřednictvím vnějších a vnitřních změn, 302 aktualizace pak přímou editací evidenčních listů. Do
evidence archivních pomůcek bylo v roce 2006 zapsáno celkem 19 nových archivních pomůcek, zrušeny byly 2 pomůcky. K 31.12.2006 měl Národní archiv ve své péči celkem 1 národní kulturní památku a 25 archivních kulturních památek, z nichž jedna („Soubor nejstarších archiválií k dějinám ČVUT z let 1705-1744“) z fondu Stará manipulace byla za AKP
nově prohlášena dne 12.12.2006.
Do evidence vnějších přírůstků a úbytků bylo zapsáno celkem 190 vnějších změn uskutečněných v roce 2006 (tj. o 50 více než v roce 2005). Celkem bylo evidováno 188 přírůstků
(163 přírůstků výběrem a 25 přírůstků delimitací) a 2 úbytky. Nejčastějším druhem přírůstku uskutečněného výběrem byl přírůstek ve skartačním řízení - 99x, dále následovaly
přírůstek mimo skartační řízení – 44x, dar – 13x, koupě – 4x a depozitum jiného subjektu – 3x. Celkem bylo v roce 2006 převzato 1047,27 bm archiválií a 10585 evidenčních
jednotek (o 356,61 bm a 3217 evidenčních jednotek více než v roce 2005), do jiných archivů bylo delimitováno 161 evidenčních jednotek v rozsahu 20,14 bm. Bylo navázáno na delimitační práce započaté v r. 2005. V uplynulém roce bylo prozatím na základě dílčích předávacích protokolů předáno do SOA Praha celkem 383 kartonů (v roce 2005 to bylo 503
kartonů) duplikátů katolických matrik s opisy pro 6 vikariátů (Kolín - druhá polovina, Kostelec nad Černými lesy, Křivoklát, Mnichovice, Nové Strašecí a Příbram). Všechny kartony
prošly před předáním dezinfekcí na Chodovci.
Za povšimnutí stojí i vzestup počtu institucí, od nichž byly v roce 2006 archiválie přejímány, ať už v důsledku skartačního nebo mimoskartačního řízení: z celkového počtu 51 institucí to bylo ve 27 případech vůbec poprvé, kdy Národní archiv od těchto původců nebo od
jejich přímých předchůdců archiválie přejímal. Lze s velkým uspokojením konstatovat, že
se jedná o výsledek náročné preventivní práce archivářů u původců ve smyslu konzultací,
kontrol a neformálních jednání v oblasti jejich spisové služby a předarchivní péče, nepochybně výrazně posílené v podobě nové archivní legislativy. Není náhodou, že mezi poprvé předávajícími institucemi se vyskytují často ty, u kterých byly v předchozích letech prováděny
Národním archivem státní kontroly.
Do druhotné evidence NAD předalo v roce 2006 údaje ze své základní evidence celkem 18
archivů a 1 kulturně vědecká instituce. Celkem 6 archivů předalo v roce 2006 Národnímu
archivu 43 stejnopisů svých archivních pomůcek v listinné podobě.
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III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
Výběr archiválií
Tabulka III/1

Tabulka III/2 – Protokoly o výběru archiválií – Národní archiv
a) ve skartačním řízení
Množství po- Množství
Původce
Počet souzevyřazeproto- ných
ných dokolů dokukumentů
men-tů v bm
v bm
CENTRUM DOPRAVNÍHO
1
VÝZKUMU BRNO
CZECH TRADE, ČESKÁ AGENTURA
1
NA PODPORU OBCHODU
ČESKÁ FINANČNÍ A.S.
1
ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ
2
AGENTURA
ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
1
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO
4
ZABEZPEČENÍ
ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ
1
6

Počet
Množství správvyřazeních
ných do- řízení
kumentů podle
v%
§10 odst.
3

5,5

5,2

94,5

0

10
23

8
3

80,0
13,0

0
0

96
12

93,5
11

97,4
91,7

0
0

920,4
14,6

917,1
12,5

99,6
85,6

0
0
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Původce

KOMORA
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ
DEMOKRATICKÁ
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
ČESKOMORAVSKÁ
KONFEDERACE ODBOROVÝCH
SVAZŮ
ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY
ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV
FAKULTNÍ NEMOCNICE
KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
FAKULTNÍ NEMOCNICE NA
BULOVCE
FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE
FAKULTNÍ THOMAYEROVA
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
GEOFOND
INSTITUT KLINICKÉ A
EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY
KNIHOVNA A TISKÁRNA PRO
NEVIDOMÉ K.E.MACANA
KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY
KOMORA AUDITORŮ ČR
KONPO S.R.O.
MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO FINANCÍ
MINISTERSTVO INFORMATIKY
MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A
OBCHODU
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO VNITRA ODDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Množství poPočet souzeproto- ných
kolů dokumen-tů
v bm

Množství
vyřazených dokumentů
v bm

Množství
vyřazených dokumentů
v%

Počet
správních
řízení
podle
§10 odst.
3

2
1

40,4
27

37,3
17,9

92,3
66,3

0
0

1
1
1

0,5
40
15,5

0,5
40
15,5

100,0
100,0
100,0

0
0
0

3

424,5

419

98,7

0

1
1

415
775

415
775

100,0
100,0

0
0

3
2
2

179,5
34,3
27

179,5
30,2
25,5

100,0
88,0
94,4

0
0
0

2

81

81

100,0

0

1
1
1
1
4
3
1
3

13
18
0,1
9
57,8
116,5
8
50,9

11,7
15
0
0
46,7
31,3
5,2
44

90,0
83,3
0,0
0,0
80,8
26,9
65,0
86,4

0
0
0
0
0
0
0
0

2

137,3

0,3

0,2

0

1

0,4

0,4

100,0

0

2
3

5,3
47,8

1,2
11,2

22,6
23,4

0
0

1

11,5

11,5

100,0

0

1

1

0,9

90,0

0
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Původce

A MATRIK
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
- ZEMĚDĚLSKÁ AGENTURA A
POZEMKOVÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV
BROD
NADACE ČESKÝ FOND UMĚNÍ
NADĚJE
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD
NEMOCNICE NA HOMOLCE
PRIVUM ORGAN.SLOŽKA MMR
PROF.DR.HEINRICH GEORG
J.KOSTA
PSYCHIATRICKÉ CENTRUM
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
STÁTNÍ OPERA
STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU
BEZPEČNOST
STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU
LÉČIV
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC ČR
STŘEDISKO CENNÝCH PAPÍRŮ
SVAZ MĚST A OBCÍ ČR
SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ ČR
TESTCOM - TECHNICKÝ A
ZKUŠEBNÍ ÚSTAV POŠT A
TELEKOMUNIKACÍ
TESTCOM - TECHNICKÝ A
ZKUŠEBNÍ ÚSTAV POŠT A
TELEKOMUNIKACÍ
THOMAYEROVA NEMOCNICE
ÚŘAD PRO OCHRANU
HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ
ÚŘAD VLÁDY ČR

Množství poPočet souzeproto- ných
kolů dokumen-tů
v bm

Množství
vyřazených dokumentů
v bm

Množství
vyřazených dokumentů
v%

Počet
správních
řízení
podle
§10 odst.
3

3

32

28

87,5

0

1
1
1
4
1
1
1

1
6
9
44,5
0,3
35,6
74

1
6
9
1
0,3
35,6
70

100,0
100,0
100,0
2,2
100,0
100,0
94,6

0
0
0
0
0
0
0

1
1
3

0,2
5
98,5

0
0,5
91,5

0,0
10,0
92,9

0
0
0

3
1

40,7
0,1

27,5
0

67,6
0,0

0
0

2

7

3,6

51,4

0

1
1
1
1
1
1

0,1
11,3
6,6
13
0,5
0,6

0
10,8
6,2
10
0,5
0,2

0,0
95,6
93,9
76,9
100,0
33,3

0
0
0
0
0
0

1

27

19

70,4

0

1
2

27
13

19
10

70,4
76,9

0
0

2

48

38

79,2

0

1
1

156,3
1,5

155
1,4

99,2
93,3

0
0
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Původce

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ
TRANSFUZE
ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH
INSTITUCÍ A STATISTIKY
ÚSTAVNÍ SOUD ČR
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A
ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ V
BRNĚ - PRAC.HAVL.BROD ODD.KRMIV
VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
V PRAZE
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ
NEMOCNICE
VŠEODBOROVÝ ARCHIV
ČESKOMORAVSKÉ
KONFEDERACE ODBOROVÝCH
SVAZŮ
VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A
OCHRANY PŮDY
VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA
TAROUCY PRO KRAJINU A
OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ
Celkem

Množství poPočet souzeproto- ných
kolů dokumen-tů
v bm

Množství
vyřazených dokumentů
v bm

Množství
vyřazených dokumentů
v%

Počet
správních
řízení
podle
§10 odst.
3

1

10,8

10,6

98,1

0

2
1

3,5
36,8

2,2
34

62,9
92,4

0
0

1

1

1

100,0

0

1

2

2

100,0

0

2

155

155

100,0

0

1

3

3

100,0

0

1

25,7

18,7

72,8

0

1
105

27
4541,4

26
4062,7

96,3

0
0
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Tabulka III/2 – Protokoly o výběru archiválií – Národní archiv
b) mimo skartační řízení
Původce nebo vlastník

Počet protokolů
v členění
podle § 11
odst. 1

ARCHIV NÁRODNÍHO
MUZEA - POZŮSTALOST
PROF.ZDEŇKA MLYNÁŘE 1
BARTOŠÍK ADOLF
1
BOHUMIL ČERNÝ
1
ČECHOFRACHT A.S.
3
ČESKÁ FILHARMONIE
1
ČESKÁ FINANČNÍ S.R.O. 3
ČESKÉ DRÁHY A.S.
1
ČESKÝ TELECOM A.S.
1
EVA PLESKOTOVÁ
1
FRANTIŠEK KŘENEK,
1
LEONTINA KŘENKOVÁ
GALERIE KRAUSE
1
ŠVÝCARSKO
HEINRICH GEORG
1
J.KOSTA
ING. OTOKAR HAVLÍN
1
INVESTA A.S.
1
KAREL BARTOŠEK
1
KONPO S.R.O.
7
MINISTERSTVO
1
DOPRAVY
MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU 2
OMNIPOL A.S.
1
PHDR.BLANKA
1
KARLSSON, PHD.
PHDR.FRANTIŠEK
1
LEDERER
POLITIKA 21
1
POLYTECHNA A.S.
1
PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ
1
SLUŽBA
PROF.PŘEMYSL KOČÍ
1
PRVNÍ VÝCHODNÍ A.S.
1
REPUBLIKÁNSKÁ UNIE 1
Rodomská prefektura řádu
1
Striktní observance

Množství
posouzených
dokumentů
v bm

Množství
Počet
vyřaz. doku- Množství vyřaz. správních
mentů v bm v dokumentů v % řízení
případě písm. v příp. písm. b) podle § 12
b)
odst. 4

7,3
1,5
0,5
130
0
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10
4,4
3,1

0
0
0
130
0
0
0
1,2
0

0,0
0,0
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0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,6

0

0,0

0

0,1

0

0,0

0

0,1
1,6
10
10
167,5

0
0
10
0
14

0,0
0,0
100,0
0,0
8,4

0
0
0
0
0

15

13

86,7

0

95
17

75,5
17

79,5
100,0

0
0

0,6

0

0,0

0

0,2
0,5
19

0
0
18,7

0,0
0,0
98,4

0
0
0

1
2,5
3,5
0,8

0
0,5
2
0

0,0
20,0
57,1
0,0

0
0
0
0

0,1

0

0,0

0

10

0,0
0,0
0,0
100,0
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Původce nebo vlastník

SEMJON NIKOLAJEVIČ
NIKOLAJEV
ŚKODAEXPORT
STÁTNÍ PLAVEBNÍ
SPRÁVA
STRANA ZA ŽIVOTNÍ
JISTOTY
SŽDC S.O. - STAVEBNÍ
SPRÁVA PRAHA
TJ SOKOL ZURICH
VÁCLAV NOSEK
VILÉM TAUSKÝ
DIRIGENT
VLASTNÍ SBĚR NA
VYSOKÁ ŠKOLA
POLITICKÁ ÚV KSČ
VÝZKUMNÝ ÚSTAV
VODOHOSPODÁŘSKÝ
T.G.M. - PRACOVIŠTĚ
BRNO
Celkem

Počet protokolů
v členění
podle § 11
odst. 1

Množství
posouzených
dokumentů
v bm

Počet
Množství
vyřaz. doku- Množství vyřaz. správních
mentů v bm v dokumentů v % řízení
případě písm. v příp. písm. b) podle § 12
b)
odst. 4

1
1

2
70

0
66

0,0
94,3

0
0

1

0,2

0

0,0

0

1

5

0

0,0

0

1
1
1

2,5
0,1
7

0
0
0

0,0
0,0
0,0

0
0
0

2
1

0,2
1,2

0
0

0,0
0,0

0
0

1

0,1

0

0,0

0

1
63

1
741,2

0
347,9

0,0

0
0

Tabulka III/3 - Počet zkontrolovaných protokolů podle § 52 písm. i) a podle § 79 odst. 2
písm. f)
Název archivu

Počet protokolů podle Počet protokolů podle
§ 52 písm. i)
§ 79 odst. 2 písm. f)

ARCHIV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY 26
ARCHIV ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

4

ARCHIV HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

218

ARCHIV NÁRODNÍHO MUZEA

25

ARCHIV SENÁTU

1

Celkem

56

218

V roce 2006 pokračovala aktualizace seznamu původců náležejících do předarchivní
péče archivu, od ledna byl tento seznam uveřejněn na internetové stránce Národního archivu.
Jako v minulém roce pokračovala jednání s oblastními archivy, zaměřená nyní především na
11

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2006
vyjasnění kompetencí vůči pobočkám, detašovaným a regionálním pracovištím těch původců,
kteří jsou v předarchivní péči Národního archivu. Na základě závěrů porady v Chudenicích
vypracovalo 5. oddělení Národního archivu analytický přehled veřejnoprávních původců
k dalšímu projednání. Ke konci roku 2006 je evidováno na uvedeném seznamu 338 veřejnoprávních původců. U 151 původců (převážně příspěvkových organizací z oblasti kultury,
školství a zdravotnictví, rozmístěných většinou mimo Prahu) byla předarchivní péče
z technických a organizačních důvodů postoupena příslušnému oblastnímu (zemskému) archivu. Předarchivní péči u řady z těchto původců vykonávaly až do platnosti nového archivního zákona uvedené archivy, které také často již spravují jejich archivní fondy. Jistou měrou
přispívá ke zvyšování úkolů znatelné zvyšování počtu institucí státní správy v posledních letech, především formou jejich organizačního dělení. Dále nárůst způsobuje upřesňování interpretace těch pasáží archivního zákona, které vymezují typy původců a kompetence NA (např.
profesní komory nebo instituce zřízené na základě zákona). Z důvodů nevyjasněnosti postavení archivu MV přetrvává nejistota, zda archiv nebude zajišťovat také předarchivní péči u
nejméně desíti organizací v resortu ministerstva vnitra.
Jako v minulém roce probíhala jednání ohledně spisových norem u veřejnoprávních
původců, ukázalo se však jako nezvládnutelné plošně konzultovat a připomínkovat všechny
normy u všech původců, kde by toho bylo třeba. Řada již vydaných norem se navíc ukázala
jako stále nevyhovující a v některých případech původci neměli zájem o nápravu. Celkově lze
však hodnotit tuto činnost z hlediska preventivní předarchivní péče velmi pozitivně. Spolu
s konzultacemi nebo při výběru archiválií prováděli archiváři často průzkumy spisové služby
především u původců, kde nebyl dlouhodobě udržován kontakt s Národním archivem (např.
v resortu životního prostředí a zdravotnictví).
Pokračovala prospěšná spolupráce především 4., 5., 6. a 8. oddělení při výběru a přejímání
archiválií veřejnoprávních původců převážně u dokumentů vzniklých před rokem 1993 (nejvíce v oborech justice, spravedlnosti, kultury a školství). Také díky spolupráci 5. se 4. oddělením byl uspokojivě zvládnut výběr archiválií poškozených povodní r. 2002 na Ministerstvu
průmyslu a obchodu, Českém statistickém úřadě a Ministerstvu zemědělství.
Převzaty byly elektronické archiválie – databáze evidencí koncertů České filharmonie.
Pomáhali jsme i při zpracování spisových norem soukromoprávních původců (Občanská demokratická strana, Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Ochranný svaz autorský, Česká obec sokolská). V rámci tohoto úkolu probíhaly pravidelné konzultace s řády Premonstrátů, Salesiánů, Augustiniánů a diakonií ČBCE (Českobratrské
církve evangelické). Byl dokončen vzorový spisový a skartační řád pro řádové archivy ve
spolupráci s řádem Premonstrátů. S dalšími subjekty jsme konzultovali dílčí problémy související se správou dokumentů a archiválií, s evidencí Národního archivního dědictví,
skartacemi a výběrem archiválií i úřední a badatelské potřeby archivářů soukromoprávních původců (např. Česká obec sokolská, Junák, Komunistická strana Čech a Moravy,
Křesťanská a demokratická unie - Česká strana lidová, Nadace Český fond umění, občanské
sdružení Naděje, TJ Sokol Libochovice, Sdružení technických sportů a činností, Společnost
pro soudobou dokumentaci, Svaz českých a moravských bytových družstev).
Státní kontroly u původců byly realizovány u České filharmonie, Národního památkového ústavu, Národního divadla, Státní opery, Laterny Magiky a Ministerstva pro místní rozvoj. U posledně jmenované instituce bylo na základě státní kontroly zahájeno správní
řízení a udělena pokuta. V některých z těchto případů se osvědčila spolupráce s 8. oddělením
jako specializovaným pracovištěm pro audiovizuální dokumenty a s kolegy-správci fondů
z dalších oddělení jako znalci kontaktů, dokumentů a souvislostí.
Časově a odborně mimořádně náročné (včetně posouzení právních aspektů) bylo završení
jednání o třech významných archivních souborech. Jedná se na prvním místě o uložení vzácného rukopisu zednářské Rodomské prefektury řádu Striktní observance z konce 18. sto12
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letí (složitelem je Veliká lóže České republiky), o získání archivu JUDr. Semjona Nikolajeviče Nikolajeva a dalších osob z okruhu emigrantů z Ruska po roce 1917 - příslušníků strany
eserů v exilu (kromě Nikolajeva jde např. o archiválie J. K. Breško-Breškovské, listy A. Kerenského ad.) a v neposlední řadě o delimitaci dodatků k fondu Zdeněk Mlynář. Z ostatních
akvizičních přírůstků je třeba upozornit alespoň na nově získanou pozůstalost někdejšího ředitele Národního divadla v Praze prof. Přemysla Kočího (zprostředkoval doc. PhDr. Martin
Kučera, CSc.), ministra vnitra Václava Noska, PhDr. Františka Lederera, publicistky a
politické analytičky z okruhu ODS Evy Pleskotové, archiváře ing. Otokara Havlína či
přírůstky současných politických subjektů (Politika 21, Republikánská unie, Strana za životní jistoty). Potěšitelné je, že nadále pokračovalo přebírání archiválií spolků a organizací
Čechů ve Švýcarsku.

Zpracování archiválií a anotace nových archivních pomůcek
Tabulka III/4 – Zpracování archiválií
Komentář: 1 = třídění; 2 = vnitřní skartace; 3 = pořádání; 4 = inventarizace a vypracování
úvodu inventáře
Průběžná množství uváděna v tabulce pouze u přírůstkových fondů, jinak zde uvedeny pouze
ukončené práce, kvantifikace neukončených prací pouze v komentáři.
Název archivUspo- Inven- ZkataPočet
Rejstříkováno eviního souboru
řádá- tarizo- logizokatalogi- denčních jednotek
no bm váno
váno
začních
za rok bm za
evizáznamů
rok
denčníc
h jednotek
Archiv pražské- 2
ho arcibiskupství (1, 3)
Benediktini,
150
klášter Břevnov,
Praha - veduty
Židovské a ži0,5
dovské kontrolní matriky (3,4)
Mapy první
reklamace (4)
Prezídium ministerské rady
Vídeň (4)
ŘSRF/P ATS15,0
Zvoleněves
ŘSRF/P - Účet701,5
ní materiál
ŘSRF/P ATS společné (1,3,4)
Soupis konfis13
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kovaného tisku
– Vrchní státní
zastupitelství
Praha(4)
Soupis konfiskovaného tisku
– Prezídium
Českého místodržitelství (4)
České místodržitelství,spolky
Staré montanum
(4)
Likvidační komisař Ministerstva zahraničních věcí
Likvidační komisař pro ministerstvo železnic
Vídeň
Zemský školní
úřad Praha (4)
Divadelní intendance - německá
Archiv H. Rip38,7
ky (3)
Úřad říšského
protektora –
státní tajemník
K. H. Frank (3,
4)
dodatky
k hospodářským
fondům (3, 4)
Ústřední svaz
2
čsl. dopravy
Sčítání obyvatelstva 1939 (3,
4)
Katalog a
rejstříky
k protokolům
schůzí 13. československé
vlády
Ministerstvo
38,25
zdravotnictví
1945 – 1968

12,5

6360

0,4

0,1

2,5

2

3 175

9 kartonů (49
schůzí)

14
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(3,4)
Sjednocování
MV č. 15 A.
Procházka
s kabinetem
ministra (3, 4)
ÚV KSČ - Kancelář generálního tajemníka G.
Husáka (1, 3)
ÚV KSČ - Kancelář tajemníka
Oldřicha Švestky (1)
Státní úřad pro
věci církevní
registrace časo- 11,75
pisů Ministerstvo kultury (3)
Státní ústav
památkové péče
a ochrany přírody (1)
personální spisy
pojištěnců fondu Ústřední
národní pojišťovna (1)
Státní úřad sociálního zabezpečení (1)
Fond národní
obnovy (1)
Ministerstvo
vnitřního obchodu (1)
znárodňovací
vyhlášky Ministerstva průmyslu 1948 – 1951
(3)
Archiv Syndikátu novinářů (3,
4)
Archiv Syndikátu novinářů –
členská evidence (3, 4)
Beran Rudolf
(3)

18 kartoték
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Bílkovi a Nečasovi (5)
Cerha Josef
JUDr. (3, 4)
Clementis Vladimír, JUDr. (3)
Davídek Václav
PhDr. (3, 4)
Hemerka August (3, 4)
Kárných Miroslav a Margita
(1, 3)
Malypetr Jan
(4)
Ministerstvo
zahraničních
věcí – výstřižkový archiv III
(3, 4)
Nikolajev
Semjon Nikolajevič JUDr. (3)
Nový Rostislav
doc. PhDr. CSc.
(4)
RAT – Leopold
II. (1, 3)
RAT – Ludvík
Salvátor (1, 3)
RAT – Sbírka
fotografií, grafiky a tisků (1,
3)
RAT – Sbírka
map a plánů (1,
3)
Sbírka Československé školy
ve Velké Británii (4)
Sbírka Dokumentace (1, 3)
Sbírka map a
plánů (1, 3, 4)
Sbírka písemností osobní
povahy (1, 3)
Studentské nadace (3, 4)

13,0
0,6

9,0
0,1

3,0

10,0

1,3

1,5
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Svaz protifašistických bojovníků – ústřední
výbor (3, 4)
Švehla Antonín
(4)
Tigrid Pavel (3)
Ústřední církevní nakladatelství (3, 4)
Sbírka pozitivů

0,6

2,0

Sbírka negativů
Sbírka mikrofilmů
Tauský Vilém

Vilím Blažej

Schenk Antonín

Archiv České
strany národně
sociální
Kropáček
Fotoarchiv K.H.
Franka

Centrální katalog – jmenná
část
Fotoarchiv ČTK
– fotografie a
negativy 1920–
1936
Alexandrijské
mikrofilmy
Krátký film,
Praha
Ústřední dopravní institut
Praha

6
/128ks/
173
/325ks/
52 /1544
pol./
38 /53
záznamů
JANUS/
23 /74
záznamů
JANUS/
270 /554
záznamů
JANUS/
78 /81
záznamů
JANUS/
857
4788
/4949
záznamů
JANUS,
vč. skenů/
667

13913

29 /704
záznamů
JANUS/
1368
ks
300ks
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123

6

325

173

1544

52

53

53

74

74

554

554

78

78

857
4949

857
520

667

667

13913

13913

704
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Sbírka zvukových záznamů
radionaslouchací služby
Sbírka gramofonových desek
Mlynář

1020ev.
j. – třídění
1020

1020

11 inv.j.
21 934

11
7 541

11
21 171

59 ev.j.
(audiokazety)
3 inv.j.
(mg.pás
ky)

Malypetr

Cigánek
Celkem

1020

134,3
+
1668

734 +
1083

Čísla uvozená lomítky uvádějí počty kusů nebo polí mikrofilmu.

V souladu s plánem práce se archiv v roce 2006 zaměřil na ukončování některých dlouholetých projektů a na zpřístupňování digitalizovaných fondů – indikačních skic, řádových
listin, policejních přihlášek. Věnovali jsme se více i různým formám zpřístupňování dosud
nezpracovaných archivních fondů a zároveň zahájili třídění dodatků a revize nejfrekventovanějších souborů. Bezproblémově pokračovalo zpracování a inventarizace zemědělských fondů, byly dokončeny inventáře drobnějších fondů.
V letošním roce byl pozastaven projekt databáze Spolky a jeho dosavadní výsledky byly
zpřístupněny badatelům na internetu. Dokumenty ke spolkové činnosti jsou uloženy ve fondu
České místodržitelství pod signaturou 30 ve třech manipulačních obdobích: I. (1856-1883) a
II. (1884-1900) a III. (1901-1910). Uživatel databáze Janus má zatím v rámci signatury 30
ČM k dispozici 6360 záznamů. V datábázi je několik souvislých řad. V prvním manipulačním
období jsou zpracovány kartony 1228-1230 (sg. 30/1/1 – sg. 30/1/28), 1249-1250 (sg. 30/4/1
– sg. 30/4/8), 1567-1582 (sg. 30/6/9975 – sg. 30/7/517). Ve druhém manipulačním období je
uživatelům k dispozici souvislá řada od kartonu 3899 do kartonu 4002 (sg. 30/29/1 – sg.
30/172/237). Celkově jsou tedy záznamy dovedeny až po signaturu 30/172/237 (II. manipulačního období). Každé heslo je strukturováno podobným způsobem. Jeho součástí je signatura, ukládací jednotka, název spolku (v případě německého názvu je uveden také jeho český
ekvivalent), datace (časový rozsah - trvání spolku), místní rejstřík (sídlo spolku), věcný
rejstřík (národnost a typ spolku), stručný obsah.
Metodická komise rozhodla o definitivní formě pomůcky Prezídia ministerské rady Vídeň. Podrobný inventář bude dokončen v roce 2007. Plynule probíhala inventarizace dalších
částí Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - v roce 2006 byl dokončen
inventář Administrace toskánských statků -Zvoleněves a inventář účetního materiálu.
Dále byl tříděn a pořádán materiál Administrace toskánských statků -společné.
Pokračoval prohloubený inventář Starého montana tvorbou regestů a jejich ukládání do
Janusu, zároveň jsou vypracovávány rejstříky. V roce 2007 se předpokládá ukončení a zpřístupnění signatury I/1 a I/2 formou dílčího inventáře. V roce 2006 byly dokončeny a schváleny inventáře k fondům Likvidační komisař Ministerstva zahraničních věcí, Likvidační
komisař pro ministerstvo železnic Vídeň a Intendance německého zemského divadla
Praha.
Zpracovali jsme oba fondy uložené v archivu týkající se Huberta Ripky, k nimž se
v současné době připravují rejstříky a sestavuje se jednotný virtuální inventář fondu
18
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s pracovním názvem Archiv H. Ripky. Nový fond bude mít rozsah 307 kartonů. Další významnou pomůckou, jejíž příprava byla v roce 2006 zahájena, bude v horizontu tří let prohloubený inventář k fondu Úřad říšského protektora – státní tajemník K. H. Frank.
V současné době je zpracováno 70 z celkového počtu 180 kartonů. Podle rozboru nezpracovaných dodatků k hospodářským fondům a plánu inventarizace, jež schválila na jaře 2006
metodická komise, začalo zpracování dodatků a v průběhu roku 2007 budou předloženy
k posouzení jednotlivé inventáře či upravené pomůcky. Zcela dokončen byl Ústřední svaz
československé dopravy (16 kartonů) a čeká po zapracování připomínek lektorů na schválení. Do konce minulého roku připravovali pracovníci 3. oddělení pro nově adjustovaný fond
Sčítání obyvatelstva 1939 rozsáhlý místní rejstřík a v současnosti se dokončuje úvod
k tomuto inventáři (3 175 kartonů).
Dlouhodobý projekt katalogizace protokolů schůzí vlád z fondu Prezidium ministerské
rady pokračoval v minulém roce zahájením prací na Katalogu a rejstřících k protokolům
schůzí 13. československé vlády (tj. únor 1934 – červen 1935). Editorky zpracovaly protokoly jednotlivých 49 schůzí uložené v 9 kartonech a v průběhu roku 2007 celý katalog zredigují,
vypracují úvod s rejstříky a předají k tisku.
V roce 2006 jsme pokračovali v třídění, pořádání a inventarizaci fondu Ministerstvo
zdravotnictví 1945 - 1968. Bylo zpřístupněno 74 kartonů včetně inventarizace. Celkem je
uspořádáno a inventarizováno 306 kartonů. Pokračovali jsme ve sjednocování dvou celků tj.
původně fondu MV č. 15 A. Procházka s kabinetem ministra. Na práce, které byly uskutečněny v roce 2005 (tj. přemanipulování a prostý soupis původních signatur a čísel jednacích) navázala inventarizace kabinetu ministra. Celkem bylo inventarizováno 45 kartonů. Práce budou pokračovat v roce 2007.
V roce 2006 jsme pokračovali v třídění a pořádání fondu ÚV KSČ - Kancelář Generálního tajemníka G. Husáka. Bylo uspořádáno 67 kartonů, zatím bez inventarizace. Celkem je
uspořádáno 440 kartonů. Práce budou pokračovat v roce 2007. Bylo zahájeno třídění a pořádání další části ÚV KSČ - Kancelář tajemníka Oldřicha Švestky. Fond se nacházel
v naprostém rozsypu a bylo nutné při třídění scelovat i jednotlivé spisy. Podrobněji byla
v roce 2006 utříděna korespondence tajemníka a zahájeno její pořádání. Práce budou pokračovat v roce 2007.
Pro naléhavé účely nahlédací a badatelské agendy jsme třídili, pořádali, adjustovali a
ukládali do databází části následujících fondů: Státní úřad pro věci církevní, inv. č. 154,
152 - revize uspořádání 18 kartoték se jmény perzekuovaných kněží a uložení jmen do databáze; Kancelář Generálního komisaře výstavy Montreal 1967 – adjustace 123 kartonů pro
účely badatelny; celek registrace časopisů fondu Ministerstvo kultury byl uspořádán abecedně podle názvů periodik a uložen do databáze. K jednotlivým titulům je uložen svazek
dokumentů týkající se jejich vzniku, nákladu a personálního obsazení redakcí z let 1945 1992. Celkem bylo uspořádáno 94 kartonů. V roce 2006 jsme přejímali od Národního památkového ústavu dokumenty k jednotlivým lokalitám, které kompletují již stávající fond Státní
ústav památkové péče a ochrany přírody uložený v archivu. Abecedně bylo utříděno 191
převzatých kartonů. Rozsáhlý celek personálních spisů pojištěnců fondu Ústřední národní
pojišťovna byl dosud uložen v kartonech abecedně pouze podle prvého písmena. Badatelské
požadavky jsme plnili s velkou časovou ztrátou a fyzickou námahou. Přistoupili jsme
k podrobnému zpřístupnění až na třetí písmeno. Takto bylo zpracováno a nově adjustováno
1106 kartonů. Ve fondu Státní úřad sociálního zabezpečení se třídilo podle spisových znaků
a adjustovalo se 556 kartonů. Nyní lze vyhledávat pomocí spisového plánu a splnit tak badatelské žádosti. Bylo utříděno a nakrabicováno 216 kartonů Fondu národní obnovy a 298
kartonů fondu Ministerstvo vnitřního obchodu pro účely nahlédací agendy. Při třídění průmyslových fondů bylo nalezeno 22 kartonů znárodňovacích vyhlášek Ministerstva průmyslu o začlenění firem do národních podniků z let 1948 - 1951. Tyto vyhlášky byly uspo19
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řádány podle abecedy, uloženy do databáze a budou přiřazeny jako dodatek k fondu Ministerstva průmyslu.
Nejrozsáhlejšími pořádacími úkoly bylo zpracování fondů Ministerstvo zahraničních
věcí – výstřižkový archiv III a Archiv Syndikátu novinářů, které byly zahájeny v minulých
letech. Je možné na tomto místě s potěšením konstatovat, že pořádání obou fondů bylo dokončeno. V roce 2007 budou předloženy inventáře k oběma fondům ke schválení.
Na schůzi metodické komise byl opakovaně projednán plán zpřístupnění Sbírky map a
plánů. Správce sbírky pokračoval v průběžné konverzi záznamů do programu JANUS 2000,
zároveň třídil a katalogizoval přírůstky ke sbírce. Dle závěru metodické komise bude předložen v roce 2007 další dílčí inventář ke sbírce. Průběžně pokračovaly práce na zpřístupnění
složitého fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků, částí Leopold II., Ludvík Salvátor, Sbírka map a plánů a Sbírka fotografií, grafiky a tisků. Metodická komise projednala plán
pořádání částí Ludvík Salvátor a Sbírka map a plánů a schválila předložený návrh správkyně fondu.
Dokončeny byly pomůcky k fondům Švehla Antonín, Bílkovi a Nečasovi – rodinný archiv, Nový Rostislav, Malypetr Jan, Davídek Václav a Sbírka Československé školy ve
Velké Británii. V rámci studentských praxí byly vyhotoveny pomůcky k fondům Cerha Josef, Hemerka August, Studentské nadace a Ústřední církevní nakladatelství. Pokračovaly
práce na zpřístupnění fondů Beran Rudolf, Clementis Vladimír, Kárných Miroslav a
Margita a Tigrid Pavel. Nově bylo zahájeno třídění fondu Syndikát novinářů ČR, fondové
části Archiv Syndikátu novinářů – členská evidence a rovněž třídění nově získaného fondu
Nikolajev Semjon Nikolajevič, ze kterého byly vytříděny další drobnější osobní fondy. Dokončena byla rovněž revize Sbírky staničních kronik spojená s jejím bezpečnostním snímkováním. Závěrem roku schválila metodická komise rovněž plán pořádání dalšího kmenového
fondu oddělení Národní fronta – ústřední výbor 1948–1968.
Průběžně probíhalo zpracování přírůstků do otevřených sbírek: Sbírka Výstřižky, Sbírka
Dokumentace a Sbírka písemností osobní povahy, Sbírka pozitivů, Sbírka negativů a Sbírka mikrofilmů. Dále bylo inventarizováno 54 inv.č. dokumentů, uložených na CD-R. Tyto
sbírky jsou každoročně doplňovány. V rámci zpracování výše uvedených přírůstků bylo pořízeno 2529 katalogizačních karet, které byly zařazeny do lístkových katalogů, ty jsou zatím
jedinou pomůckou k výše uvedeným sbírkám oddělení „Foto“. Z uvedených údajů je zcela
jasně patrný přechod uživatelů k digitálním technologiím.
Do databáze JANUS byla uložena data následujících archivních souborů: Vilím Blažej,
fotografie z let 1949–1976; Schenk Antonín - fotodokumentace, fotografie z let 1908–1964;
Archiv České strany národně sociální – obrazové a zvukové záznamy, Praha, 1897–1999
(práce na tomto souboru budou pokračovat i v r. 2007). Dále pokračovaly práce na zpracování
archivního souboru Fotoarchiv ČTK – fotografie a negativy 1920–1936. Zpracování tohoto
rozsáhlého archivního souboru (cca 26 000 inv.č.) bylo zahájeno v roce 2004 a dokončení se
plánuje na rok 2008. Negativy jsou skenovány do databáze. V roce 2006 byl skenován archivní soubor Fotoarchiv K. H. Franka, celkem bylo pořízeno 4 949 skenů, po jejich převedení do JANUSu jsou revidována uložená data - byly zjištěny značné nedostatky ve zpracování, které se snažíme napravit. Díky 5. oddělení (pp. Bernas, Kunt) je však již nyní možné
prohlížet naskenované „obrázky“ v badatelně prostřednictvím intranetu.
Archivní soubor Bruner–Dvořák Rudolf nám byl předán v roce 2004 z Ústředního vojenského archivu s podmínkou, že poskytneme digitální kopie těchto 189ks skleněných negativů
a fotografií. Tuto podmínku jsme mohli splnit hned na počátku roku 2005. Jednotlivé záznamy byly uloženy do databáze JANUS, včetně naskenováných obrazových náhledů, ale dále se
pracuje na bližším určení obsahu negativů, kde jsme požádali o pomoc pracovníky státního
zámku Konopiště a našeho kolegu– tato spolupráce však zatím nezaznamenala žádný úspěch.
Inventář k tomuto archivnímu souboru je připraven a bude předložen ke schválení v r. 2007.
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Již v roce 2004 bylo dokončeno zpracování fondu Fotoarchiv ČTK – negativy 1930–
1939. Do databáze Janus bylo uloženo celkem 4408 záznamů (1661 záznamů v roce 2003 a
2747 záznamů v roce 2004. Ke konci letošního roku jsme však zjistili, že všechna uložená
data bude nutno znovu zkontrolovat, takže nelze určit výhled zpracování. Totéž se týká i
ostatních archivních souborů převedených z původní databáze FOTO do databáze JANUS.
Problém řešíme.
Pro velký badatelský zájem byly v r. 2006 zahájeny práce na katalogizaci archivního souboru Alexandrijské mikrofilmy. Mikrofilmy (celkem 165 svitků, tj. cca 80.000 polí) jsou
kontrolovány, srovnávány s původním (neúplným) lístkovým katalogem, a poté jsou jednotlivé záznamy ukládány do databáze JANUS. V r. 2006 bylo zpracováno 19 svitků mikrofilmů,
které nebyly v minulosti zpracovány a neexistovala k nim žádná data a dalších 10 svitků,
k nimž byly v minulosti pořízeny rámcové regesty. Do databáze tak bylo uloženo celkem 704
záznamů.
V roce 2006 bylo dokončeno třídění fondu Krátký film, Praha. Zároveň byl pořízen základní soupis filmových titulů tohoto fondu do EXCELu (Janus pro základní zpracování kinematografických dokumentů v pořádacím sále nelze použít pro neexistenci síťového připojení a hlavně pro nedořešení podoby a struktury záznamů). U tohoto souboru proběhla také
vnitřní skartace (duplicity a multiplicity). Nově byly zahájeny třídící práce, včetně čištění a
nové adjustace, archivního souboru Ústřední dopravní institut.
Ze zvukových dokumentů byly roztříděny zvukové záznamy a videozáznamy archivního
souboru Mlynář a provedeny jejich přepisy pro dárce. Byly zahájeny práce na přepisu Zvukových záznamů radionaslouchací služby, a to ve spolupráci s Českým rozhlasem. Zahájení
těchto prací bylo nutné vzhledem k fyzickému stavu původních nosičů zvukových záznamů,
které v minulosti byly velmi špatně uloženy. Počáteční obavy, že se podaří zachránit cca 50%
nahrávek, se však nepotvrdily a doufáme, že díky pečlivosti pracovníků Archivu Českého
rozhlasu se nám podaří zachránit více než 70%. Obsahově jde o unikátní soubor nahrávek,
které nejsou jinde k dispozici. Přepisy budou pokračovat tak, jak finanční situace dovolí. Po
předběžné dohodě s Archivem ČRo máme v plánu zpracování tohoto souboru masivně medializovat a získat tak přehled o podobných nahrávkách, o nichž víme, že jsou v držení soukromých osob, avšak zcela prokazatelně mají stejného původce. Spolupráce bude předmětem
smlouvy uzavřené mezi oběma institucemi.

Program pro popis archiválií JANUS je používán při tvorbě archivních pomůcek již
v drtivé většině. Problémy dosud způsobovala především absence školení. Teprve díky počítačové učebně, kterou se s nemalými problémy podařilo vybavit díky velkorysé podpoře
Chráněného pracoviště ICT Deep – Ing. Adély Kolouchové, bylo v závěru roku uskutečněno
první školení programu Janus 2000, na které je zpracována i metodika a učební texty.
V lednu byl uveden do provozu na stránkách dodavatele programu nový internetový prohlížeč, který umožňuje interaktivně vyhledávat data z archivních pomůcek, zaslat je na e-mail
apod. Podle požadavků 8. oddělení byla zpracována a testována úprava programu Janus pro
evidenci mikrofilmů. Vlastní intranetovou aplikací (J.Bernas) byly zpřístupněny reprodukce
tzv. Fotoarchivu K.H.Franka.
Vzhledem k prodeji práv k programu firmě NetPro, s.r.o. byl závěr roku věnován přípravě
nové smlouvy o technické podpoře a také přípravě dalších archivních pomůcek pro zveřejnění
ve výše zmíněném prohlížeči. Celkem bylo plně připraveno a odesláno ke zveřejnění 34 pomůcek s více než 76 tisíci záznamy o archiváliích (viz tabulka):
fond č. NAD

název pomůcky

záznamů

167

Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích

3936

21

hesel
rejstříků
7911

vazeb na
hesla
33531
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fond č. NAD

název pomůcky

záznamů

207
208
209
210
233
255
315/1
315/2
809/0/1
828
862
871
873/3
897

Svatováclavský výbor roku 1848
Národní výbor roku 1848
Vyšetřovací komise roku 1848
Národní gardy
Sbírka tisků roku 1848
Blachon Georges
Úřad předsednictva vlády – běžná spisovna
Úřad předsednictva vlády – tajná spisovna
Generální ředitelství stavby dálnic – dodatky
Ministerstvo vnitra, Londýn
Ministerstvo dopravy I 1945-1953
Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň
České místodržitelství – všeobecné
Likvidační komisař pro ministerstvo železnic
Vídeň
Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností,
Praha – dodatky II
Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností,
Londýn
Zemský výbor - železniční oddělení
Administrace toskánských statků – Spisové
pododdělení Červené Poříčí
Administrace toskánských statků – Spisové
pododdělení Kácov
Administrace toskánských statků – Spisové
pododdělení Ploskovice
Administrace toskánských statků – Spisové
pododdělení Zákupy
Administrace toskánských statků – Spisové
pododdělení Zvoleněves
Ministerstvo zemědělství – Jednotná zemědělská
družstva
Svaz Čechů z Volyně
Předsednictvo ÚV KSČ 1962-1966 (Archiv ÚV
KSČ 02/1)
Politické byro ÚV KSČ 1954-1962 (AÚV KSČ
02/2)
KSČ – ústřední výbor – Kancelář 1. tajemníka
ÚVKSČ Antonína Novotného I. část
KSČ – ústřední výbor – Kancelář 1. tajemníka
ÚVKSČ Antonína Novotného II. část
Komunistická strana Československa – Ústřední
výbor, Právní komise (AÚML 29)
Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Londýnský archiv – sbírka dokumentů
Mezinárodní společnost lůžkových vozů a velkých evropských expresních vlaků, a.s. Reprezentace pro ČSR, Praha
Intendance Německého zemského divadla v
Praze
celkem

903/0/2
910
1054/4
1061/5
1061/6
1061/7
1061/10
1061/11
1085/37
1159
1261/0/4
1261/0/11
1261/0/43
1261/0/44
1261/1/18
1464
1499
1619

1298

119
880
297
216
1079
74
10928
6145
446
1746
2776
8160
6472
169

hesel
rejstříků
183
1543
1028
302
788
993
5061
4751
306
2489
0
5438
12674
174

vazeb na
hesla
343
3427
2021
859
2299
2048
21359
19459
639
11424
0
9491
45489
393

61

93

156

378

222

714

1779
314

1830
230

4432
622

262

229

491

322

247

599

384

293

746

288

293

766

1490

12614

23798

2035
4431

1080
0

9795
0

12783

0

0

385

1763

3808

5586

3902

11679

335

158

308

1386

3274

11994

227
146

799
143

1831
148

46

120

133

76081

70931

224802

Výrazně pokročila retrospektivní konverze pomůcek prováděná většinou ve spolupráci s výše
zmíněnou chráněnou dílnou. Získaná data budou postupně zpracována v Janusu a zveřejněna:
Přepis archivních pomůcek:
č.pom.
název

stran

1083/1
1083/3
1084/1
1084/3
1568

290
310
295
264
36

Stavovský zemský výbor 4/VIII
Stavovský zemský výbor 4/VIII rejstříky
Stavovský zemský výbor 4/IX
Stavovský zemský výbor 4/IX rejstříky
Právnická komise ÚV KSČ
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1275/01
152

Desky zemské 1541 – 1869
Archiv české koruny 1158 – 1935
Celkem stran

256
424
1875

Úpravy textových souborů:
č.pom.
název
1095
Ministerstvo zahraničních věcí -výstřižkový archiv
1288
Ministerstvo zahraničních věcí Vídeň
587
Ministerstvo školství 1919-1946
1157
Ministerstvo školství 1919-1946 – dodatky
1575
Národní soud v Praze
329
Presidium ministerské rady 1918-1945
1250
Prezídium policejního ředitelství – tajné
1062
Československá obec sokolská
1252
Ukrajinské muzeum v Praze
1305
Ústřední správa vodního hospodářství
1085
Zemské zastupitelstvo, II. díl 1929-1939 (1941)
1256
Česká finanční prokuratura
Celkem stran

stran
685
460
678
6
365
565
233
726
258
162
787
838
5763

Soupisy
Práce na soupisu pečetí pokračovaly podle plánu v pětičlenném stabilizovaném kolektivu.
Bylo popsáno celkem 1 198 ks pečetí. Zde je třeba uvést, že ke snížení počtu popsaných pečetí oproti r. 2005 došlo v důsledku digitalizačních prací, nemoci a mateřské dovolené i výpomoci v badatelně po neplánovaném odchodu další kolegyně na mateřskou dovolenou.
Zpřístupnili jsme soubor 35 neuspořádaných mikrofilmů získaných v minulosti
z Ústředního archivu NDR v Postupimi. Vznikl tak tématický soupis dílčí části archivní sbírky Sbírka mikrofilmů s názvem Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945).

Anotace schválených archivních pomůcek:
Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků – Administrace toskánských
statků - Zvoleněves 1630 – 1850 (1889)
Dílčí inventář, 2006, 41 s., Jiřina Juněcová,191 inventárních jednotek [125 kartonů spisů].
Panství Zvoleněves, které leží v dnešním Severočeském kraji, náleželo 1623 Petru Millnerovi z Milhausu. Petr Millner byl odsouzen za účast na stavovském povstání k trestu smrti a
ke ztrátě veškerého majetku. V roce 1658 koupil panství sasko-lauenburský vévoda Julius
Jindřich, který vytvořil v Čechách po třicetileté válce rozsáhlou državu statků a k níž patřila i
Zvoleněves. Majetek zdědil syn Julius František. Po jeho smrti byl celý majetkový komplex
rozdělen mezi pozůstalé dcery Annu Marii Františku a Františku Sibylu. Anna Marie, provdaná za Fridricha Viléma, fackraběte rýnského a později za toskánského vévodu Gastona III.
Medici, získala středočeská a severočeská panství, a to Buštěhrad, Zvoleněves, Horní Polici,
Zákupy a Ploskovice. Po její smrti přešel majetek na její dceru Marii Annu Karolínu provdanou za bavorského vévodu Ferdinanda. V držení bavorského rodu zůstala statková doména
včetně Zvoleněvsi do roku 1803, kdy přešla na sekundogenituru habsburského rodu. Podle
rodinných ujednání Habsburků, převzatých později do smlouvy Vídeňského kongresu, byly
bývalé statky toskánských velkovévodů včetně Zvoleněvsi určeny pro vnuka císaře Františka
I., Františka Karla, vévodu zákupského. V případě jeho předčasného úmrtí je měl užívat Ferdinand III., velkovévoda toskánský. V roce 1832 po smrti Františka Karla, vnuka císaře Františka I., přešla majetková država na Leopolda II. toskánského velkovévodu, který ji držel až
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do roku 1847. Poté se stala císařským soukromým majetkem. Panství Zvoleněves se rozkládalo na sklonku feudalismu v tehdejším Rakovnickém kraji. Podle Sommera mělo celkem 15
poddanských vesnic a patřily k němu také ještě části ve vsích Debrno, Kamenný Most, Trněný Újezd a Zákolany. Správní středisko dominia se nacházelo ve Zvoleněvsi. Základ hospodářství panství tvořilo tradičně tak jako jinde zemědělství, pro něž zde byly velmi dobré podmínky. Kromě zemědělství byla významným odvětvím hospodářství Zvoleněvsi těžba kamenného uhlí u Otvovic a dále je možné připomenout ještě pivovar v Olovnici, pily a mlýny.
Rozsáhlá majetková država sasko-lauenburských a bavorských vévodů, jejíž součástí byla
také Zvoleněves, vyžadovala vytvoření centrálního úřadu pro správu všech statků. Po přechodu komplexu dominií roku 1803 na Ferdinanda III., kurfiřta salzburského vznikla Administrace toskánských statků v Čechách, která se přeměnila po roce 1848 v Ředitelství císařských
statků. K prvnímu pokusu o uspořádání registratury administrace bavorských vévodů
v Čechách došlo v roce 1784 v souvislosti s jejím přestěhováním do Prahy, kdy účetní Antonín Birnbaum sestavil její inventář, který je pouhým soupisem písemností. Ke skutečné odborné péči o registraturu původce došlo po roce 1830, kdy se stal registrátorem Moritz Tietz,
který vytvořil pro ukládání spisů nový věcný systém. Spisové pododdělení ATS Zvoleněves
obsahuje spisy z let 1630–1850 (1889). Písemnosti této fondové části mohou velmi dobře
posloužit pro poznání hospodářských dějin dominia a také pro studium poddanských záležitostí.

Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků - Účetní materiál 1622-1918
(1919)
Dílčí inventář, 2006, 3 sv., 482 s., Jiřina Juněcová, 2128 inventárních jednotek, [20 800 knih
a 650 kartonů spisů]
Rozsáhlý majetek sasko-lauenburských vévodů v Čechách a jejich nástupců vyžadoval již
od počátků vytvoření společné ústřední správy. Součástí administrace - ústřední správy bývalých sasko-lauenburských a bavorských statků byla společná účtárna. Administrace sídlila
z počátku v Zákupech, ale roku 1784 se přestěhovala do Prahy a s ní také účtárna.
Administrace sasko-lauenburských, bavorských a následně toskánských statků v Čechách
se přeměnila po roce 1848, kdy všechny statky přešly do majetku Habsburků, na Ředitelství
císařských statků v Čechách. V letech 1860-1874 se nazývalo pražské ředitelství Ředitelství
a pokladna císařských statků v Praze a od roku 1875 Ředitelství soukromých fideikomisních
rodinných a avitikálních císařských statků v Praze. Od roku 1881 byl jeho název upraven na
Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků v Praze a do zániku habsburské monarchie se již nezměnil.
Kompetence pražského ředitelství a účtárny se vztahovala na všechny bývalé saskolauenburské, bavorské, toskánské a od roku 1848 císařské statky v Čechách, které představovaly velmi rozsáhlou majetkovou državu. Kromě českých statků náležely pod pravomoc účtárny v Praze v letech 1896-1898 ještě statky Hodonín a Velké Pavlovice na Moravě a
slovenské statky Šaštín a Holíč. Moravské a slovenské statky byly vyděleny z pravomoci
pražské účtárny a roku 1899 přešly do kompetence Ústřední účtárny ve Vídni.
Pražské ředitelství se po roce 1848 dělilo po organizační stránce na vlastní ředitelství,
stavební a lesní inspekci a účtárnu. Úkolem účtárny byla nejen revize účtů jednotlivých velkostatků, nýbrž podávat ústřední správě také návrhy a dobrozdání týkající se finanční správy
uvedeného majetku. V její podřízenosti existovala určitá dvoukolejnost. Účtárna podléhala
pražskému ředitelství a od roku 1896 při výkonu finanční správy císařských statků v Čechách
přímo Pokladně rodinného fondu ve Vídni. Účtárna náležela na základě císařského rozhodnutí
z 6. prosince 1898 s účinností od 1. ledna 1899 pod jurisdikci Ústřední účtárny ve Vídni, a to
až do roku 1918. Působila jako její II. oddělení se sídlem v Praze.
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Účty spolu s účetními spisy účtárny bývalých sasko-lauenburských a bavorských statků
v Čechách byly ukládány do registratury administrace v Zákupech. Vedení účetního materiálu
přesně vymezovaly hospodářské instrukce, které vydával majitel pro správu všech panství.
Po vytvoření samostatného centrálního úřadu – administrace pro správu českých statků,
jehož sídlem se stala Praha, došlo k přestěhování účtárny ze Zákup do Prahy, jak již bylo řečeno. Tehdy vyhotovil účetní Antonín Birnbaum první inventář písemností uložených
v registratuře. Inventář rozděluje písemnosti na spisy a účty.
Po vzniku Československé republiky byla uvalena na císařské statky v Čechách nucená
správa, dosavadní pražské ředitelství se změnilo na ředitelství bývalých císařských statků
v Praze. Jeho nástupcem se stalo Ředitelství státních lesů a statků v Praze, které převzalo registraturu svého předchůdce spolu s účetním materiálem, který byl potom předán do bývalého
Státního archivu zemědělského a později do zemědělského oddělení Státního ústředního archivu v Praze.
Účetní materiál obsahuje účty bývalých sasko-lauenburských, bavorských a habsburských
statků v Čechách z let 1622–1918 (1919), které byly zasílány k revizi a aprobaci účtárně.
Účty pražského ředitelství byly původně součástí registratury Ředitelství státních lesů a
statků v Praze, která byla rozdělena na dvě části. Jako mezník pro toto rozčlenění byl stanoven rok 1918.
Při pořádání účtů bylo třeba vycházet ze způsobu, jakým byly účty řazeny u původce, tj.
podle velkostatků a podle jejich úřadů chronologicky. Přihlédlo se i ke dvěma účetním obdobím fondové části, která se od sebe lišila strukturou účtů. První období zahrnuje léta
1622-1850, jak bylo již řečeno, pro které byla charakteristická jednoduchá kameralistika. Pro
období 1851-1918 (1919) platila jako účetní systém rozvinutá kameralistika a podvojné účetnictví. Za účetní materiál jednotlivých velkostatků byly začleněny účty cukrovarů. Inventární
jednotku tvoří vždy jeden ročník u každého typu účtu s přílohami anebo jedna účetní kniha.
Účetní materiál týkající se zmíněných dominií může posloužit pro studium jejich hospodářských dějin.

Německá divadelní intendance 1798–1921
Inventář, 2005, 21 s., Pavla Lutovská, 28 inventárních jednotek [9 úředních knih, 4 protokoly, 14 kartonů spisů]
Divadelní intendance a její předchůdkyně Stavovská divadelní dohlédací komise byly
zřízeny Zemským výborem království Českého jako úřad pověřený dohledem na chod Stavovského divadla. Divadlo, založené hrabětem Františkem Antonínem Nostitz-Rieneckem,
bylo slavnostně otevřeno 21. dubna 1783. Tehdejší Hraběcí Nosticovo divadlo (Gräflich
Nostitzsches Nationaltheater) prodal po smrti zakladatele jeho dědic stavům. Řízení divadla
se stavové ujali prostřednictvím Divadelní dohlédací komise (Theateraufsichtskomission),
která umělecky i ekonomicky dbala o fungování divadla: potvrzovala smlouvy uzavírané
ředitelstvím, dohlížela na hospodaření divadla a na činnost ředitelů, jimž bylo divadlo pronajímáno. Podle instrukce z roku 1840 měla čtrnáct členů: sedm přísedících (čtyři z panského
stavu, dva rytíře a jednoho měšťana) a sedm zástupců. Roku 1798 byl změněn název divadla
z Nosticova na Královské stavovské divadlo.
Vztahy členů komise s ředitelstvím divadla nebývaly vždy dobré, funkčnost komise postupně slábla, členové často rozhodovali na základě osobních známostí či sympatií. Proto byl
nakonec dohled nad divadlem svěřen jedinému člověku, intendantovi. Tomu příslušelo podobně jako zrušené komisi dohlížení na repertoár divadla, potvrzování nově přijatých či hostujících členů a rovněž dbal i o ekonomickou stránku vedení divadla.
Po vzniku českého Prozatímního divadla se funkce divadelního intendanta rozdělila na
českou a německou. Roku 1911 byla do Stavovského divadla zavedena elektřina a několik let
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zde fungovalo ne příliš úspěšně kino. V bouřlivém listopadu 1920 byla německá divadla uzavřena, Stavovské bylo obsazeno Pražany a převedeno pod správu Národního divadla jako jeho
druhá scéna. Tímto rokem také končí spisy fondu Německé divadelní intendance.
Registratura intendance Německého zemského divadla byla uložena v bývalém Archivu země
České. Roku 1971 byly při třídění spisů intendance Národního divadla vyděleny i kartony
týkající se intendance Stavovského divadla a byl z nich vytvořen samostatný fond.
Mimo spisy a pomocné kancelářské knihy patří k fondu ještě osm svazků inventářů vnitřního
zařízení z let 1864 – 1905. Písemnosti byly ukládány nesoustavně, v počátečních obdobích
tvořily věcné skupiny, později byla dána přednost chronologickému řazení. Vzhledem k tomu,
že ve fondech Česká divadelní intendance a Nové německé divadlo (fond je v Archivu hlavního města Prahy) jsou spisy rozděleny do věcných skupin, byla i při pořádání tohoto fondu
dána přednost rozdělení písemností do tématických skupin; v rámci jednotlivých skupin je
zachováno chronologické řazení. K inventáři je připojen abecední seznam herců, jejichž pracovní smlouvy s vedením se ve fondu dochovaly.
Fond je mezerovitý a místy poškozený. Spisy dokreslují divadelní život v zemských divadlech pražských i kolem nich od konce 18. století až do roku 1920. Vzhledem k tomu, že se
archiv Stavovského divadla nezachoval, jsou cenným přínosem pro studium dějin tohoto divadla.

Zemský výbor Praha - Železniční oddělení, (1870) 1894 - 1925 (1931)
Dílčí inventář, 2006, 87 s., Anna Skýbová, Anita Křepelková, Miroslav Kunt, 677 inventárních
jednotek [106 úředních knih, 35 podacích protokolů, 114 elenchů, 898 kartonů]
V 70. letech 19. století byla síť hlavních železničních tratí u nás v podstatě dobudována. Nový
druh dopravy však citelně chyběl méně rozvinutým krajům a některým větším městům. Po
vzoru ze zahraničí se začínají budovat tzv. místní dráhy, jejichž výstavba je výrazně
subvencována státem a také některými zeměmi Předlitavska. V roce 1892 byl vydán v
Čechách zemský zákon, který umožnil zemi České podporovat stavbu místních drah. Dělo se
tak zejména zárukou úvěru u Zemské banky Království Českého nebo převzetím části
kmenových akcií. Pro zdárný průběh této tzv. “zemské železniční akce” bylo při zemském
výboru zřízeno železniční oddělení, které zajišťovalo i technické práce při projektech drah.
Dochované dokumenty z jeho činnosti byly zpřístupněny inventářem již v roce 1968. Některé
provenienčně cizí části byly delimitovány a naopak, došlo k začlenění archiválií železničního
oddělení uložených v archivním fondu vlastního zemského výboru. Z těchto důvodů, po
retrospektivní konverzi původní pomůcky, došlo k reinventarizaci.

Likvidační komisař ministerstva zahraničních věcí ve Vídni 1920-1921(1924)
Inventář, 2006, 7 s., Jan Krlín, 6 inventárních jednotek [3 kartony spisů]
Po rozpadu rakousko-uherské monarchie v roce 1918 byla ustavena Mezinárodní likvidační komise ve Vídni. Komise měla za úkol připravit podklady pro podepsání mírové smlouvy
s Rakouskem a zjistit výši požadavků na válečné reparace. Pro řešení konkrétních problémů
byly proto zřízeny subkomise složené ze zástupců poškozených států. tzv. likvidačních komisařů. Byla ustanovena likvidační vojenská a likvidační civilní komise. Členy komisí se stali
vyslanci zainteresovaných států. Za Československo to byl Vlastimil Tusar. Na činnosti civilní komise (1919-1924) se významně podílel český archivář vídeňského Ministerstva zahraničních věcí PhDr. Josef Malota. Po roce 1918 byl Malota převzat do služeb Československé republiky, jíž poskytl díky své výborné znalosti vídeňských archivů významné služby.
Materiály tehdejší civilní komise byly předány roku 1967 ministerstvem zahraničí tehdejšímu Státnímu ústřednímu archivu v Praze. Zde z nich byl utvořen fond o rozsahu 3 kartonů.
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Fond má velký význam především pro badatele zajímající se o archivní rozluku mezi Československem a Rakouskou republikou (geneze celé spisové rozluky, opisy a podklady jednání Rakouska s jednotlivými státy o spisové rozluce, opisy bohemik atd.). Dále se zde mohou
dozvědět mnoho informací k utváření a činnosti nového československého vyslanectví ve
Vídni a o vztazích ČSR a Rakouska po první světové válce. Ve fondu se též nachází mnoho
materiálů k činnosti likvidačního komisaře PhDr. Josefa Maloty v době spisové rozluky i některé jeho osobní materiály. Objevuje se tu i spisový materiál týkající se přejímání bývalých
rakouských úředníků do služeb ČSR. Rovněž jsou zde např. výkazy čsl. vyslanectví ve Vídni
o vydaných pasech, či doporučení pro vývoz potravin z území ČSR do Vídně.

Likvidační komisař pro ministerstvo železnic Vídeň, (1896) 1918 – 1923 (1925)
Inventář, 2006, 27 s., Miroslav Kunt, 157 inventárních jednotek [1 karton]
Zajištění kontinuity státní správy po převratu v roce 1918 si vyžádalo zřízení speciálních
úřadů, které se staraly o styk s původními vídeňskými úřady a zajišťovaly v jednotlivých oblastech správy kontinuitu. Tak tomu bylo i v železničním resortu. Tzv. likvidační komisař,
později úřad reparačního komisaře a následně vyslanectví zajišťovaly repatriaci českého železničního personálu, repartici vozidel a vyřizování běžné agendy nutné pro provoz železnic
v nově vzniklé ČSR. Specifickým úkolem bylo provedení spisové rozluky, díky níž je dnes
v Národním archivu řada původně vídeňských archivních dokumentů. Fond přes nepatrný
rozsah 1 kartonu obsahuje podrobnosti nejen ke spisové rozluce, ale i dokumenty k prvním
mezistátním jednáním mezi československou a rakouskou železniční správou.

Švehla Antonín 1907–1934 (1942)
Katalog, 2006, 90 s., Filip Paulus, 5 kartonů + 3 fotografie
Osobní archiv vrcholného představitele Československé republiky, politika Antonína
Švehly (1872–1933), ministra vnitra v letech 1918–1920 a předsedy vlády v letech 1922–
1926 a 1926–1929, spravuje Národní archiv od roku 2004 jako depozitum od rodiny A. Švehly. Osobní archiv obsahuje především cennou korespondenci A. Švehly s přáteli a politickými
partnery. Vzhledem k významu a charakteru fondu bylo přistoupeno k jeho katalogizaci. Katalog byl vyhotoven podle platné metodiky.
Úvod je věnován výkladu o původci fondu, dějinách a charakteristice fondu. Následuje
stručný rozbor fondu, doplněný kapitolou o záznamu zpracování a vyhotovení pomůcky. Po
úvodu následuje přehled bibliografie k osobě Antonína Švehly.
Vlastní katalogové záznamy jsou rozděleny do pěti skupin – životopisný materiál, osobní korespondence, ilustrační materiál, písemnosti rodinných příslušníků a písemnosti cizí provenience. Závěr katalogu obsahuje rejstříky – osobní a zeměpisný.

Generální ředitelství stavby dálnic, Praha – dodatky, (1927) 1938 –1951 (1962)
Dílčí inventář, 2006, 40 s., Zdeňka Kokošková, Miroslav Kunt, Jaroslav Pažout, 71 inventárních jednotek [1 index, 221 kartonů]
V souvislosti s rozvojem silniční dopravy vznikl počátkem třicátých let 20. století
v Německu nový typ rychlostní komunikace - dálnice (Autobahn). Také v Československu
byla dálnicím věnována pozornost. Po odstoupení československého pohraničí Německu
vláda neprodleně schválila realizaci velkých strategických dopravních staveb, mezi jiným i
“silniční automobilové magistrály” z Prahy do Velkého Bočkova. Tak bylo zřízeno Velitelství
stavby dálkových silnic, následně Generální ředitelství pro stavbu dálnic (GŘSD). Nově
zpracovaná archivní pomůcka zpřístupňuje dodatky (25,3 bm) k rozsáhlému archivnímu
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fondu Generální ředitelství pro stavbu dálnic obsahující především stavební, výkupní a
kolaudační dokumentaci včetně stavebních deníků jednotlivých úseků většinou totožných s
dnešní dálnicí D1. Významná je také kronika GŘSD zachycující počátky výstavby dálnic v
Československu. Archiválie byly převzaty v roce 2003 z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi
(1934 – 1945), (1887) 1934 – 1945
Tématický soupis dílčí části archivní sbírky Sbírka mikrofilmů, 2005, 103 s., Zdeňka Kokošková, Jaroslav Pažout, 8 inventárních jednotek, 35 mikrofilmů
Od druhé poloviny 60. let 20. století probíhal pod vedením Archivní správy Ministerstva
vnitra ČSR systematický výzkum bohemik v zahraničních archivech. Velká pozornost přitom
byla věnována archivům tehdejší Německé demokratické republiky, především fondům uloženým v bývalém Ústředním státním archivu v Postupimi (Zentrales Staatsarchiv Potsdam).
Těžištěm výzkumu se stala zejména problematika meziválečné německé levice a období nacistické okupace českých zemí. Jedním z výsledků studijních cest pracovníků Státního ústředního archivu v Praze (dnes Národního archivu) byla objednávka souboru 35 mikrofilmů s dokumenty ústředních nacistických úřadů vztahujícími se k problematice odtrženého pohraničí a
Protektorátu Čechy a Morava, především k perzekuci českého obyvatelstva.
Zmíněné mikrofilmy byly uloženy ve Státním ústředním archivu v Praze již před rokem
1984 a staly se součástí archivní sbírky Sbírka mikrofilmů. K jejich zpracování formou tématického soupisu se přistoupilo až v roce 2005 v souvislosti s řešením grantového projektu
Grantové agentury ČR Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech
1943 – 1945 (edice dokumentů). V soupisu je vždy samostatně rozepsán obsah každého mikrofilmu. Většinu tohoto souboru mikrofilmů tvoří části soudních spisů československých občanů, později protektorátních státních příslušníků a českých obyvatel z území přičleněných
v r. 1938 k Říši, ale i německých a jiných státních příslušníků, kteří měli zpravidla nějaký
vztah k našemu území (mikrofilmy č. II 2620 – II 2644). Všechny tyto spisy pocházejí z fondu Říšské ministerstvo spravedlnosti (Reichsjustizministerium) a chronologicky spadají do
období 1934 - 1945. Tyto materiály se částečně překrývají s podobně rozsáhlým zpracovaným
souborem mikrofilmů (26 kotoučů) pocházejících z téhož fondu, které byly získány v roce
1958 od Státní archivní správy v Postupimi a dnes tvoří v Národním archivu fond Říšské ministerstvo spravedlnosti Berlín. U mikrofilmů obsahujících části soudních spisů byla
v regestech zaznamenána jména osob vyskytujících se v těchto spisech, jejich data narození a
časový rozsah spisového materiálu. Součástí soupisu je i osobní rejstřík se jmény vyskytujícími v soudních spisech Říšského ministerstva spravedlnosti.
Mikrofilm č. II 2644 obsahuje též fotokopii 1. ročníku (1940) tiskoviny Befehlsblatt des
Chefs der Sicherheitspolizei und des SD vydávané v Berlíně Hlavním úřadem říšské bezpečnosti (Reichssicherheitshauptamt, RSHA). Z fondu Říšské ministerstvo spravedlnosti pocházejí též kopie kartotéčních listů zpravidla protektorátních příslušníků z tzv. rejstříku popravených (Mordregister). Pokrývají období 1940 – 1945 a obsahují základní údaje o osobách, které byly odsouzeny k trestu smrti a popraveny, o rozsudku, o výsledku rozhodnutí ve věci žádosti o milost a místě a datu popravy (mikrofilmy č. II 2645 – II 2649).
Ve zbylých pěti mikrofilmech (mikrofilmy č. II 2616 – II 2619 a mikrofilm č. II 2650) se nacházejí kopie dokumentů Říšského ministerstva vnitra (Reichsministerium des Innern), Říšského ministerstva financí (Reichsfinanzministerium), Říšského ministerstva hospodářství
(Reichswirtschaftsministerium), Říšského ministerstva práce (Reichsarbeitsministerium)
a Říšského statistického úřadu (Statistisches Reichsamt). Časově spadají v naprosté většině
do období 1938 - 1943, zvláštní pozornost byla při původním výběru kladena zejména na léta
1938 - 1939. Spisy se týkají především hospodářské podpory německého obyvatelstva
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v Sudetech, nové správní organizace odtrženého sudetoněmeckého území a jeho hospodářského začleňování do Říše, ale i německých podniků a bank působících na celém území Čech
a Moravy. Mikrofilmy dále obsahují písemnosti k výstavbě Úřadu říšského protektora
v Čechách a na Moravě i organizaci protektorátní správy obecně.
Ministerstvo zdravotnictví, zasedání kolegia ministra 1952-1968
Prozatímní inventární seznam, 2006, 59 s., Milena Marešová, 77 kartonů.
Soupis všech materiálů projednávaných na zasedáních kolegia ministra v l.1952-1968.
Materiály obsahují informace k celkové vládní politice v rezortu zdravotnictví ve výše uvedeném období a souhrnné informace k řešení základních úkolů..
Ministerstvo zdravotnictví, materiály pro schůzi vlády 1955-1968
Prozatímní inventární seznam, 2006, 4 s., Milena Marešová, 7 kartonů spisů.
Soupis materiálů předkládaných Ministerstvem zdravotnictví k projednání vládě
v l.1955-1968. Materiály obsahují informace k celkové vládní politice v tomto resortu
v uvedeném období.
Ministerstvo zdravotnictví ČSR, zasedání kolegia ministra 1969-1986
Prozatímní inventární seznam, 2006, 19 s., Milena Marešová, 44 kartonů spisů.
Soupis všech materiálů projednávaných na zasedání kolegia ministra v l.1969-1986. Materiály obsahují informace k celkové vládní politice v rezortu zdravotnictví ve výše uvedeném
období a souhrnné informace k řešení základních úkolů..
Ministerstvo zdravotnictví ČSR, materiály pro schůzi vlády 1969-1989
Prozatímní inventární seznam, 2006, 12s., Milena Marešová, 18 kartonů spisů.
Soupis materiálů předkládaných Ministerstvem zdravotnictví k projednání vládě v l.19691989. Materiály obsahují informace k celkové vládní politice v tomto resortu v uvedeném
období.
Ministerstvo školství a kultury, zasedání kolegia ministra 1956-1966
Prozatímní inventární seznam, 2006, 74s., Milena Marešová, 60 kartonů spisů.
Soupis všech materiálů projednávaných na zasedáních kolegia ministra v l.1956-1966. Materiály obsahují informace k celkové vládní politice v oblasti kultury a školství ve výše uvedeném období a souhrnné informace k řešení základních úkolů.
Státní úřad pro věci církevní, dodatky 1949-1956
Dílčí inventář, 2006, 11s., Milena Marešová, 25 kartonů spisů.
Inventární seznam písemností vytříděných z celku předaného do Národního (tehdy Státního
ústředního) archivu ze správního archivu Ministerstva kultury v r.1996. Inventární čísla a
čísla evidenčních jednotek navazují na číselné řady původního inventáře Státního úřadu pro
věci církevní z r.1978. Písemnosti jsou členěny do tří částí (Obecné záležitosti, Jednotlivé
církve, Bohoslovecké fakulty) a poskytují informace z oblasti vládní církevní politiky a
k záležitostem jednotlivých církví.
Státní úřad pro věci církevní, zasedání kolegia ministra-předsedy 1953-1956
Soupis dokumentů, 2006, 21s., Milena Marešová, 10 kartonů spisů.
Prohloubení inventárního čísla 93 stávajícího inventáře Státního úřadu pro věci církevní z r.
1978. Soupis všech materiálů projednávaných na zasedáních kolegia ministra-předsedy Státního úřadu pro věci církevní.
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Státní úřad sociálního zabezpečení, zasedání kolegia ministra-předsedy 1954-1963
Prozatímní inventární seznam, 2006, 31s., Milena Marešová, 30 kartonů spisů.
Soupis všech materiálů projednávaných na zasedáních kolegia ministra v l.1954-1963. Materiály obsahují informace k celkové vládní politice v odvětví sociálního zabezpečení ve výše
uvedeném období a souhrnné informace k řešení základních úkolů.

Využívání archiválií veřejností
Tabulka III/5 - Využívání archiválií
Počet
Z toho Počet bada- Počet
badatelů cizinců telských ná- správních
celkem
řízení
vštěv
podle §38
odst. 2
2 292
302
13 371
40

Počet zapůjčených
evidenčních
jednotek

Počet vypůjčených
evidenčních
jednotek

46

182

Počet
rešerší
pro
úřední
potřebu
1682

Počet
rešerší
pro soukromé
účely
956

Badatelny
V uplynulém roce došlo k mírnému poklesu badatelů ve studovně 1. oddělení (o 59), avšak
k masivnímu nárůstu uskutečněných badatelských návštěv (o cca 1000). Tomu odpovídá i
pohyb archiválií: při 7 257 badatelských návštěvách = prio 15 214 ks, repo 15 305 ks, 75
reverzů (27 zápůjčky, 48 výpůjčky). Zhotoveno bylo celkem 61 726 elektrografických kopií
(56 406 černobílých, 5 320 barevných). Badatelé zabývající se starší historií jsou zřejmě konzervativní a nepoužívají tak masivně vlastní reprodukční zařízení.
V roce 2006 navštívilo centrální studovnu na Chodovci celkem 1 341 registrovaných
badatelů (1 387 badatelských témat), což je o 67 méně než v roce 2005. Z toho bylo 1120
badatelů z České republiky a 221 ze zahraničí. V centrální studovně na Chodovci bylo v roce
2006 uskutečněno celkem 6 114 badatelských návštěv (v roce 2005 - 6 369), z toho domácích
5 004 a zahraničních 1 110. Prostřednictvím informačního systému Badatelna bylo
zprostředkováno 20 820 objednávek (v roce 2005 to bylo jen 19 127). Z fondů ÚV KSČ bylo
předloženo 3 968 objednávek, což je o 476 více než v roce minulém. Potvrzuje to vzrůstající
zájem o tyto archivní materiály. Nejvíce objednávek z jediného fondu, 1732, bylo z fondu
Evidence obyvatel, což je o 1088 více než v minulém roce. Na druhém místě se umístilo
prvorepublikové Ministerstvo železnic s 1013 objednávkami.
Řada objednávek z důvodů nezpracovanosti archivního materiálu nemohla být systémem
Badatelna zachycena a statistika je do určité míry zkreslena směrem dolů. Na čtvrtém oddělení archivu dle statistiky i mimo ni leží největší nápor na přípravu archiválií pro badatelnu. Celkem pro účely badatelny předložilo 4937 archivních jednotek ze složitého fondu ÚV
KSČ a 2 691 kartonů z dalších fondů z období po roce 1945. Tato čísla jsou značně navýšena
oproti vykazovaným údajům centrální studovny, protože obsahují objednávky badatelů, které
jsou vyřizovány na základě odborných konzultací z nezpracovaných fondů mimo elektronickou evidenci a dále na základě úředních objednávek. Požadavky badatelské agendy tudíž muselo plnit celé toto oddělení, pro 2 pracovníky tato činnost představovala hlavní pracovní náplň v roce 2006.
Uskutečnilo se dlouho připravované propojení 4. oddělení s badatelnou pomocí programu
Informační systém Badatelna firmy Bach, ve formě elektronického zpracování objednávek
badatelny. Toto propojení umožnilo rychlejší a přesnější zpracování požadavků badatelů, ale
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bohužel přineslo i některé problémy (zastaralost tiskárny a proto pomalé tištění prioračních
lístků).
Na základě konzultací jsme běžně vyhledávali archiválie mladší 30 let z nezpracovaných
fondů tak, jak ukládá archivní zákon. Pokud badatelé projevili vážný zájem nebo existovaly
projekty vědeckých pracovišť, které tyto dokumenty vyžadovaly, nabyla naše rešeršní činnost
značného rozsahu.
Z oblasti nezákonností padesátých let a věznění určitých skupin obyvatelstva jsme vyhledávali archiválie z nezpracovaných fondů ve všech případech, ve kterých jsme byli požádáni
Konfederací politických vězňů nebo potomky vězněných. V současné době jsou tato témata
rovněž předmětem několika diplomových prací na vysokých školách a jsou zpracovávána za
odborné pomoci pracovníků 4. oddělení. Vzrostl zájem o studium církevních fondů, fondu
Národní soud, fondů z oblasti kultury, zdravotnictví a sociální péče.
Pokračovali jsme v náročné práci při uspokojování požadavků na předkládání mimořádně
velkého množství dokumentů pro účely edičních projektů dvou pracovišť.
Byly to: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí
2. světové války při ÚSD AV ČR a Česká křesťanská akademie - „Martyrologium katolické
církve v českých zemích ve dvacátém století“.V obou případech se jednalo o významná historická témata, která zasluhují maximální pozornost. Spolupráce pokračovala z předešlých let a
nebyla zdaleka v roce 2006 ukončena.
Předkládání archiválií z provenience státní správy z období po roce 1945 do studovny pro
badatelské účely předcházela i v roce 2006 nezbytná technická úprava dříve utajovaných písemností. Kromě této průběžné práce byl takto „odtajněn“ obsah 915 celých kartonů z 7 dílčích částí fondu ÚV KSČ a části fondu MV NR.
Počty badatelů a badatelských návštěv vykazuje souhrnně badatelna, ale nemůže také vykázat počty vyhledaných a předložených fotografických materiálů, protože tuto agendu
zajišťuje 8. oddělení samostatně mimo SW Badatelna. Celkem bylo badatelům v roce 2006
předloženo: 29 kartonů, 1792 ks jednotlivin, 54 alb, 39 složek a 11 šanonů
s fotografickými dokumenty. Badatelsky nejvíce využívanými archivními soubory jsou
v případě 8. oddělení: Zahraniční úřad Berlín, Centrální katalog, Fotodokumentace 1897–
1975, Fotodokumentace 1945–1946, Fotoarchiv K.H. Franka, Českoslovenští dobrovolníci ve
Španělsku, Sbírka 2. světová válka, Sbírka Květnové povstání 1945 a Sbírka fotografií SČF.
Pro zahraniční badatele bylo zpracováno 23 rešerší.
Napříč obdobími je velký zájem o genealogická a biografická studia. Zde jsou nejvíce
využívány fondy PŘ – konskripce (364 objednávek) a PŘ - evidence obyvatel (1732
objednávek). Loňský předpoklad velkého množství výpůjček z posledně jmenovaného fondu
se splnil. Přihlašovací karty a konskripční archy jsou půjčovány vždy v kopiích a dále kopie
karet z evidence obyvatel jsou navíc v případě osob narozených po roce 1914 poskytovány
anonymizované.
Objednaných skenů bylo 110, fotografií 122 kusů. V rámci badatelských zakázek a pro
potřeby výstav a katalogu k výstavě bylo pořízeno 18 barevných diapozitivů; 535 polí
mikrofilmu; 489 černobílých negativů; 1313 zvětšenin různých formátů (včetně pomoci
SOKA Děčín) a 8 632 skenů (včetně matrik pro SOA Litoměřice, stížného listu české šlechty
atd.). Pro potřeby NA bylo zdokumentováno 11 akcí (vernisáže, návštěvy, předání
archiválií,…). V rámci připravované spolupráce s Drážďanskou bankou byly pořízeny
duplikáty 60 svitků 35mm mikrofilmů tohoto archivního souboru. Nově nakoupená kartotéka
pro katalog fotografií byla dále doplněna náhledovými fotografiemi.
Úsek informatiky 5. oddělení prováděl tak jako v předchozích letech rutinní správu informačního systému Badatelna a jeho optimalizaci, ve spolupráci s dodavatelskou firmou došlo k
implementaci IS Badatelna do nového databázové prostředí (MS SQL 2005). V roce 2006 byl
software rozšířen o nové prvky. Zprovozněn byl samostatný úsek přípravny 4. oddělení Ná31
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rodního archivu (viz výše) a současně byla ve spolupráci s dodavatelskou firmou zahájena
technická příprava provozu IS Badatelna na 1. oddělení NA, která bude pokračovat i v roce
2007. Zároveň pokračovala technická příprava veřejného objednávkového systému, který by
měl v budoucnu část badatelské agendy přenést do prostředí internetu. V roce 2007 se počítá
se spuštěním zkušebního provozu.
Správní činnosti – opisy, výpisy a kopie pro občany
V roce 2006 bylo v podacím deníku NA evidováno celkem 4204 čísel jednacích.
Z celkového počtu bylo 1682 rešerší pro úřední potřebu a 956 rešerší pro soukromé účely.
Tyto činnosti v masivní míře zasahují především dvě oddělení archivu, jež spravují
archiválie z období let 1918 – 1992. Zatímco dříve procházela 3. oddělením (archiválie
z období 1918 – 1945) téměř polovina všech spisů archivu, v letošním roce se jedná přibližně
o čtvrtinu, což znamená výraznější posun v přerozdělení nahlédací agendy. V minulém roce
bylo tomuto oddělení přiděleno k vyřízení 1250 spisů.Z celkového objemu odpracovaných
pracovních dní v 3. oddělení však zabírala nahlédací a badatelská agenda více než polovinu.
Nižší množství žádostí oproti minulému roku bylo zaznamenáno u agendy týkající se věznění v době nacistické okupace. Stabilizovalo se množství dotazů na zjišťování národnosti
a státního občanství. V naprosté většině se jednalo o dotazy státních úřadů či orgánů samosprávy. Početná zůstává i agenda zjišťování posledního bydliště osob, a to často
v kombinaci se státoobčanských šetřením, kde rovněž jako tazatelé převažují instituce. Naopak žádosti o zjištění národnosti a státního občanství ze sčítacích operátů předkládají ve
velké většině soukromé osoby, které potřebují nejčastěji potvrdit českou nebo německou národnost. Časově velmi náročné jsou různé žádosti institucí i soukromých osob o zjištění údajů ze zemědělsko-lesnických fondů. I nadále se prováděly rešerše k nezvěstným občanům,
po nichž pátral Český červený kříž. Kromě zmíněných agend se znovu vyhledávaly podklady k některým restitučním kauzám a prováděly se různé jednotlivé rešerše k různým specifickým problémům.
Nahlédací agenda v dalším zájmem veřejnosti nesmírně sužovaném oddělení (4. oddělení –
archiválie z let 1945 – 1992) se oproti roku 2005 poprvé po patnácti letech snížila o 392 žádostí. Skladba ale zůstala značně složitá a různorodá. Pokračovala agenda odškodnění za
smrtelná zranění a ublížení na zdraví v souvislosti se vstupem vojsk cizích armád do
Československa v roce 1968. V této záležitosti jsme poskytovali podklady pro právní odbor
MV ČR, úzce jsme s ním spolupracovali a ke konci roku 2006 byly vyřízeny všechny jeho
požadavky evidované před začátkem prosince. Agenda směřující do zemědělských fondů
představovala u řady žádostí opět dohledání až několika desítek katastrálních území, případně jednotlivých parcel u obecního i státního majetku.
Jednotlivé požadavky vlády, resortů a orgánů činných v trestním řízení měly charakter
složitých rešerší. Většinou jsme pracovali pro soudní orgány, Úřad vlády a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Celkově zde v roce 2006 vyřizovali 1608 písemných
žádostí a využili k tomu 28 % z celkového pracovního času.
Obdobná agenda zatěžovala přiměřenou měrou i další odborná oddělení archivu. Mimo
písemných žádostí vyřizovali odborní pracovníci v průběhu celého roku řadu telefonických
dotazů a podávali podrobné informace o možnostech využití našich fondů.
Rešerše pro domácí a zahraniční badatele
Tyto rešerše bývají zpravidla časově náročnější než běžné úřední dotazy a zatěžují rovnoměrně veškerá oddělení spravující archiválie i knihovnu.
Výstavy:
a) domácí
32

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2006

vlastní výstavy
Gestorem výstavy „Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech“, konané
v Národním archivu na Chodovci ve dnech 20.4. – 21.5. 2006, bylo 1. oddělení (včetně katalogu). Kromě toho se podílelo na koordinaci doprovodných programů celostátní výstavy „Karel IV. císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347-1437“,
konané na Pražském hradě ve dnech 16.1. – 21.5. 2006.
Spolupráce a zápůjčky exponátů
1.
Mária Uhorská (Slovenská národná galéria), Bratislava.
2.
Hudba v Praze 1760 (České muzeum hudby), Praha. Pořadatel na poslední chvíli
od výpůjčky archiválií odstoupil.
3.
Praha lucemburská (Archiv hlavního města Prahy), Clam-Gallasův palác, Praha.
4.
Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780-1800 (Archiv hlavního
města Prahy a Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s firmou BVA), Clam-Gallasův
palác, Praha.
5.
450. výročí příchodu jezuitů do Čech (Národní knihovna Praha).
6.
Sága moravských Přemyslovců (Muzeum města Brna a Vlastivědné muzeum
v Olomouci).
7.
750 let Broumova v archivních dokumentech, Broumovský klášter.
8.
Slezsko, perla v České koruně (Národní galerie v Praze), Valdštejnská jízdárna, Praha.
9.
Voršilky v Praze (Řád Voršilek, Praha).
10.
Parlament v zrcadle času (Kancelář Senátu, Národní muzeum Praha), Senát Parlamentu České republiky, Praha.
11.
Albrecht z Valdštejna a jeho doba (Senát Parlamentu ČR, VHÚ Praha)- příprava.
12.
Básník a král – Bohuslav Hasištejnský v zrcadle jagelonské doby (Správa Pražského hradu), Císařská konírna Pražského hradu – příprava.
13.
Sedací nábytek na Pražském hradě (Správa Pražského hradu).
Český průmysl a obchod ve Francii 19.–20. století (Státní oblastní archiv v Praze),
14.
výstavní sál Národního archivu, Praha. Kontrola výstavních podmínek a fyzického stavu archivních dokumentů.
15.
Tajemství paravánu následníka trůnu (Státní oblastní archiv v Praze), výstavní sál
Národního archivu, Praha. Příprava sálu a výstavních vitrín.
16.
Mravnost nade vše (Muzeum policie České republiky).
17. Policisté a četníci (Muzeum policie České republiky).
18.
Zločinnost v Čechách (Muzeum policie České republiky).
19.
Antonín Švehla – hostivařský rodák a československý státník (Společnost Antonína Švehly).
20.
Alois Eliáš – hrdina a státník (Památník osvobození Praha – Vítkov).
21.
Ženy v boji 1939–1945 (Společnost Ludvíka Svobody, Univerzita obrany Brno,
Městská část Brno – Královo Pole) – příprava.
22.
Příběhy bezpráví (Společnost Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách)
-Týmy studentů středních škol měly ve svém bezprostředním okolí nalézt pamětníka, který
byl postižen komunistickým režimem a zpracovat jeho osud. Nejlepší práce byly vystaveny
v Novoměstské radnici na Karlově náměstí v Praze. Národní archiv byl požádán o vyhledání
fotografií vězněných mužů a žen. Vyhledali jsme více než 100 fotografií.
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23.
Zločiny komunismu - lidé proti lidem (Muzeum čs. opevnění K-S 14 Králíky a Vojensko-historický klub Erika Brno a Národní archiv, bunkr Králíky) - období stalinské justice
na Králicku a Pardubickém kraji. Většina kopií vystavených dokumentů pochází z fondů 4.
oddělení Národního archivu.
24.
Putovní výstava Pocta všem, kteří vzdorovali - byla
nadále instalována
v jednotlivých pobočkách KPV, byla doplňována a upravována podle potřeby.
25.
Erik Kolár a jeho svět loutek (divadelní oddělení Národního muzea) - prof. dramaturgie na loutkářské katedře DAMU, sto let od narození.

b) zahraniční
1.
Mozart 2006 – Experimentální osvícenství a latentní romantika ve Vídni konce
18. století. (Da Ponte Institut, Wien a Albertina Museum, Wien.)
2.
Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 962 bis 1806. Altes reich und neue
Staaten 1495-1806 (Kulturhistorsches Museum Berlin, Kulturhistorisches Museum Magdeburg), Magdeburg.
3.
Die Kaisermacher. Frankfurt am Main und die goldene Bulle 1356-1806 (Historisches Museum) Frankfurt n. M.
4.
Bayern-Böhmen. Bavorsko-Čechy: 1 500 let sousedství (Haus der Bayerischen
Geschichte, Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Haus der
Bayerischen Geschichte), Státní muzeum, Zwiesel; 25. května–14. října 2007– příprava.
5.
Alžběta Durynská – Evropská světice (Nadace hradu Wartburg a Univerzita Friedricha Schillera v Jeně.), Hrad Wartburg, Eisenach; 7. července–19. listopadu 2007 - příprava.
6.
Daring to resist (Museum of Jewish Heritage New York).
7.
podíl na výstavce, která doprovázela udělení ceny americké Nadace památníku obětem komunismu in memoriam Miladě Horákové (velvyslanectví ve Washingtonu) – vystavován komiks darovaný Národnímu archivu dcerou Milady Horákové, paní Janou Kánskou.
8.
Sedmdesátiny Václava Havla (Ministerstvo zahraničních věcí, na jednotlivých ambasádách) - putovní výstava. Na osudech rodiny Václava Havla měly být přiblíženy významné
události naší republiky ve dvacátém století.
Spolupráce s médii
Byla velmi bohatá – podrobná informace viz monitoring na internetu. Mj. byla zahájena
celoroční série rozhovorů o Národním archivu pro časopis Policista. Řada článků pak vyšla u
příležitosti výstavy Národního archivu o Karlu IV. V souvislosti s restaurátorskou misí
v Iráku vystoupil v České televizi, v rádiu Leonardo a v rádiu Svobodná Evropa ing. Ďurovič.
K výročí okupace Československa v roce 1968 vystoupil PhDr. J. Pažout ve vysílání Českého rozhlasu na téma mezinárodního kontextu Pražského jara.
Podávali jsme požadované informace a připravovali jsme dokumenty především pro dvě
televizní studia v Ostravě, která připravují dokumentární cyklus „Příběhy železné opony“.
V roce 2006 tento cyklus získal celostátní ocenění.
Spolupracovali jsme s režisérem Martinem Vadasem na přípravě rekonstrukce politického
procesu s M. Horákovou a spol., který vysílala Česká televize v létě 2006. Trvale spolupracujeme s K. Vlachovou a M. Šandovou na přípravě televizních dokumentárních pořadů.
Podklady a odbornou konzultaci pro připravovaný film o Miladě Horákové hledala ve 4.
oddělení studentka FAMU Natálie Kocábová.
Průběžně po celý rok jsme vyhledávali požadované dokumenty pro Lidové noviny, Respekt, Mladá fronta Dnes. Většinou se vztahovaly k aktuálním výročím významných událostí
a k politické persekuci 1948 - 1989.
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Exkurse
V r. 2006 se uskutečnilo v archivu 68 exkurzí, jichž se zúčastnilo celkem 1 299 osob.
Jako tradičně převažovaly exkurze pro posluchače vysokých škol (FF-UK archiváři, historici,
PedF-UK, Jihočeská univerzita ČB, Masarykova univerzita Brno, Fakulta restaurování univerzity v Pardubicích, Kladenská univerzita 3. věku), pro posluchače středních škol se zaměřením na historii a veřejnou správu, pro členy ČGHSP a pracovníky PIS.

Webové stránky Národního archivu
V roce 2006 došlo k realizaci nového řešení webových stránek Národního archivu. Cílem
bylo uplatnění aktuálních standardů v oblasti webové prezentace z hlediska technického řešení (XHTML, CSS, ASP), designu a struktury tak, aby byla zajištěna budoucí kompatibilita
webu v kontextu prudkého rozvoje informačních technologií. Byla navržena nová strukturace
webu (devět základních rubrik), která na jedné straně zohledňovala požadavky jeho uživatelů
a na druhé straně respektovala zvolenou informační strategii. Ta sledovala potřebu hierarchizované prezentace informací pro široké spektrum uživatelů z řad laické i odborné veřejnosti.
Pro potřeby prvouživatelů byl proto navržen systém „průvodců“, který poskytuje základní
penzum relevantních informací o činnostech archivu, badatelé a odborná veřejnost pak mají
možnost získat hlubší informace v tematicky členěných rubrikách.
Charakter samostatné akce mělo zasedání Historicko-dokumentační komise Svazu bojovníků
za svobodu spojené s exkurzí po budově Národního archivu. Rozsáhlejší konzultaci o metodických problémech péče o dokumenty a archiválie soukromoprávních původců, spojenou
s exkurzí na AA Chodovec, jsme poskytli kolegyním a kolegům z Národního filmového archivu.

Zahraniční styky
V plánu zahraničních služebních cest pracovníků Národního archivu pro rok 2006
bylo uvedeno celkem 22 cest. Během roku však došlo k několika změnám, např. zrušení cest
ze zdravotních nebo organizačních důvodů. Zrušené výjezdy byly nahrazeny neplánovanými
cestami. Jednalo se o 6 neplánovaných zahraničních cest.
Celkový počet realizovaných zahraničních služebních cest pracovníků Národního
archivu v roce 2006 činí 23 cest (17 cest plánovaných a 6 neplánovaných), tedy o jednu cestu
navíc než bylo plánováno.
•
-

Tématicky se zahraniční služební cesty pracovníků NA týkají několika okruhů:
bohemikální výzkum
účast na mezinárodních konferencí a seminářích
účast na zasedáních mezinárodních komisí
získávání zkušeností v oblasti archivnictví v zahraničních archivech
prezentace Národního archivu a českého archivnictví v zahraničí

•
Uskutečněné cesty byly finančně zajištěny :
plně z rozpočtu Národního archivu
částečně z rozpočtu Národního archivu a částečně z jiných zdrojů (zahraničním partnerem, organizátorem, aj.)
plně z jiných zdrojů (např. grant)
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Národní archiv se každoročně podílí i na přijetí zahraničních hostů. Tato přijetí jsou realizována odborem archivní správy MV ČR. Většinou se jedná o archivní studium a zájem o seznámení se s odbornou činností Národního archivu.

Přehled zahraničních služebních cest pracovníků Národního archivu za rok 2006
1144/2006-08
Dr.Ing. Ďurovič Michal, Bártl Benjamin
SRN/Lipsko 13.-15.3.2006
účast na konferenci Preserving our writte, cultural heritage – a national task within a
European framework
1227/2006-08
PhDr. Kokošková Zdeňka
SRN/Berlin 9.-14.4.2006
plnění grantového projektu GA ČR Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy
a Morava
1419/2006-08
PhDr. Matušíková Lenka
GB/Londýn 26.4.-1.5.2006
zasedání ,, Endangered Archives Programme Advisory Panel“(komise pro hodnocení
projektů v rámci Programu na záchranu ohrožených archivních fondů při Lisbeth Rusing Charitable Fund)
konzultace v rámci projektu ,, Economic Mentalitis of Czech Peasants,15501750“(Univerzita Cambridge)
1672/2006-08
PhDr. Pazderová Alena, Mgr. Křečková Jitka
Rakousko/Vídeň 31.5.-1.6.2006
účast na zasedání účastníků projektu digitalizace církevních listin ,,Monasterium“ konaném v archivu Haus-, Hof – und Staatsarchiv ve Vídni
1728/2006-08
PhDr. Sedláčková Helena
Itálie/Bolzáno 6.-12.6.2006
účast na zasedání mezinárodní sfragistické komise při Mezinárodní archivní radě
1895/2006-08
Ing. Paulusová Hana
Skotsko/Edinburg 26.-30.7.2006
účast na páté mezinárodní konferenci IPC a součastně první mezinárodní konferenci
skupiny Book&Paper organizace The Instituce of Conservation (Icon)
2048/2006-10
Dr.Ing. Ďurovič Michal (Nováček, Zajačiková)
Irák/Irbil 15.6 -7.7.2006
Spolupráce na zprovoznění restaurátorského pracoviště v Irbilu
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2113/2006-08
PhDr. Kalina Tomáš, Ing. Kunt Miroslav
SR/Bratislava 26.-30.6.2006
výměna zkušeností z oblasti předarchivní péče, informace k problematice elektronických dokumentů
2147/2006-08
PaeDr. Brom Bohumír
Slovensko/Levoča 19.-22.6.2006
10. archivní dny v SR (ve spolupráci s Českou archivní společností)
2497/2006-08
Mgr. Křečková Jitka
Maďarsko/Budapešť 10.-12.2006
návštěva františkánských klášterů v Maďarsku, prohlídka výstavy o sv. Janu Kapistránovi ve Vojenském muzeu v Budapešti v souvislosti s koordinací evropského projektu digitalizace církevních listin ,, Monasterium“.
2616/2006-08
PhDr. Pažout Jaroslav
Německo/ Berlin 20.-26. 2006
výzkum dokumentů ve Spolkovém archivu vztahujícím se k nacistické politice
v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943-1945
2723/2006-08
Mgr. Vojáček Milan, Blodigová Alexandra
Rumunsko/Timisoara 28.9. – 4.10.2006
výzkum bohemikálních písemností ve fondech rumunských státních archivů
průzkum písemných dokumentů české menšiny v Rumunsku
2841/2006-08
Mgr. Machková Zora
Francie/Paříž 8.-14.10.2006
dokončení akvizice fondu Karel Bartošek a průzkum archivu Sokol Paříž
2842/2006-08
PhDr. Gregorovičová Eva
Itálie/Florencie 26.9.-13.-10.2006
průzkum vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii
2843/2006-08
PhDr. Pazderová Alena
Itálie/Řím 6.-30.10.2006
výzkum bohemik v Archivio di Stato Roma s ohledem na edici korespondence papežského nuncia v Praze Cesare Speciana v 1592-98
kolace textů edice Specianovy nunciatury z let 1592-93 ve Vatikánském tajném archivu
studium fondů rukopisného oddělení Vatikánské knihovny
(ediční plán na rok 2008 – 2009)
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2844/2006-07
PhDr. Kalina Tomáš, Ing. Miroslav Kunt
SRN/Berlin 9.-13.10.2006
konzultace předarchivní péče, fungování správního archivu, dlouhodobé ukládání
elektronických dokumentů

2845/2006-07
Mgr. Vojáček Milan, Mgr. Koláčný Jaroslav (pí Svobodová / grant)
Rakousko/Vídeň 9.-20.10.2006
výzkum bohemikálních písemností ve fondech Rak. státního archivu do roku 1918 pro
přípravu ,,Průvodce“
3147/2006-08
PhDr. Krlín Jan PhD.
Slovinsko/Lublaň 8.-14.10.2006
výzkum bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v materiálech bývalých
rakouských ministerstvech předaných Slovinsku
3192/2006-08
Mgr.Kahuda Jan
SRN/Koblenz 15.-22.10.2006
heuristika v Landeshauptstaatsarchiv Koblenz vztahující se k historii rodu Metternichů
pro zpracování fondu Národního archivu
3306/2006-08
Dr.Ing. Ďurovič Michal
Itálie/Florencie 8.-10.11.2006
účast na konferenci ARCHIVI SOMMERSI (následky povodní)
3309/2006-08
PhDr. Pazderová Alena
Itálie/Milán 26.11.-3.12.2006
kolace textů edice Specianovy nunciatury z let 1592-1593 v Ambrosiánské knihovně
v Miláně (ediční plán na rok 2008 – 2009)
3446/2006-08
Ing. Paulusová Hana, Straka Roman
Polsko/Varšava, Krakov 20.-24.11.2006
návštěva resturátorského pracoviště a sekce hromadného odkyselování Národní
knihovny ve Varšavě a Jagellonské univerzitní knihovny v Krakově
3461/2006-08
PhDr. Kokošková Zdeňka
SRN/Berlín 18.-24.11.2006
vládní projekt Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu
Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava 1943-1945
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Ediční a vydavatelská činnost
V r. 2006 připravilo příslušné oddělení nový Pokyn ředitelky pro vydavatelskou a nakladatelskou činnost archivu. S jeho pomocí by se měly odstranit nedostatky v předávání rukopisů
a provádění korektur. Většina autorů rukopisů je dodává spíše jako „polotovar“, často na konci kalendářního roku. Rovněž provádění korektur bylo dosud příliš složité a ze strany archivu
vůči autorům velmi tolerantní. Proto nebylo dost dobře možné díla plynule vydávat a tisknout.
Podle nových pravidel je autor povinen dodat rukopis v termínu, který si sám stanovil a pokud
tomu tak nebude, odstoupí Národní archiv od smlouvy s ním. Při korekturách nebude možné
měnit zásadním způsobem obsah díla.
Plnění edičního plánu NA v roce 2006
1. M. Zahradníková, I. Čadková – Berní rula – Hradecko sv. 3, cca 300 str.; nákl. 350.
Rukopis nebyl připraven – přesun do EP 2007.
2. V. Beránková, D. Čumlivski – Archiv České koruny. Edice faksimilií, 1369–1378, IV/5,6;
textová část; 117s.; nákl. 250 (tisk mimo NA).
Hotovo.
3. NA + Muz. vých. Čech - Historická fotografie, periodikum – (1/2006); 84 s.; nákl. 700 (tisk
mimo NA).
Hotovo.
4. Paginae historiae č. 14, 749 str.; nákl. 500.
Hotovo, nová grafická i obsahová úprava.
5. J. Pšeničková – Zemědělské družstevnictví – předpoklady vzniku JZD –1954; cca 350 str.;
nákl.: 250.
Rkp. odevzdán až po několika intervencích s nedopracovanými rejstříky. Po předtiskové
přípravě bude třeba doplnit rejstříky, odkazy a provést korektury.
6. Zpravodaj pobočky ČIS, 11. celostátní konference archivářů České republiky, Sborník příspěvků, Chrudim 4. až 6. května 2005; 150 s.; nákl. 300.
Hotovo.
7. Katalog k výstavě Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny archivních dokumentech, 97 s.; nákl.
4000 (tisk mimo NA).
Hotovo.
8. Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2006; 32 s.; nákl.
130.
Hotovo.
9. Informativní přehled č. 25; cca 80 str.; nákl. 200; zdarma.
V tisku.
10. Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793. VI/1 a VI/2; (Praha + dodatky a generální rejstřík); 1. sv. 379 s., 2. sv. 272 s.; nákl. 300.
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1. svazek hotov v lednu; 2. svazek ve vazbě.
11. E. Drašarová a kol. – Edice dokumentů k česko-německým vyrovnávacím jednáním na
konci 19. a na počátku 20. století; (sv. 2); nákl. 1000 (tisk mimo NA).
Korektury.
12. H. Nováčková, A. Skipalová – 13. československá vláda – Katalogy a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady; cca 300 str.; nákl. 200.
Rukopis nebyl připraven – přesun do EP 2007.
13. Soupis poddaných podle víry z r. 1651 – Berounsko, 2. dopl. vyd., nákl. 400.
Překlady dodány na konci listopadu 2006, probíhají korektury.
14. M. Ryantová – Berní rula - Kladsko, 231 s. a přílohy, nákl. 350.
Probíhají poslední korektury.
15. M. Kunt - T. Kalina, Neveřejné úzkorozchodné dráhy v Čechách, 1909, 1925–1930;
nákl. 300; 2. vydání.
Hotovo.

Vědecký výzkum
Elektronické dokumenty
Vědecký výzkum byl hlavní náplní pracoviště pro dlouhodobé ukládání dokumentů úseku
informatiky 5. oddělení. Hlavním úkolem v roce 2006 byla příprava zadávací dokumentace
projektu a vypsání soutěže na dodavatele projektu. Ze zástupců mimo archiv (ministerstva,
archivní správa, Česká národní banka, Relsie, s.r.o.) byla ustavena přípravná skupina, která
průběžně konzultovala zadávací dokumentaci a někteří její členové byli jmenováni i do hodnotící komise nabídek. Skupina měla k dispozici řadu materiálů připravených úsekem informatiky, mj. souhrn „Dlouhodobé uchovávání elektronických (digitálních) dokumentů
v zahraničí“.
Národní archiv 27.9.2006 vypsal veřejnou zakázku na vytvoření projektu pracoviště pro
dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě (digitální archiv). Úkolem dodavatele má být vypracování studie proveditelnosti, která bude následně použita při
budování digitálního archivu v rámci nového veřejného zadání. Zadávací řízení proběhlo formou zjednodušeného podlimitního řízení. Byl osloven vybraný okruh potenciálních dodavatelů (15) a dokumentace i s výzvou zveřejněna na internetových stránkách. Pro formální nedostatky všech nabídek musela však být soutěž zrušena a bude v lednu 2007 opakována na základě mírně upravené zadávací dokumentace a ve formě otevřeného výběrového řízení.
Z ostatních prací je potřeba zmínit spolupráci s Ministerstvem informatiky, pro které úsek
zpracoval zadání projektu výzkumu a vývoje „Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů se zaručeným elektronickým podpisem“. Pracovník úseku se zúčastnil též práce hodnotitelské komise, archiv by měl mít první průběžnou zprávu k dispozici v únoru 2007.
Razantně přibylo konzultací s různými úřady i firmami týkajícími se elektronické spisové
služby a ukládání elektronických dokumentů. Tak se např. dva pracovníci zúčastnili
s přednáškou zákaznického dne firmy Gordic, byla připravena analýza řešení ukládání emailů pro Vojenský ústřední archiv aj. Miroslav Kunt se podílel na práci skupiny pro přípravu
elektronické spisové služby Ministerstva vnitra.
Bohumil Chalupa pracovně přeložil normu ISO 15489 Record management, Miroslav
Kunt a Karel Koucký vytvořili překlad popisu datové struktury pro výměnu elektronických
40

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2006
spisů v oblasti justice z německého projektu DOMEA.
Intenzivní byla účast na konferencích. Již tradičně se pracovníci úseku informatiky zúčastnili svými příspěvky zaměřenými na dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů konference ISSS v Hradci Králové (Jiří Bernas, Tomáš Kalina, Miroslav Kunt, Karel Koucký).
Obeslání této konference a dokonce samostatný „kulatý stůl“ umožňuje spolupráce
s Odborem informatizace veřejné správy MV. Samostatně byla úsekem informatiky uspořádána v Národním archivu konference „CNZ – Co po nás zbude“ (18.9.) na téma dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů, kde přednesli své příspěvky Miroslav Kunt, Jiří Bernas a Bohumil Chalupa. Organizaci zajistila spolupracující atestační firma Relsie, s.r.o., sponzorství konference se ujaly velké firmy – Adobe (generální partner), Telefónica O2, IBM,
Autocont. Velký ohlas i zájem sponzorů vytvořil předpoklady pro opakování konference
v příštích letech.
Referátem a účastí v diskusi se pracovník oddělení zúčastnil také tradiční konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (5.- 6.12., Miroslav Kunt) pořádané v prostorách
Národního archivu Sdružením knihovníků a informačních pracovníků.
Historie, pomocné vědy historické, dějiny správy
Pokračovaly práce v rámci projektu „Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2.
poloviny 19. století“ financovaného z grantu GA ČR (doba trvání 3 roky tj. 2005 – 2007,
odpovědný řešitel Milan Vojáček). Proběhla dvoudenní mezinárodní vědecká konference, byl
přípraven sborník z konference. Probíhá přepis rukopisu Zápisků M. Červinkové-Riegrové,
další přípravné ediční práce a heuristika. V rámci tohoto proběhl týdenní pobyt ve Vídni (Rakouský státní archiv, knihovny).
Spolupracovali jsme s Institutem Terezínské iniciativy při přípravě materiálu ke skenování
dokumentů osob postižených holocaustem.
Někteří středoškolští a vysokoškolští pracovníci, především 3. a 4. oddělení, se zapojili do
projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé
světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 1081 ze
dne 24. 8. 2005, zadaného Ministerstvem zahraničních věcí. Vysokoškoláci prováděli rešerše
ve fondech Národního archivu, Archivu KPR, Archivu BS MV, VHA - VÚA, Archivu MZV
a Archivu ČSSD, v zahraničí pak ve Spolkovém archivu v Berlíně, Zemském archivu
v Berlíně, Zemském archivu Braniborska v Berlíně a v Archivu Ministerstva zahraničí SRN.
Byly zahájeny přípravy na soupisu právních předpisů (Helena Nováčková), tématickém soupisu z fondu MV-NR (Jaroslav Pažout: sign. B 2111 – Korespondence s OSK a ONV, Alena
Skipalová: sign. VII R – repatriace a reemigrace), edici dokumentů pro veřejnost (Zdenka
Kokošková) a výběru dokumentů určených pro přípravu putovní výstavy. Středoškoláci přepisovali dobové seznamy německých antifašistů z jednotlivých fondů Národního archivu; po
revizi byly předávány Jiřímu Bernasovi, který je importoval do databáze (vlastní databázi
vytvořil po stránce technické). Dne 13. - 15. listopadu se konala v Ústí nad Labem mezinárodní konference v rámci zmíněného vládního projektu č. 1081/2005 s názvem …i oni byli
proti. Zdena Kokošková a Alena Nosková vystoupily s referátem na téma Archivní prameny
vrcholných státních a politických orgánů ČR k problematice osudů německých antifašistů a
zajišťování realizace usnesení vlády č. 1081 z 24. 8. 2005.
V roce 2006 dokončovali Zdena Kokošková a Jaroslav Pažout grant Nacistická okupační
politika v Protektorátu Čechy a Morava 1943-1945 (edice dokumentů), který je společným
projektem Národního archivu a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
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Helena Nováčková a Ivan Šťovíček připravili k tisku ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů a Historickým ústavem AV ČR edici Dokumenty čs. zahraniční politiky (194041), svazek č. 1 (červen 1940-duben 1941).
Alexandra Blodigová a Jaroslav Bubeník pokračovali ve spolupráci na grantovém úkolu
GA ČR Český tisk v době protektorátu (řešitelka Barbara Köpplová). Dále se podíleli na
projektu Centra mediálních studií FSV UK, jehož cílem je vydání slovníku významných novinářských osobností. Slovník byl závěrem roku dokončen a odevzdán do nakladatelství. Jan
Kahuda ukončil práci na grantu GA ČR Česká šlechta 1749–1945 (řešitel Luboš Velek),
v rámci projektu byla vypracována studie o přípravě edice Aus Metternichs nachgelassenen
Papieren vydaná Richardem Metternichem a Alfonsem Klinkowströmem. Alexandra Blodigová se zapojila do projektu občanského sdružení Nezávislá knihovna a čítárna Libri prohibiti
Zahraniční krajanské tisky.
Bohumír Brom spolupracoval na mezinárodním projektu (řešitel prof. dr. E. Kubů) Cold
War and Neutrality: East – West Economic Relations in Europe, v rámci něhož připravil
společně s E. Kubů příspěvek přednesený na Světovém kongresu hospodářských historiků
v Helsinkách s názvem „Role čs. obchodu s neutrálními zeměmi v období gradující studené
války 1949–1953“.
Kolegyně spolupracovaly s Kabinetem dokumentace a historie Institutu vzdělávání vězeňské služby ČR (Alena Šimánková, Lucie Gabardénová), s Národním zemědělským muzeem
(Jana Pšeničková - příprava odborných sborníků), s Českou křesťanskou akademií a zástupci
Řecko-katolické církve (Alena Šimánková, Lucie Gaberdénová - podíl na publikované práci
Mgr. Vojtěcha Vlčka týkající se politické perzekuce diecézních kněží a na připravované práci
o politické perzekuci zástupců řádu redemptoristů A. D. Mandzáka), s Úřadem dokumentace a
vyšetřování zločinů komunismu (Alena Šimánková- příprava Sešitů 2 „Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918 - 1989“, doplněné vydání).
Pracovníci se rovněž účastnili několika konferencí a seminářů - např. ve dnech 24. – 25.
října se v Liberci uskutečnila konference na téma Židé v Čechách ve 20. století. Mgr. M. Sedláková na ní přednesla referát Arizace v potravinářském průmyslu a obchodě.
péče o fyzický stav archiválií
V roce 2006 byly řešeny pracovníky výzkumného úseku oddělení péče o fyzický stav
archiválií (mnohdy ve spolupráci s restaurátory) následující výzkumné úkoly:
1. Vlastnosti kancelářského recyklovaného papíru.
Výsledky byly zpracovány do závěrečné zprávy a byly publikovány v Archivním časopise.
Rovněž jsou k dispozici na webových stránkách NA.
2. Studium vlastností některých vybraných lepidel.
Úkol je dokončen. Zprávy jsou k dispozici v 10.oddělení.
3. Stanovení optimální koncentrace pracího a dezinfekčního prostředku při praní filmových
pásů.
Úkol byl dokončen. Zpráva byla přednesena na 13. semináři restaurátorů a historiků v Třeboni.
4. Studium vytvrzení poškozené fotografické želatiny plísněmi.
Úkol byl dokončen, zpráva byla přednesena na 13. semináři restaurátorů a historiků v Třeboni.
5. Studium enzymatické aktivity plísní izolovaných v archivních depozitářích.
Probíhá sběr a izolace typických plísni, u kterých jsou hodnoceny jejich schopnosti enzymaticky poškozovat archiválie.
6. Studium metody hromadného odkyselování papíru metodou CSC BOOK SAVER.
Výsledky byly zveřejněny na 13. semináři restaurátorů a historiků v Třeboni.

42

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2006
7. Vlastnosti azobarviv používaných pro barvení papíru.
Úkol byl dokončen. Zpráva je k dispozici v 10.oddělení.
8. Studium vlivu mikrovlnného sušení na fyzikálně-chemické a mikrobiologické vlastnosti
různých druhů papíru.
Úkol byl dokončen. Výsledky byly publikovány společně s ing.Hájkem, autorem technologie
mikrovlnného sušení v srpnu 2006 na mezinárodní konferenci v Budapešti.
9. Vlastnosti fixačního prostředku „Protecting spray 680.
Závěrečná zpráva je přístupna na webových stránkách NA.
10. Vlastnosti kancelářských papírů -kopírovací papír SKY Laser a multifunkční papír
EFFECTO.
Ověření mechanických, chemických a optických vlastností papírů. Závěrečné zprávy jsou
k dispozici v 10.oddělení.
11. Analýza železogalových inkoustů a barevné vrstvy fondů Desek zemských a Desek
dvorských pomocí rentgenfluorescence.
Průzkum prvkového složení inkoustů a pigmentů z fondu desek zemských a desek dvorských. Práce probíhala ve spolupráci s FJFI ‚ČVUT v Praze. Výsledky byly zveřejněny na 13.
semináři restaurátorů a historiků v Třeboni. Zprávy budou k dispozici v 1. a 10.oddělení archivu. Jeden výtisk bude předán Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI
ČVUT v Praze.
12. Čištění a restaurování skleněných negativů.
Úkol byl dokončen a prezentován na 13. semináři restaurátorů a historiků.
13. Vliv viditelného světla na archiválie.
Tato práce je řešena v rámci několikaletého PSG studia na Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha. V roce 2007 by měly být experimenty ukončeny a sepsána
doktorská práce.
Na základě spolupráce s Katedrou fotografie Filmové a televizní fakulty AMU v Praze
vznikla na pracovišti oddělení diplomová práce Š. Krčmářové Fotografické techniky a jejich
poškození.

Pedagogická činnost
Počátkem roku pokračovala výuka pro studenty archivnictví FF UK na základě smlouvy
mezi Národním archivem a katedrou pomocných věd historických a archivního studia FF UK
(předměty Spisová služba, předarchivní péče a výběr archiválií; Seminář ke zpřístupňování
archiválií; Archivní provoz a technika a Archivní legislativa). Na výuce se podíleli pracovníci
téměř všech oddělení. Některé z přednášek byly zařazeny rovněž do archivního kurzu konaného na půdě Národního archivu na jaře 2006. Spolupráce spočívala i ve zpracování osobních
fondů či podílem v rámci ročníkové práce na indexaci policejních přihlášek. Dále jsme se
účastnili přednášek pro studenty FAMU. Rektorát FAMU uvažuje o rozšíření vzájemné spolupráce v příštím roce.
Pracovníci oddělení péče o fyzický stav archiválií se podíleli na výuce studentů Střední
průmyslové školy grafické v Praze, Ústavu chemické technologie restaurování památek
VŠCHT v Praze, Ústavu historických věd Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v
Hradci Králové a Střední škole elektrotechniky a strojírenství - obor knihař.
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IV. STAV ARCHIVÁLIÍ
Tab. č. 1
Prověrky fyzického stavu
Z toho arZ toho náchivních kulrodních
turních pakulturních
Počet prověrek fyzického stavu
mátek
památek Počet případů zjištěného poškození
Podrobněji viz Zpráva o stavu
kulturních
památek Národního archivu
za rok 2006
Tab. č. 2
Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti
podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., odst. II.
Datum
měření

Teplota v
°C
Relativní vlhkost v %

V roce 2006 nebyly extrémní hodnoty
teploty a relativní vlhkosti v depozitářích
Národního archivu zaznamenány.

Zpráva
o prověrce fyzického stavu archivních kulturních památek
a národních kulturních památek uložených v Národním archivu
za rok 2006
Č.j. NA 109/2007-05

Prověrka fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek uložených v Národním archivu byla provedena na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Metodického návodu k postupu prohlášení archiválií, archivních sbírek a archivních
fondů nebo jejich ucelených částí za archivní kulturní památky, prohlášení archivních kulturních památek za národní kulturní památky a o nakládání s archiváliemi prohlášenými za tyto
památky a péči o ně ze dne 2.1.2006 (č.j. AS-1413/2-2005).
Kontrola fyzického stavu archivních kulturních památek byla provedena ve dnech
11.12.2006 (Chodovec) a 12.12.2006 (Milady Horákové 133), hloubková kontrola listin fondu
Archiv České koruny se uskutečnila ve dnech 4.-14.12.2006.
Za jednotlivá oddělení NA se na kontrole a sestavení zprávy podíleli:
1. oddělení: I. Čadková, PhDr. Čumlivski, Mgr. Křečková, PhDr. Pazderová
2. oddělení: Mgr. Koláčný
4. oddělení: Mgr. Frňka
5. oddělení: Mgr. Kaďorek
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6. oddělení: Mgr. Paulus
8. oddělení: J. Bartáková, PhDr. Benešová, I. Mrvíková
10. oddělení: Ing. Dernovšková, Dr. Ing. Ďurovič, Mgr. Holakovská

č. 1, Archiv České koruny, AKP od 7.7.1977, NKP od 17.8.1988 (2525 listin, inv. č. 12525) – č. NAD 50 (Archiv České koruny)
Datum kontroly: 4.12.2006-14.12.2006
Fyzický stav archiválií: Viz v příloze Protokol o hloubkové kontrole listin
fondu Archiv České koruny, Protokol o kontrole
povrchové krystalizace pečetí v novém trezoru
AČK a Protokol o kontrole olověných bul AČK
Konzervační zásahy: Viz v příloze Protokol o hloubkové kontrole listin
fondu Archiv České koruny, Protokol o kontrole
povrchové krystalizace pečetí v novém trezoru
AČK a Protokol o kontrole olověných bul AČK
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Listiny jsou zabezpečeny 35 mm mikrofilmy.
Snímek listiny na políčku mikrofilmu však nemůže být kvalitní, a to vzhledem k poměru zmenšení.
Proto se postupně pořizovaly ploché negativy,
které se v současné době kompletují na 1. oddělení. Po kontrole a zkompletování budou zaevidovány podle příslušných mezinárodních norem 8.
oddělením jako bezpečnostní média a budou jimi
nahrazeny stávající mikrofilmy. Předpokládaný
termín dokončení této akce: 12/2008. Mikrofilmy
jsou uloženy ve spec. depozitáři na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií: Světlotisková edice AČK (listiny do r. 1526), kvalita vyhovuje.
č. 2, Mzdový spor mezi tiskařskými dělníky a majiteli kartounek 1823, AKP od 7.7.1977
(1 svazek/23 folií, inv. č. 2221) – č. NAD 874 (Policejní ředitelství Praha I)
Datum kontroly: 11.12.2006
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, stabilizován, navrhovaná opatření
žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm (1 ks, př. č. 1495) zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Jako studijní reprodukce slouží kopie bezpečnostního mikrofilmu (2 svitky, př. č. 1495), jejich kvalita vyhovuje.
č. 3, Svatováclavský výbor 1848, Národní výbor 1848, AKP od 7.7.1977 – č. NAD 207
(Svatováclavský výbor roku 1848 Praha) a 208 (Národní výbor roku 1848)
Datum kontroly: 11.12.2006
Fyzický stav archiválií: U NV 1848 byla dokončena konzervace kartonu
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Konzervační zásahy:
Fyzické podmínky uložení:
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:

Počty a kvalita studijních kopií:

č. 5, probíhá konzervace kartonu č. 6 a zbývá
konzervovat karton č. 7. Jinak stav dobrý, stabilizován. U SV 1848 (ka č. 1) a NV 1848 (ka č. 1 a
4) byla provedena výměna desek, ve kterých jsou
uloženy archiválie, navržená při minulé kontrole.
Probíhá konzervace kartonu č. 6, v roce 2007 bude konzervace pokračovat.
Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
V roce 2000 zhotoven 1 bezpečnostní mikrofilm
k fondu Svatováclavský výbor (př. č. 3144),
v letech 1999 a 2000 bylo zhotoveno 11 bezpečnostních mikrofilmů k fondu Národní výbor (př. č.
6-15, 112), kvalita vyhovuje.
V roce 2000 zhotoven 1 studijní mikrofilm
k fondu Svatováclavský výbor (př. č. 3144),
v letech 1999 a 2000 bylo zhotoveno 12 studijních
mikrofilmů k fondu Národní výbor (př. č. 6-15,
112), kvalita vyhovuje.

č. 4, Torzo pamětní zakládací listiny Národního divadla v Praze z r. 1868 a obrysy fragmentů zachycené na umělohmotné folii, AKP od 7.7.1977 (1 originál + 1 kopie) – č. NAD
649 (Archiv Národního divadla, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, navrhovaná opatření žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: V roce 2005 zhotoveny 4 bezpečnostní negativy
(přír. č. 6384-6387), kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Nová fotodokumentace provedena v roce 2005,
kvalita vyhovuje.
č. 4a, Novodobá rekonstrukce listiny pamětní jež se týče stavby Národního divadla
v Praze a seznam osob a firem, které se na znovuzbudování divadla podílely – rok 1883
(rekonstrukce V. Kocourek, 1963-1965), AKP od 16.12.1986 (2 pergamenové listiny) – č.
NAD 649 (Archiv Národního divadla, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, navrhovaná opatření žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: V roce 2005 zhotoveny 2 bezpečnostní negativy
(přír. č. 6388-6389), kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Nová fotodokumentace provedena v roce 2005,
kvalita vyhovuje.
č. 5, Protokol Politického klubu dělnického v Praze 1880, AKP od 7.7.1977 (1 spis/4 folie) – č. NAD 874 (Policejní ředitelství Praha I)
Datum kontroly: 11.12.2006
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Fyzický stav archiválií: Dobrý, stabilizován, navrhovaná opatření žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm (1 ks, př. č. 1495) zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Z bezpečnostního mikrofilmu zhotoveny 2 ks studijních mikrofilmů (př. č. 1495), kvalita vyhovuje.
č. 6, Provolání „Lide pracující“ k 1. máji 1890, AKP od 7.7.1977 (1 spis/3 folie) – č. NAD
873 (České místodržitelství Praha)
Datum kontroly: 11.12.2006
Fyzický stav archiválií: Dobrý, stabilizován, navrhovaná opatření žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm (1 ks, př. č. 1495) zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Z bezpečnostního mikrofilmu zhotoveny 2 ks studijních mikrofilmů (př. č. 1495), kvalita vyhovuje.
č. 7, Rezoluce a memoranda s požadavky na zestátnění klíčového průmyslu, bank, energetických zdrojů a podniků, AKP od 7.7.1977 (kartony č. 1049-1052, inv. č. 3610) – č.
NAD 988 (Ministerstvo průmyslu, Praha)
Datum kontroly: 11.12.2006
Fyzický stav archiválií: V roce 2006 byly odstraněny zrezivělé drátky,
jinak stav dobrý, nezměněn.
Konzervační zásahy: Kromě odstranění zrezivělých drátků žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: V roce 1982 zhotoveny bezpečnostní mikrofilmy
(4 ks, přír. č. 5345-5348), jejich kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: V roce 1982 bylo pořízeno 11 svitků studijních
mikrofilmů (př. č. 1582-1585), jejich kvalita vyhovuje.
č. 8, Dokumenty z porady představitelů politických stran, zájmových a odborových organizací a význačných osobností veřejného života konané dne 23. února 1948 v Obecním
domě v Praze, AKP od 7.7.1977 (1 svazek/68 folií) – č. NAD 357 (Národní fronta –
ústřední výbor, Praha)
Datum kontroly: 11.12.2006
Fyzický stav archiválií: Dobrý, stabilizován, navrhovaná opatření žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm (1 ks, př. č. 1461) zhotoven v roce 1978, kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: 2 studijní mikrofilmy (pozitivy) a 2 negativy zhotoveny v roce 1978 (př. č. 1461), kvalita vyhovuje. Celkem 4 ks kopií.
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č. 45, Kancionál vyšehradský – 15. stol., AKP od 28.10.1981 (1 kodex/200 folií, inv. č.
814) – č. NAD 153 (Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Dobrý, nezměněn, dlouhodobě přetrvává slabý
zápach, prasklá přední drážka, oprava zatím není
nutná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm (1 ks, př. č. 1098) zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: V roce 1977 zhotoven studijní mikrofilm (3 ks, př.
č. 1098), kvalita vyhovuje.
č. 50, Registra krále Vladislava II., kniha XXII. z let 1498-1502, AKP od 28.7.1982 (1
kniha/282 folií, inv. č. 365) – č. NAD 174 (Česká dvorská kancelář, Praha, Vídeň)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, navrhovaná opatření žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilmy zhotoveny v roce 1977
(1 ks, př. č. 1102) a v roce 2004 (1 ks, př. č.
3817), kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní mikrofilmy zhotoveny v roce 1977 (2 ks,
př. č. 1102) a 2004 (1 ks, př. č. 3817), kvalita vyhovuje.
č. 51, Urbář arcibiskupských statků – po roce 1390, AKP od 28.7.1982 (1 kniha/99 folií,
inv. č. 1170) – č. NAD 110 (Archiv pražského arcibiskupství, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, navrhovaná opatření žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm zhotoven v roce 1977 (1
ks, př. č. 1099), kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní mikrofilm (2 ks, př. č. 1099) zhotoven
v roce 1977, kvalita vyhovuje. Pro badatele
k dispozici též edice (Emler, J., Decem registra
censum bohemica, Praha 1881).
č. 52, Urbář kláštera břevnovského – 1406, AKP od 28.7.1982 (1 kniha/48 folií, inv. č.
449a) – č. NAD 35 (Benediktini – klášter Břevnov, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, navrhovaná opatření žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
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Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilmy zhotoveny v roce 1977
(1 ks, př. č. 1101) a 2005 (2 ks, př. č. 3811, 3812),
jejich kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní mikrofilmy zhotoveny v roce 1977 (2 ks,
pozitiv a negativ, př. č. 1101) a 2005 (2 ks, přír. č.
3811, 3812), kvalita vyhovuje. Pro badatele
k dispozici též edice (Emler, J., Decem registra
censum bohemica, Praha 1881).
č. 53, Urbář kláštera strahovského – 1410, AKP od 28.7.1982 (1 kniha/47 folií) – č. NAD
196 (Premonstráti – klášter Strahov, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, navrhovaná opatření žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm (1 ks, př. č. 1097) zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní mikrofilm (2 ks, pozitiv + negativ, př. č.
1097) zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje.
Pro badatele k dispozici též edice (Emler, J., Decem registra censum bohemica, Praha 1881).
č. 54, Berní rejstřík arcibiskupských statků – 1379, AKP od 28.7.1982 (1 kniha/82 folií,
inv. č. 1169) – č. NAD 110 (Archiv pražského arcibiskupství, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, navrhovaná opatření žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm (1 ks, přír. č. 1100) zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní mikrofilm (2 ks, př. č. 1100) zhotoven
v roce 1977, kvalita vyhovuje. Fotografie (84 ks)
byly zhotoveny v r. 1977 z mikrofilmu - duplicitní
k mikrofilmu.
č. 55, Listina Přemysla Otakara I. z 24. července 1224, AKP od 28.7.1982 (1 listina, inv.
č. 10) – č. NAD 35 (Benediktini – klášter Břevnov, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, navrhovaná opatření žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Negativy (14 ks) zhotoveny v roce 1977 (přír. č.
1558-1568), uloženy na Chodovci. Doporučeno
zhotovit nové bezpečnostní negativy, protože listina byla konzervována. Bude realizováno v 1.
čtvrtletí 2007.
Počty a kvalita studijních kopií: Listina digitalizována v r. 2006 v rámci projektu
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Monasterium. Digitální kopie je k dispozici od
20.2.2007.
č. 80, Kresba Petra Brandla Svatá rodina, AKP od 6.7.1984 (1 list) – č. NAD 110 (Archiv
pražského arcibiskupství, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, navrhovaná opatření žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní negativ (1 ks) zhotoven v r. 2005
(přír. č. 6383), kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní pozitivy zhotoveny v r. 2005 (2 ks, bez č.
přír.), kvalita vyhovuje.
č. 85, Desky zemské, AKP od 13.12.1989 (1714 knih, inv. č. 1-1714) – č. NAD 172 (Desky
zemské, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Stav detailně popsán v Průzkumu fyzického stavu
Desek zemských (10. oddělení), jinak stav zůstává
stejný, pokračuje odkyselování a výroba speciálních krabic.
Konzervační zásahy: Pokračuje odkyselování a výroba speciálních krabic.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilmy jsou pořizovány od roku
1961 a jejich kvalita odpovídá technickým možnostem archivu. V současné době probíhá hloubková kontrola stávajících bezpečnostních mikrofilmů a na jejím základě budou přijata následující
opatření:
- bezpečnostní mikrofilmy, které jsou na
nevyhovujících podložkách budou postupně nahrazovány novými (pokud to fyzický
stav originální archiválie dovolí)
- pokud v průběhu let došlo
k nekontrolovatelným ztrátám bezpečnostních mikrofilmů budou nahrazeny novými
- U bezpečnostních mikrofilmů, kde jsou
části textu nečitelné v důsledku toho, že
zasahují do vazby hřbetu knihy, nelze zatím přijmout adekvátní technické řešení.
Takovýto text je však většinou nečitelný i
v originále. V tomto případě je nutné počkat na rozvoj nových technologií.
Počty a kvalita studijních kopií: Situace je stejná jako u bezpečnostních kopií.
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č. 102, Listiny Archivu české provincie dominikánského řádu do r. 1526, AKP od
11.5.1992 (46 listin, inv. č. 1-46) – č. NAD 37 (Dominikáni – provincialát a konvent, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, u nového vosku na pečetích se vyskytuje krystalizace, navrhovaná opatření žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Zhotoveno 327 ks negativů (zatím evidováno jako
celek), jejichž kvalita byla shledána jako nevyhovující. V r. 2006 pořízeny nově bezpečnostní negativy listin prohlášených za KP (46 ks).
Počty a kvalita studijních kopií: Listiny prohlášené za KP (46 ks) zdigitalizovány
v r. 2006 v rámci projektu Monasterium. Digitální
kopie je k dispozici od 20.2.2007.
č. 103, Listiny Archivu české františkánské provincie do r. 1526, AKP od 11.5.1992 (141
listin, inv. č. 1, 7-8, 10-29, 31-32, 35-39, 41, 43-79, 81-86, 88-94, 96-103, 106-110, 112-117,
120, 122, 124-130, 133-144, 147-149, 151-154, 156, 161-168, 170-171) – č. NAD 38 (Františkáni – provincialát a konvent, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, u nového vosku na pečetích se vyskytuje krystalizace, navrhovaná opatření žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Zhotoveno 174 ks bezpečnostních negativů, kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Zhotoveny studijní pozitivy (987 ks), kvalita vyhovuje.
Listiny prohlášené za KP (174 ks) zdigitalizovány v r. 2006 v rámci projektu Monasterium. Digitální kopie je k dispozici od 20.2.2007.
č. 104, Listiny fondu Archiv generalátu a +konventu křížovníků s červenou hvězdou
v Praze do r. 1526, AKP od 11.5.1992 (551 listin, inv. č. 1-551) – č. NAD 195 (Křížovníci
s červenou hvězdou – generalát a konvent, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Na pečetích se vyskytuje krystalizace vosku, před
fotografováním nutno vyčistit, jinak stav dobrý.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Zhotoveno 1528 ks bezpečnostních negativů (přír.
č. 1-1528). Jejich stav se podle předběžných zjištění jeví jako nevyhovující. Zhotovení nových
negativů je plánováno na léta 2008-2009.
Počty a kvalita studijních kopií: Zhotoveny studijní pozitivy, jejich kvalita nevyhovuje. Listiny prohlášené za KP (551 ks) zdigita51
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lizovány v r. 2006 v rámci projektu Monasterium.
Digitální kopie je k dispozici od 20.2.2007.
č. 105, Listiny fondu Benediktini – Břevnov do r. 1526, AKP od 11.5.1992 (257 listin, inv.
č. 1-9, 11-258) – č. NAD 35 (Benediktini – klášter Břevnov, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Na pečetích se objevuje krystalizace vosku, před
focením je třeba pečeti vyčistit, jinak stav dobrý.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Zhotoveno 739 ks bezpečnostních negativů (inv.
č. 1-9 = přír. č. 1529-1557, inv. č. 11-258 = přír.
č. 1569-2238). Jejich stav se podle předběžných
zjištění jeví jako nevyhovující. Zhotovení nových
negativů je plánováno na léta 2007-2008.
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní kopie v počtu 719 ks, kvalita nevyhovuje.
Listiny prohlášené za KP (258 ks) zdigitalizovány
v r. 2006 v rámci projektu Monasterium. Digitální
kopie je k dispozici od 20.2.2007.
č. 106, Listiny Archivu Českého velkopřevorství maltského řádu, AKP od 11.5.1992 (361
listin, inv. č. 952-1007, 1886-1957, 1971-2024, 2170-2216, 2218-2324, 2327-2331, 2335,
2337-2352, 2400-2503) – č. NAD 198 (Maltézští rytíři – české velkopřevorství, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Listiny a pečeti jsou částečně poškozené.
Konzervační zásahy: Probíhá restaurování a konzervování, bylo zahájeno ukládání do krabic.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Od roku 2005 jsou průběžně pořizovány negativy
listin po konzervaci (= bezpečnostní). Ukončení
prací se předpokládá v roce 2020 (ale tento údaj
se týká všech listin, nikoli pouze KP), proto bylo
rozhodnuto považovat zatím za bezpečnostní reprodukce negativy listin před konzervací. Koncem
r. 2007 bude ukončena konzervace listin prohlášených za KP (361 ks), budou předány negativy
listin po konzervaci jakožto definitivní zabezpečovací negativy i původní negativy před konzervací jako matriční.
Počty a kvalita studijních kopií: Listiny prohlášené za KP (361 ks) zdigitalizovány
v r. 2006 v rámci projektu Monasterium. Digitální
kopie je k dispozici od 20.2.2007.
č. 107, Listiny Archivu české provincie augustiniánského řádu do r. 1526; rukopis i. č.
68 zv. Codex Thomaeus z téhož archivu, AKP od 11.5.1992 (129 listin, inv. č. 1-129; 1
rukopis) – č. NAD 34 (Augustiniáni obutí – provincialát a konvent, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Codex – stav dobrý, listiny – stav dobrý, přetrvá52
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Konzervační zásahy:
Fyzické podmínky uložení:
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:

Počty a kvalita studijních kopií:

vá krystalizace u nového vosku, navrhovaná opatření žádná.
Žádné.
Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Codex Thomaeus: v r. 2000 zhotoven bezpečnostní mikrofilm (2 ks, přír. č. 1,2), jeho kvalita vyhovuje; dále zhotoveno 506 ks bezpečnostních negativů (inv. č. 68 = přír. č. 6132-6138, inv. č. 1-129
= přír. č. 5875-6381), kvalita vyhovuje.
Codex Thomaeus: v roce 2000 zhotoven studijní
mikrofilm (2 ks, př. č. 1, 2), kvalita vyhovuje, pro
badatele k dispozici také edice (Kadlec, J., Das
Augustinerkloster Sankt Thomas in Prag, Von
Gründungsjahr 1285 bis zu den Hussitenkriegen
mit Edition seines Urkundenbuches, Würzburg,
Augustinus-Verlag 1985.);
Listiny: zhotoveno 507 ks studijních fotografií.
Listiny prohlášené za KP (129 ks) zdigitalizovány
v r. 2006 v rámci projektu Monasterium. Digitální
kopie je k dispozici od 20.2.2007.

č. 108, Listiny fondu Premonstráti Strahov do r. 1526, AKP od 11.5.1992 (224 listin, inv.
č. 1-224) – č. NAD 196 (Premonstráti – klášter Strahov, Praha)
Datum kontroly: 12.12.2006
Fyzický stav archiválií: Listiny a pečeti jsou částečně poškozené, probíhá
jejich konzervování a restaurování.
Konzervační zásahy: V roce 2006 bylo zkonzervováno a zrestaurováno
celkem 100 listin, restaurování bude pokračovat.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Za bezpečnostní kopie jsou prozatím považovány
negativy listin před konzervací ( př. č.6 390 – 7
350). Od roku 2006 probíhá postupné pořizování
negativů po konzervaci, jež jsou považovány za
definitivní bezpečnostní negativy.
Počty a kvalita studijních kopií: Listiny prohlášené za KP (224 ks) zdigitalizovány
v r. 2006 v rámci projektu Monasterium. Digitální
kopie je k dispozici od 20.2.2007.
č. 146, Soubor nejstarších archiválií k dějinám ČVUT z let 1705-1744 (inv. č. 1996, karton 1411, sign. L 42/2) – č. NAD 175 (Stará manipulace, Praha)1
Datum kontroly: 15.11.2006
Fyzický stav archiválií: Ruční papír, železogalový inkoust, přitištěné pečeti, okraje mírně potrhané, fyzický stav dobrý.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
1

Archiválie byly za AKP prohlášeny dne 12.12.2006, v rámci pravidelné každoroční prověrky fyzického stavu
nebyla tato AKP kontrolována, údaje jsou převzaty z Návrhu na prohlášení archiválií za AKP (č.j. NA
3738/2006-01, 15.11.2006).
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15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm zhotoven v roce 2006,
kvalita vyhovuje (1 ks, přír. č. 5381).
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní mikrofilm (2 ks, přír. č. 5381) zhotoven
v roce 2006, kvalita vyhovuje.
V Praze dne 15. ledna 2007
Přílohy:
1. Protokol o hloubkové kontrole listin fondu Archiv České koruny
2. Protokol o kontrole povrchové krystalizace pečetí v novém trezoru AČK a tabulka
výskytu krystalizace na pečetích AČK
3. Protokol o kontrole olověných bul AČK
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Příloha č. 1
Protokol o hloubkové kontrole listin fondu Archiv České koruny

Stav fondu k 14.12.2006
Ve dnech 4.12.2006-8.12.2006 provedli PhDr. Denko Čumlivski, Iva Čadková, ing. Jana Dernovšková, Mgr. Libuše Holakovská hloubkovou kontrolu veškerých listin fondu AČK. Kontrola proběhla podle směrnic statutu AČK. V jejich rámci byla prověřena fyzická přítomnost a
stav listin v novém a původním trezoru i v depozitáři.
Stav fondu je následující:
1) V novém trezoru je uloženo celkem 2 303 ks listin.Všechny listiny jsou konzervované,
zčásti i restaurované a jsou uloženy v melinexu včetně transumptů, vidimátů a opisů
inv. č. 2605, 2610, 2611, 2736, 2737.
2) V původním (tzv. starém) trezoru je uloženo 266 ks listin.
3) Na podlaží jsou uloženy transumpty, vidimáty a opisy inv. č. 2526-2799 (kromě inv. č.
viz bod 1).
4) V konzervační dílně 1. oddělení se v současné době nachází 8 listin (inv. č. 2135,
2209, 2311, 2435, 2463, 2474, 2478, 2492a).
5) Ve fotodílně 1. oddělení se nachází 5 listin (inv. č. 933, 1417, 2308, 2335, 2389).
6) Mimo budovu 1. oddělení není žádná listina.
Klimatický a hygienický režim obou trezorů se pohybuje ve stanovených parametrech.
Hloubkovou kontrolou nebyly zjištěny žádné závady v evidenci ani ve způsobu uložení listin.
Součástí této zprávy je vyjádření ing. Dernovškové ke stavu voskových pečetí, u nichž byla
již v dřívějších letech zjištěna nadměrná krystalizace vosku a protokol o kontrole olověných
bul.
V Praze dne 20.12. 2006
PhDr. Alena Pazderová
vedoucí 1. oddělení SÚA
PhDr. Denko Čumlivski
odborný správce fondu AČK
Iva Čadková
technický správce fondu AČK
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Příloha č. 2

Protokol o kontrole povrchové krystalizace pečetí v novém trezoru AČK
Dne 4.12.2006 byla provedena hloubková kontrola veškerých listin fondu AČK. Byl
kontrolován opět také výskyt krystalizace na povrchu pečetí u sledovaného souboru listin.
Průběžně se sledují listiny AČK 1157 – 1234. Bylo shledáno, že se neobjevil další významný
nárůst krystalizace na pečetích ani na historickém vosku ani na novém vosku oprav. K této
zprávě je připojena tabulka výskytu krystalizace na pečetích v jednotlivých letech. Můžeme
vidět, že stav je stabilizován. Navrhuji, aby byla povrchová vrstva krystalizace odstraněna
zkušebně u 10 listin a povrch byl nakonzervován propolisovým konzervačním prostředkem,
který částečně může i zabránit opětovnému vzniku povlaku. Série takto konzervovaných pečetí bude i nadále sledována.

Tabulka výskytu krystalizace na pečetích AČK
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
inv.č.
1996
AČK 1157
Ksv
Ksv
Ksv 4
Ksv 4
Ksv 4
Ksv 4
Ksv 4
Ksv 4
AČK 1158
0
0
0
0
0
0
0
0
AČK 1161
0
0
0
0
0
0
0
Ksv 1
AČK 1162 Ksv
Ksv
Ksv 2
Ksv 2
Ksv 2
Ksv 2
Ksv 2
Ksv 2
AČK 1163
0
0
0
0
0
0
0 Ksv 1
AČK 1164 Ksv
Ksv
Ksv 3
Ksv 3
Ksv 3
Ksv 3
Ksv 3
Ksv 3
AČK 1165
0
0
0
0
0
0
0
0
AČK 1166
0 Ksv
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
AČK 1167 Ksv
Ksv
Ksv 2
Ksv 2
Ksv 2
Ksv 2
Ksv 2
Ksv 2
AČK 1169 Knv
Knv
Knv
Knv
Knv
Knv
Knv
Knv
AČK 1170
0
0
0
0
0
0
0
0
AČK 1171 Ksv
Knv
Knv
Knv
Knv
Knv
Knv
Knv
AČK 1172
0
0
0
0
0
0
0
0
AČK 1173 Knv
Knv
Knv
Knv
Knv
Knv
Knv
Knv
AČK 1174 Ksv
Ksv
Ksv
Ksv
Ksv
Ksv
Ksv
Ksv
AČK 1175 nebyla nebyla nebyla
nebyla
Ksv1
Ksv
Ksv
Ksv 1
AČK 1176 Ksv
Ksv
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
AČK 1178 Ksv
Ksv
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
AČK 1179
0
0
0
0
0
0
0
0
AČK 1180 Ksv
Ksv
Ksv 3
Ksv 3
Ksv 3
Ksv 3
Ksv 3
Ksv 3
AČK 1181
0
0
0
0
0
0
0
0
AČK 1182
0
0
0
0
0
0
0
0
AČK 1183
0
0
0
0
0
0
0
0
AČK 1184
0
0
0
0
0
0
0
0
AČK 1186
0
0
0
0
0
0
0
0
AČK 1187
0
0
0
0
0
0
0
0
AČK 1189
0 Ksv
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
AČK 1190
0 Ksv
Ksv 1
Ksv 1
Ksv 2
Ksv1
Ksv 1
Ksv 1
AČK 1191
0
0
0
0
0
0
0
0
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AČK 1192 Ksv
Ksv
AČK 1193
AČK 1194 Ksv
AČK 1195 Ksv
Ksv
AČK 1196
0
AČK 1197
0
AČK 1198
0
AČK 1199
0
AČK 1200
AČK 1201
0
AČK 1202
0
AČK 1203
0
AČK 1204
0
AČK 1205
0
AČK 1208 Ksv
Ksv
AČK 1209
0
AČK 1210 Ksv
Ksv
AČK 1211
0
AČK 1216
0
AČK 1217 Ksv
Ksv
AČK 1219 Ksv
AČK 1220 Knv
Knv
AČK 1221
0
AČK 1222 Ksv
Ksv
AČK 1223 Knv
Knv
AČK 1224
0
AČK 1225
0
AČK 1226 Knv
Knv
AČK 1227
0
AČK 1228 Ksv
Ksv
AČK 1229 Knv i sv Knv
AČK 1230 Ksv
Ksv
AČK 1231
AČK 1232
0
AČK 1234
0 Ksv

Ksv 3

Ksv 3

Ksv 3

Ksv 3

Ksv 3

Ksv 3

0 Ksv 1
Ksv 1
0
0
0
0

Ksv 1
Ksv 1

Ksv 1
Ksv 1

Ksv 1
Ksv 1

Ksv 1
Ksv 1

Ksv 1
Ksv 1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Ksv 1
0 Ksv 1
Ksv 1
0
0
Ksv 2

Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1

Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1

Ksv 2

0
0 Ksv 1
Ksv 2

0
0

Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1
0

0

Ksv 1
Knv
Ksv 1

Ksv 1
Knv
Ksv 1

Ksv 1
Knv
Ksv 1

Ksv 1
Ksv 2
0 Ksv 1
Knv
0
Ksv 1
Knv
0
0
Knv
0
Ksv 1
Knv
Ksv 1

0 Ksv 1
Ksv 1

Ksv 1
Ksv 1

Ksv 1
Ksv1

Ksv 1
Ksv 1

Knv
0

Knv
0

Ksv 1
Knv
0
0

Ksv 1
Knv
0
0

Knv
0

Knv
0
Ksv 1
Knv
0
0

Knv
0

Knv
0

Ledenda
Ksv - krystalizace starého historického vosku
Knv - krystalizace nového vosku opravy
Stupeň krystalizace
0 - žádná
1 - velmi mírná
2 - mírná
3 - střední
4 - silná
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Ksv 1
Ksv 1
Ksv 1

Ksv 1
Ksv 1
0

Ksv 1
Ksv 2
Ksv 1
Knv
0

0
Ksv 1
Ksv 2
Ksv 1
Knv

0
Ksv 1
Knv

0
0

0
Ksv 1
Knv

Ksv 1
Knv
Ksv 1

0
0 Ksv 1
Knv
0
Ksv 1
Knv
Ksv 1

Ksv 1
Ksv 1

Ksv 1
Ksv 1

Knv
0

0

0
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Příloha č. 3
Protokol o kontrole olověných bul AČK
Dne 14.12.2006 proběhla opět prohlídka všech olověných bul AČK, které jsou nyní
uloženy ve starém trezoru. Současný stav byl porovnán se stavem podle fotodokumentace,
která byla prováděna v průběhu konzervace listin AČK. Zásadní změny v rozsahu koroze nebyly pozorovány. Podle literatury je teoretický předpoklad, že koroze pokračuje do hloubky.
Pro výzkum stavu, zhodnocení možností konzervace a uložení je potřeba dlouhodobější výzkum ve spolupráci s VŠCHT.
V Praze 14.12.2006
ing. Jana Dernovšková
konzervátorka, X.odd.NA

--Průběžně probíhaly průzkumy fyzického a mikrobiologického stavu fondů dle požadavků
správců fondů. Bylo provedeno 446 mikrobiologických stěrů, u pozitivních nálezů byla provedena identifikace mikroorganismů. Uskutečnilo se 107 stěrů u povodňových materiálů (zde
bylo prováděno širší spektrum analýz, včetně identifikace bakterií).
Jako příklad může posloužit následující: po více než patnáctiletém intenzivním využívání
fondu ÚV KSČ odbornou veřejností, bylo nezbytné pokračovat v revizi zpracovaných částí
toho složitého fondu. Revize byla provedena u fondu Sekretariát ÚV KSČ (1954 - 1962). Jejím předmětem byla kontrola úplnosti a fyzického stavu fondu. Celkem bylo prohlédnuto 244
kartonů archiválií.
Mikrobiologická laboratoř zajišťovala i individuální dezinfekce jednotlivých archiválií, které
neprošly etylenoxidovou komorou (fotografie, jednotlivé knihy). Celkem bylo vydezinfikováno 8 archivních krabic.
Oddělení péče o fyzický stav archiválií zajišťovalo přejímání vysušených povodňových
archiválií od firmy Belfor k dezinfekci (měření rovnovážné vlhkosti) a předávání archiválií
po dezinfekci (mikrobiologické stěry) jednotlivým ministerstvům podle schváleného harmonogramu. Vedlo též kompletní předávací dokumentaci.
Analytickou metodou dle ČSN ISO 417 - Stanovení zbytkového thiosíranu ve zpracovaných fotografických materiálech metodou s methylenovou modří – je průběžně sledována
kvalita zhotovených bezpečnostních mikrofilmů.
Dále byly provedeny a vyhodnoceny mikrobiologické stěry pro následující organizace:
Státní oblastní archiv Třeboň, Státní okresní archiv Hodonín, Státní okresní archiv Chrudim,
Státní okresní archiv Kutná Hora, Státní okresní archiv Brno - venkov (Rajhrad), Vojenský
ústřední archiv, Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Archiv hl. m. Prahy, Národní lékařská knihovna, Vědecká knihovna Olomouc, Národní muzeum, Muzeum hudby, Židovské muzeum v Praze, Pedagogické muzeum v Praze, Památník písemnictví, České muzeum výtvarných umění, Regionální muzeum v Chrudimi, Ústav dějin umění AV ČR, Památník Lidice,
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice.
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Tab. č. IV/3 Množství zhotovených bezpečnostních a studijních kopií za rok 2006
Počet kusů
bezpečnostních negativů
(po konzervaci)

Počet políček
studijních
kopií

Název archivního souboru

Počet políček
bezpečnostního mikrofilmu

HBMa inv.č. 2901-2955
AS inv.č. 1-95
Saalbuchy inv.č. 22
Registra inv.č. 122-162,
166-169
DZ-Karlštejnské kvaterny, inv.č. 14-18,
12,7,1,5,3,10,13,6
DZ-Karlštejnské kvaterny
SM – Urbáře inv.č. 2-17,
32-121
SM L inv.č. 42/2
ŘDo inv.č. 253-255
Sbírka staničních kronik,
ka 43-62
ÚV KSČ 1945-1954, ka
7-39
PMR, Praha ka 40294036
Negativy z fondů řádových archivů (ŘP, ŘM
atd.)
PVU, ka 1-238
Indikační skicy
Církevní listiny a j. (viz
komentář)
PŘ - policejní konskripce
Celkem

4.061
25.062
221
15.544

8.122
50.124
442
31.088

1.485
6.116

2.970
12.232

Počet
digitálních
kopií

2.160
7.182

14.364

255
596
10.751

510
1.192
21.502

14.276

23.566

3.913

4.690
2.221

94246

456

278.271
29 000
7 118

183.708

2.221

451.542

100 000
138 734

Bezpečnostní snímkování probíhalo podle plánu schváleného na konci roku 2005. Snímkování, v tabulce posledního uvedeného archivního souboru (Pomocný výbor pro uprchlíky
v Paříži), provádí pracovnice Muzea Holocaustu.
V letošním roce bylo zahájeno bezpečnostní snímkování originálů protokolů schůzí vlád 1.
československé republiky uložených v archivním fondu Prezidium ministerské rady. Vzhledem ke složité dobové adjustaci protokolů je nutno provádět v oddělení péče o fyzický stav
archiválií před snímkováním odborné rozpečetění a poté postupné zapečetění protokolů.
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Práce vykazované v této skupině spočívají též v evidenci a pravidelných kontrolách
bezpečnostních mikrofilmů. V roce 2006 bylo řádně zaevidováno a uloženo celkem 836
svitků bezpečnostních mikrofilmů a stejné množství jejich matričních (836) a studijních (836)
kopií. Dále bylo stejným způsobem zaevidováno 4.150 přír.č. bezpečnostních negativů a u
některých z nich byly evidovány i matriční kopie.
Práce na evidenci a kontrole bezpečnostních kopií archiválií jsou dlouhodobé, a to především vzhledem k tomu, že nebyl dosud uveden do provozu segment JANUSu, který by umožňoval jejich rychlejší evidenci. Práce tak probíhají z 50% ručně – vedením přírůstkových knih
a karet a ze zbývajících 50% v textovém editoru, kdy jsou vytvářeny tabulky přehledů a konsignace. U nově zavedených bezpečnostních negativů jsme zrušili ruční evidenci – tedy vedení přírůstkové knihy a využíváme opět textový editor, který nám však neumožňuje pořizovat potřebné výstupní sestavy.
Kromě výše uvedeného věnuje příslušné oddělení značnou část fondu pracovní doby přemanipulaci a nové adjustaci. Původní adjustace je nevhodná – obaly PVC, lepidla atd. Restaurátorské zásahy jsou prováděny jen v nejnutnějších případech. Tak jsou postupně nově adjustovány zvukové dokumenty – gramofonové desky, mg. pásky atd. do nových obalů a zároveň
jsou ukládány do „drátěného programu“, což nám do značné míry šetří místo v depozitářích.
Stejně je tomu i u ostatních fotografických a kinematografických dokumentů. Fotografie a
negativy jsou navíc při této příležitosti kontrolovány, zda v nich v minulosti došlo ke ztrátám.
K negativům jsou průběžně pořizovány náhledy v analogové nebo v digitální podobě (Fotoarchiv K.H. Franka, LEICA – k posledně uvedenému bylo zhotoveno 2.223ks náhledových
zvětšenin).
Digitalizační práce
Bylo navázáno na digitalizační práce na fondu Stabilní katastr-indikační skici zahájené
koncem r. 2005. V uplynulém roce bylo připraveno k digitalizaci 336 kartonů (součástí přípravy byly evidenční práce a vytřídění skic k restaurování), zdigitalizováno bylo 258 kartonů, z nichž bylo pořízeno 29 000 ks skenů. Zbylých 78 kartonů IS (cca 9000 skenů) je připraveno k okamžité digitalizaci.
V rámci mezinárodního projektu Monasterium, podporovaného EU v rámci programu Culture 2000, úspěšně proběhlo zabezpečení a realizace digitalizace 6 098 ks církevních listin
do r. 1526 (fond Archivy zrušených klášterů 1 752 ks, Augustiniáni 129 ks, Benediktini Břevnov 258 ks, Benediktini Emauzy 2 ks, Dominikáni 46 ks, Františkáni 174 ks, Kapucíni 3 ks,
Křižovníci s červenou hvězdou 551 ks, Maltézští rytíři 2 489 ks, Premonstráti 224 ks, Archiv
pražského arcibiskupství 67 ks, Kapitula vyšehradská 400 ks, Kapitula Všech svatých 3 ks).
Kromě církevních listin bylo zdigitalizováno dalších 1020 ks z různých fondů zemské, politické a finanční správy (Finanční prokuratura 75 ks, České gubernium 885 ks, Desky zemské
27 ks, Česká dvorská komora 29 ks, České oddělení dvorské komory 4 ks). Celkem bylo v r.
2006 zdigitalizováno 7 118 ks listin. Současně byl zajištěn přepis inventářů zdigitalizovaných fondů do počítačového programu (formuláře) předaného nám rakouskou stranou. Ve
dnech 22.-23.11. 2006 se uskutečnilo v budově 1. oddělení pracovní zasedání projektu Konsortium-Monasterium, na němž byly vyhodnoceny výsledky digitalizačních prací a hlavní
gestor projektu dr. Thomas Aigner poděkoval pracovníkům oddělení za nadstandardní součinnost. Vedení projektu Monasterium pověřilo v červnu 2006 dr. Pazderovou a mgr. Křečkovou gescí projektu v archivech ČR.
V roce 2006 došlo k výraznému posunu a velmi úspěšně se rozvíjí i projekt digitalizace
policejních konskripcí. Ve dvou etapách bylo na internetu zpřístupněno 108 kartonů tj. cca
100 000 přihlášek (písmena A-Engelhert). V roce 2006 bylo nasnímáno 100 kartonů (cca 100
000 ks) konskripcí a indexováno 92 kartonů (cca 90 000 ks). Pracovnice 2. oddělení se významně podílí i na přípravě přihlášek k digitalizaci – připravuje pouze konkrétní přihlášky
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k rozlepení, následně je řadí zpět do kartonů. Projekt bude i v roce 2007 patřit k významným
činnostem 2. oddělení.

V. KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ
Práce související s odstraňováním následků povodní z roku 2002 pokračovaly postupným naplňováním Usnesení vlády ČR číslo 216 z března 2003. Vysušování zmražených dokumentů firmou Belfor s.r.o. a jejich předávání k dezinfekci do Národního archivu po celý rok
probíhalo bez problémů. V polovině roku 2006 byly připraveny na základě podepsané rámcové Dohody o spolupráci při konzervaci a restaurování dokumentů zasažených povodněmi
v roce 2002 prováděcí dohody o restaurování. Tyto dohody byly předány v srpnu 2006 Městskému soudu v Praze a v listopadu Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Českému statistického úřadu. Po zapracování připomínek byly dohody ze strany Národního archivu podepsány, ale do dnešního dne nebyly podepsány partnerskými stranami. I přes
tuto zatím nepříznivou situaci Národní archiv rozhodl v listopadu 2006 zahájit restaurování
soudních spisů Státního soudu Praha, které byly postiženy ve spisovně Městského soudu
v Praze – Troji.
Dne 28. 7. 2004 schválila vláda ČR v návaznosti na jednání mezi ministerstvy kultury
České republiky a Iráku usnesením č.757 návrh programu Pomoci obnově dědictví Irácké
republiky. V první fázi z prostředků věnovaných na konkrétní projekty tohoto programu bylo
v Institutu konzervátorských a restaurátorských technik v Litomyšli a následně i v Národním
archivu koncem roku 2004 vyškoleno dvanáct iráckých restaurátorů a vybudováno nové mikrografické pracoviště v Irácké národní knihovně a archivu v Bagdádu. Druhá fáze pomoci se
uskutečnila v roce 2006 na základě vládního usnesení č.1519 z 23. listopadu 2005 k návrhu na
poskytnutí peněžitých darů v rámci Programu pomoci obnově kulturního dědictví Irácké republiky a spočívala ve vybavení specializovaného pracoviště na restaurování a konzervování knih a archiválií a v zajištění odborného kursu zaměřeného na praktické restaurátorské techniky využitelné pro záchranu cenných archivních fondů. Vzhledem k velmi
napjaté bezpečnostní situaci v Iráku proběhly práce související s přípravou restaurátorského pracoviště a zprovozněním jednotlivých konzervátorských technologií v knihovně
Salahddinovy univerzity v Irbilu v autonomní oblasti iráckého Kurdistánu. Společnost
Gema Art Group a.s na základě projektu, který vypracovali odborníci z Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu v Praze, kompletně vybavila konzervátorské a restaurátorské pracoviště a zajistila i jeho dodávku přímo na místo kursu. Kurz pod vedením Michala Ďuroviče z Národního archivu proběhl v měsících červnu a červenci t.r. Dalšími lektory kurzu byli Zuzana Zajačiková (Národní archiv), Dušan Nováček (Národní archiv), Jiří
Vnouček (Dánská královská knihovna Kodaň), Zuzana Švarcová (Národní technické muzeum
Praha) a Zbyněk Heřmánek (Národní technické muzeum Praha).
Ve dnech 29.5. až 2.6. proběhlo na základě pozvání Národního archivu zasedání Committee on Preservation of Archives in Temperate Climates, které se zaměřilo především na dopracování společného materiálu Guidelines on Exhibiting Archival Materials. Doprovodným
programem zasedání komise byl jednodenní seminář, který organizoval Národní archiv ve
spolupráci s Národním technickým muzeem. Na tento seminář navazoval druhý den
workshop. Seminář byl zaměřen na konzervování a restaurování vodou poškozených archivních a knihovních dokumentů s důrazem na fotografické materiály. Na tento seminář
by byli kromě členů komise pozváni přední evropští odborníci na konzervování fotografických materiálů Bertrand Lavédrine z Francie a Clara von Waldhausen z Holandska, která vedla zmíněný workshop. Jejich vystoupení bylo doplněno o praktické zkušenosti členů komise a
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českých restaurátorů. Následovaly exkurze v Národním technickém muzeu (vysoušecí pracoviště), Národním archivu, Národní knihovně a vysoušecím pracovišti firmy Belofor v Jirnech.
Za významný počin minulého roku lze považovat spolupráci s Katedrou dozimentrie a
aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT při identifikaci pigmentů a inkoustů pomocí rentgenfluorescence. Tato spolupráce by zaměřena především
na důkladný průzkum prvkového složení železogalových inkoustů rukopisů českých Desek
zemských a Desek dvorských a pigmentů.
V únoru 2006 byla podepsána mezi Národním archivem a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově Dohoda o součinnosti při realizaci konzervátorských prací, na jejímž základě byla zahájena systematická konzervace 580 listin a pečetí, které jsou uloženy
v Národním archivu.
Získané zkušenosti z výstavby nové budovy Národního archiv byly formou konzultací,
osobních návštěv, účastí na jednáních a kontrolních dnech předávány kolegům z Moravského
zemského archivu, který se v současné době staví v Brně. Pro tuto stavbu byla vypracována
řada posudků na dodavatele některých technologií a materiálů.
První týden v srpnu proběhl v Třeboni tradiční již XIII. Seminář restaurátorů a historiků. Seminář byl organizován pracovníky 10. oddělení a zúčastnilo se ho přibližně 200 účastníků, kolegové zde vystoupili s třinácti příspěvky.
Jedním z hlavních úkolů restaurátorského pracoviště umístěného v budově Národního
archivu Milady Horákové 133 bylo pokračování ukládání pergamenových listin fondu Řád
maltézských rytířů do krabic. Bylo konzervováno a zrestaurováno 195 papírových a pergamenových listin z tohoto fondu uloženo do speciálních krabic. Spolu se správcem fondu byla
kompletována dokumentace.
Bylo dokončeno též rovnání a ukládání map z fondů Řád maltézských rytířů a Řád
křižovníků (312) a proveden průzkum jejich fyzického stavu. Bylo sejmuto 13 negativních
forem a vytvořeno 15 kopií pečetí. Pokračovalo odkyselování Desk zemských a komplexně
byly restaurovány 2 rukopisy z fondu Řádu piaristů a Řádu premonstrátů a 3 rukopisy
z fondu Nová manipulace.
V menší míře byly restaurovány jiné pergamenové listiny, různý aktový materiál a prováděny drobné opravy podle aktuálních potřeb badatelny 1. oddělení. Bylo svázáno 9 kusů nových inventářů.
Značný rozsah pracovní doby zaujímaly přípravné práce pro výstavy (příprava archiválií
pro vystavení, zhotovení kopií kopií atd.). Jednalo se o výstavy Slezko – perla Koruny České,
Karel IV (Gelnhausenův kodex, čištění pečetí a vyrovnávání listin), Jezuité a Klementinum,
Mária Uhorská, Hudba v Praze 1760 atd.
Mimo plán práce byl proveden průzkum, posudek a restaurování fondu Lužické spisy,
který měl být zapůjčen na podnět ředitele odboru archivní správy MV České republiky
Saskému hlavnímu státnímu archivu v Drážďanech. Bylo zajištěno přes 100 pečetí pod papírovým krytem (jednalo se o 24 kartonů spisů /kart. č. 231-254/, které bylo třeba archiváři profoliovat, prohlédnout konzervátory, restaurovat a opatřit příslušnými seznamy. Zápůjčka nakonec realizována nebyla.).
Mimo plán práce byla odstraněna rekrystalizace z pečetí pergamenových listin Řádu dominikánů.
Restaurátorky se podílely na přípravě pergamenových listin, které byly digitalizovány
v rámci projektu Monasterium, včetně jejich zpětné adjustace do krabic.
Na pracovišti tradičně probíhaly praxe a exkurze studentů ze SPŠG, exkurze Fakulty restaurování University Pardubice, stáže restaurátorek ze SOA Plzeň, SOA Zámrsk a Ústavu
chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha.
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Restaurátorské pracoviště na Chodovci pokračovalo v restaurování a konzervování archiválií přijatých již minulých letech nebo zahájilo práce na nově přijatých archiváliích. Díky
externím restaurátorům byly zahájeny i práce na soudních spisech z fondu Státní soud Praha.
a) systematická konzervace vybraných archivních fondů zahájená v předchozích letech:
FOND RAM:
- erbovník RAM-A 5/IX/4 - probíhá konzervace
FOND AČK:
- pečeť inv. č. 2228 (zlomky) - práce pokračují
FOND DZV:
- pokračuje odkyselování a zhotovování ochranných obalů
FOND RAT:
- 4 deníky Leopolda II – dokončeno a odevzdáno
- knihy č. 1–5 fondu Petr Leopold – dokončeno a odevzdáno
- kolorovaná kresba Cajano 1829, RAT LII, inv. č. V+V 185, k. 96 – dokončeno
- Piccolo messale, tisk, RAT LII, A/21, k.116 – dokončeno
- herbáře RAT LII, inv. č. 183, B 22/a/8, k. 94 a 132 – dokončeno
FOND NV 1848:
- karton č. 5 –dokončeno a odevzdáno
- u dvou kartonů provedena výměna nevyhovujících obálek
- přijat kart. 6
FOND ŘSLS:
- pokračuje systematické ukládání pergamenových listin do krabic firmy Emba (listiny č. 48
- 66)
FOND HBMa:
- pokračuje systematická konzervace matrik přijatých v roce 2005 a 2006 – (konzervování 2
matrik bylo dokončeno, u 7 práce pokračují )
FOND IS:
- přijato 14 indikačních skic – byl vypracován detailní restaurátorský záměr a změřeno pH
Další materiály, na něž byly přijaty objednávky v předchozích letech:
- 15 listin ŘSLS/ P – dokončena konzervace pečetí, zbývá zkontrolovat listiny a uložit je do
krabic
- mapa fondu SMP (na plátně) – byly provedeny chemické analýzy pigmentů a bude vypracován restaurátorský záměr
- Chalupníček – konzervace probíhá průběžně
- Leica - konzervace probíhá průběžně
- Drážďanská banka - konzervace probíhá průběžně (hotov kart.3)
- čištění filmových pásů Krátký film - průběžně
- Altmannovo panorama – dokončeno a odevzdáno
- FD 1897 – 1975 – fotografie – dokončeno
- vyčištění knihy MVP/R – dokončeno a odevzdáno
- konzervace daguerrotypie – probíhá konzervování a restaurování
- fotoalba z fondu K. H. Franka – probíhá průběžně
- 22 obtahů novin z knihovny – dokončeno
- Archiv Huberta Ripky – práce probíhá
- oprava krabice na pamětní knihu ČNR – provedeno a odevzdáno

b) konzervace vybraných archiválií zahájená v roce 2006
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- 9 starých tisků z Piaristické knihovny – 5 tisků je hotovo
- PMR – příprava před mikrofilmováním – aktuálně kartony 4029 - 4038
- PŘ 1931 – 1940, kniha M 22 (23. 2.) – konzervace probíhá
- 4 knihy ZÚP (1674, 1679, 1680, 1681) – 1681 hotovo, 1674 a 1680 - práce probíhají
- 17 diapozitivů Kropáček Jan, JAF 1354 – práce probíhá
- 11 fotografií pro výstavu Karel IV – dokončeno a odevzdáno
- 11 fotografií Čechů z Volyně - dokončeno
- Milada Horáková – práce zahájeny
- Josef Cerha – rozlepení listů spisu – práce probíhají
- lepení mikrofilmů (5 svitků inv. č. II 2620, II 2623, II 2646, II 2647, II 2642) – dokončeno
a odevzdáno
- pro digitalizaci bylo připraveno (rozlepení a vyrovnání) celkem 78 kartonů aktového materiálu z fondu Policejní ředitelství
- pro mikrofilmování 20 kartonů z fondu Předsednictvo ministerské rady
V následující tabulce je shrnut počet zrestaurovaných archiválií a počty dnů potřebné
k zajištění jednotlivých činností úseku:
Konzervování a restaurování archiválií
Konzervování pečetí
Kopie pečetí
Negativní formy
Rekonstrukce pečetí
Konzervování a restaurování perg.listin.
Ukládání perg.listin do Melinexu/krabic
Restaurování a konzervování rukopisů a tisků
Odkyselování archiválií
Konzervování a restaurování aktového mat.
Příprava archiválií k mikrofilmování, digitalizaci
Konzervování a restaurování map a plánů
Konzervování a restaurování fotografických materiálů
- Pozitiv a negativ
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kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
krabice
dny
kusy
dny

120
58
51
105
13
4
37
63
167
55
200
31
26
486
23
153
2034
159
98
259
340
86

kusy
dny

84
38
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Konzervování a restaurování fotografických materiálů
- mikrofilm a filmový pás
Mechanické a chemické čištění pozitivů a negativů
Mech. a chem. čištění
mikrofilmů a filmových pásů
Individuální dezinfekční práce
Kartonážní práce
Vazba inventářů
Běžná a brožovaná vazba, převazba,makety
Příprava konzervačních prostředků
Údržba strojů a úklid

svitky/role
dny
kusy
dny

124
39
10
2

svitky/role
dny
dny
kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
dny
dny

111
36
19
178
190
9
1
20
13
57
64

c) restaurování dokumentů poškozených povodněmi v roce 2002
V létě byla provedena kontrola fyzického stavu dosud usušených spisů Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Městského soud Praha a Českého statistického úřadu. Byl proveden odhad množství archiválií, které bude nutno restaurovat, upřesněny kalkulace nákladů na restaurování pro jednotlivé typy archivních materiálů a od od 1. 11. 2006 byly
zahájeny restaurátorské práce a dosud byly konzervovány a restaurovány následující spisy
z fondu Státní soud Praha :
800 listů - spisová značka Rt 6/90
877 listů - spisová značka Rt 5/90
400 listů - spisová značka Rt 4/90
278 listů - spisová značka Rt 17/90
780 listů - spisové značky Rt 19/90, 21/90, 22/90, 23/90, 24/90.
(Pro účely zahájení restaurování archiválií fondu Státní soud Praha jsme pořídili přesný soupis spisových značek k 484 jednotlivým soudním případům. Prvních 15 celků bylo již předáno k restaurování.)

d) restaurování pergamenových listin a pečetí z fondu Řád premonstrátů
Externí restaurátorka B. Nováková v roce 2006 restaurovala, konzervovala a uložila do
speciálních krabic 100 pergamenových listin (inv.č. 1 – 100) z fondu Řád premonstrátů, které
jsou v Národním archivu uloženy na základě depozitní smlouvy. Restaurátorské práce byly
financovány tímto řádem.
Výstavní činnost
Rozsáhlou činnost pro oddělení péče o fyzický stav archiválií představují výstavy a
práce s nimi související. Jednalo se především o kontrolu fyzického stavu archiválií, kontrolu
výstavních prostor a přípravu archiválií (restaurování před vystavením), instalaci a deinstalaci
výstav.
Výstavy archiválií
Příprava archiválií pro výstavy a zápůjčky

dny
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Instalace výstav
Měření klimatických a světelných parametrů

dny
dny

43
7

Knihovna
Knihovna Národního archivu plnila v roce 2006 úkoly v oblasti péče o historické knihovní fondy a sbírky a v oblasti tvorby oborově zaměřeného knihovního fondu, kde plnila
úkoly na úseku doplňování fondu o dokumenty dané tematickým profilem knihovny a na úseku jejich zpracování a zpřístupňování. Zajišťovala svůj podíl v oblasti oborové bibliografickodokumentační činnosti a vydávání oborových bibliografií, poskytovala služby uživatelům
z řad pracovníků a badatelů Národního archivu a ostatních archivů ČR, uživatelům z řad vysokých a středních škol a další odborné a zájmově odborně zaměřené veřejnosti.
Knihovna Národního archivu působila a působí dle §13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, jako základní knihovna se specializovaným fondem.
V oblasti vědecké a odborné činnosti byla opět velká pozornost věnována průzkumu bohemik (starým tiskům a tiskům 19. a 1.pol. 20. století) – všem typům a druhům dokumentů
(především seriálům a vzácným monografiím, úřednímu a neoficiálnímu tisku, učebnicím,
ad.) jak ve vlastních dílčích historických knihovních fondech knihovny, tak v odborných
knihovnách z příbuzných vědních oborů.
Průzkum byl opět zaměřen nejen směrem ke způsobům zpracování a zpřístupnění těchto
dokumentů knihovními systémy používanými v knihovně archivu a ke zpracování přehledu
fyzického stavu dokumentů v rámci dokumentů NA, tj. dlouhodobých plánů bezpečnostního
snímkování (a digitalizace) a restaurace a konservace archiválií (a knihovních dokumentů)
Národního archivu, ale zaměřil se i na využití výsledku průzkumu pro přípravu podkladů a
vlastní zpracování dokumentace pro podání žádosti o poskytnutí dotací v rámci výběrového
řízení v programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) vyhlašovaného Ministerstvem kultury pro rok 2006 (granty byly přiděleny a v roce 2006 úspěšně řešeny) a pro rok
2007 - a to v podprogramech VISK 6 – národní program digitálního zpřístupnění vzácných
dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica a VISK 7 – národní program mikrofilmování
a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru s názvy projektů „Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech – signatura A 75 – letáky o třicetileté válce“ a „Sibiřské tisky“ – tj. projektu kompletního reformátování seriálových tiskovin
(novin a časopisů) tištěných v Rusku během let 1914-1920 a pro československé legie na Rusi
– a pro případnou spolupráci knihovny Národního archivu na dalších národních projektech.
Velký blok času byl i v roce 2006 věnován redakci katalogů, která v některých případech
zároveň probíhá i jako příprava katalogů ke skenování a k indexaci záznamů, za účelem připojení jejich elektronické verze v podobě „Obrázkových katalogů“ do vyhledávání v prostředí
RELIEF na Intranetu knihovny NA(tj. na Intranetu NA a s výhledem roku 2007 již i na internetu na WWW NA) - a ve většině případů pak probíhá formou průběžné péče o katalogy nebo formou jednorázových redakčních akcí (katalogy příručních knihoven, předmětové klasické katalogy a katalogy seriálů k dílčím fondům knihovny NA, atd.) .
Zpracovávání dílčích fondů knihovny bylo opět spojeno s rozborem fondů a sbírek
(Knih. Piaristická, Sbírka novin, Knih. Svazu protifašistických bojovníků, Knih. Kybalova,
Knih. Valdštejnská a fondu Mediatéka knihovny NA).
Automatizace knihovny pokračovala v nezměněných podmínkách. Přesto byly v roce
2006 splněny nebo řešeny některé úkoly doporučované závěry auditorské zprávy z konce roku
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2004 a plněny nebo splněny první kroky stanovené koncepcí rozvoje automatizace knihovny
NA, schválené poradou vedení v začátku roku 2006. I během roku 2006 byla zpracována celá
řada materiálů, připomínek nebo konkrétní dokumentace k projektovým záměrům.
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Knihovna - základní statistické údaje
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2006
Počet exemplářů docházejících seriálů
Počet knihovních jednotek ve volném výběru



z toho ústřední pracoviště knihovny NA /

483.061 knihovních jednotek (=svazků)
448 titulů
512 exemplářů
19.993 knihovních jednotek (=svazků)
+
165 titulů docházejících seriálů
vystaveno v Čítárně seriálů
17.747 knihovních jednotek (=svazků)

Chodovec:

- PK 11 – archivní badatelna (2.396 knih.j. = svazků)
- PK 10 – Studovna knihovny ( 15.351 knih.j. = svazků)
- Čítárna časopisů (165 titulů docházejících seriálů)

+
165 titulů docházejících seriálů
vystaveno v Čítárně seriálů


detašované
Horákové:

pracoviště knihovny NA / M.

2.246 knihovních jednotek (= svazků)

- PK 1 – archivní badatelna ( 2246 knih.j. = svazků)

Přírůstky knihovních jednotek (= svazků)

2.615 knihovních jednotek (= svazků)


z toho nákupem
604 k.j. (=
svazků)

z vlastních zdrojů
369 k.j. (=
svazků)

zapsaných seriálů po vazbě
481 k.j. (=
svazků)

z darů, výměnou, povinného výtisku badatelů NA,
z přejímek knihovních jednotek nebo jiným způsobem získání
zdarma
1161 k.j. (=
svazků)

Úbytky knihovních jednotek (= svazků)

334 knihovních jednotek (= svazků)

Počet přejímek celkem


z toho knihovních fondů



knihovních jednotek (drobných přejímek)

Záznamů o dokumentech zpracováno celkem

443 knihovních jednotek
(= svazků)
x
443 knihovních jednotek (= svazků)
12.233 záznamů

(jmenně, věcně a dokumentačně // na souborné
+ monografické + analytické úrovni)

Registrovaní čtenáři
433
- ústřední pracoviště knihovny NA / Chodovec
 z toho nových
182
Registrovaní čtenáři
272
- detašované pracoviště knihovny NA / M.
Horákové
 z toho nových
110
Počet návštěvníků v knihovně celkem

7.402

 z toho ústřední pracoviště knihovny NA /
Chodovec

4.906
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 detašované pracoviště knihovny NA / M.
Horákové

2.496

Protokolované výpůjčky celkem

9.777



z toho absenčních ( 794

794



presenčních

+ 0 MVS)

8.983

Požadavky MVS celkem

0



z toho vyžádané celkem

0



námi požadované celkem

0

Poskytnuté registrované informace

2.280

pro oborové bibliografie a dokumentační
databáze knihovnou excerpováno záznamů
 z toho z českých časopisů
1364 záznamů
 ze zahraničních časopisů
109 záznamů
 z českých monografií
487 záznamů
 ze zahr. monografií
213 záznamů

2.113

tj. 1523 záznamů analytických
590 záznamů monografických
 tj. titulů seriálů a monografických dokumentů
 tj. svazků

725 titulů
949 svazků

Počet studijních míst
16
- ústřední pracoviště knihovny NA / Chodovec
Počet počítačů pro uživatele
3
- ústřední pracoviště knihovny NA /
Chodovec
 z toho napojených na Intranet NA /
pozn.: Internet pro veřejnost (začátek provozu duben 2006 /
část veřejnosti přístupnou
449 návštěv)
1 PC
 napojených na Internet
1 PC
 pro prezenční půjčování EZ
1 PC
Sestaveno a tiskem vydáno bibliogr. sou- sestaveno: 4 – z toho tiskem v r. 2006 vyšlo 2 + 5 elektronicky na WWW NA (4 ve formátech html, RTF, PDF a 1 ve
pisů (v rámci publikační činnosti NA)
formátech RTF a PDF)
Počet výstavek knižních novinek a výsta- 11
vek dokumentů z fondů knihovny - cel69
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kem akcí
 z toho ústřední pracoviště knihovny NA /
Chodovec
 detašované pracoviště knihovny NA /
M. Horákové

5 akcí

Vystavených dokumentů z fondů knihovny celkem

1.081

 z toho ústřední pracoviště knihovny NA /
Chodovec

841 svazků

6 akcí

- výstavky knižních novinek (841 svazků)
- výstavy NA a jiné (0 svazků)
 detašované pracoviště knihovny NA / M.
Horákové

240svazků

- výstavky knižních novinek (240 svazků)
- výstavy NA a jiné (0 svazků)
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