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ÚVOD  

 

     Kaņdým dnem se náń ņivot jeví jako více a více komplexnějńí. Navazujeme tedy 

mnohovrstevné vazby i v nańem oboru; provázanost vńemi směry, dovnitř i vně, je jasně 

patrná. Archivnictví ve svém vývoji opisuje vývojový kruh, aby v současnosti plnilo vńechny 

funkce, jimiņ bylo kdy v minulosti jednotlivě a postupně obdařeno. Akcent se klade 

samozřejmě u rŧzných typŧ archivŧ rŧzně. Národní archiv v tomto vńak funguje jako 

archetyp, jemuņ je dáno bez ambicí po universalitě a komplexnosti se k této přiblíņit 

vrchovatou měrou. 

     Běņný chod společnosti je natolik ovlivňován technologickým pokrokem, ņe se vzájemná 

interakce společenské seberegulace se spisovou sluņbou a archivnictvím neodehrává se 

značným časovým odstupem, jako tomu bylo jeńtě zhruba před deseti lety. Okamţitá potřeba 

informací všemi směry a všemoţného charakteru se promítá do všech kmenových činností 

Národního archivu a své nároky nestupňuje jen veřejná správa a média. I zhýčkaný 

návńtěvník studoven, profesionální historik i hobby-výzkumník, očekávají servis obvyklý 

z jiných veřejně dostupných informačních zdrojŧ. Plnit vńechna očekávání lze jen s dobrým 

fundamentem. Tím mŧņe být pouze hluboká odbornost, profesionalita. Pramení 

v odpovídajícím vzdělaném kádru pracovníků, kteří se nezplošťují do pozice „ţivých 

reproduktorů“ svěřených analogových i digitálních pramenů. Musí rozvíjet svou osobnost své 

osobnosti a posouvat vědecké základy své práce. A opět jsme u výchozí úvahy o 

komplexnosti archivnictví, které propojuje řadu odborností odborných znalostí a tedy i 

vědeckých oborŧ a současně je ņivoucím dŧkazem kreativního nasazení moderních aplikací a 

inovací, či dokonce jejich rozvíjení a posouvání.  

     Archivařina ve svém vývoji kopíruje vývoj společnosti. Nyní tedy bez jakéhokoliv 

fázového zpoņdění. Nepopiratelným celoarchivním trendem se stává masivní technologický 

rozvoj. Jaksi v protikladu k dalńí viditelné tendenci posledních minimálně deseti let – 

permanentní redukci personálu. Zŧstává kvalitní jádro osazenstva, úzkostlivě chráněné, 

doplňované při minimální fluktuaci a v převáņně obezřetném výběru o nové excelentní 

kolegy. Pracovní nároky se nesmírně kvalitativně zvýńily, o kvantitě ani nemluvě. Je to dáno 

společenskou poptávkou, moņnostmi srovnávání se s okolím a následným vtělením se do 

normativŧ zákonného i podzákonného charakteru. 

     V uplynulém roce jsme se mohli věnovat vyváņeně vńem potřebným aktivitám. Umoņnil to 

mj. i solidní rozpočet pro běņný provoz. Bohuņel nelze totéņ říci o mzdových fondech, jeņ se 

ztenčily o deset procent. Prvním rokem se financoval ze strukturálních fondŧ zásadní projekt 

dlouhodobého archivování elektronicky vzniklých dokumentŧ, jeņ přinesl i značné investiční 

prostředky. Rozvoj instituce i poznání v základním, i aplikovaném výzkumu, by se nedal 

uskutečnit bez řady výzkumných projektŧ podpořených domácími i evropskými 

mimorozpočtovými dotacemi. Také si velice váņíme dŧvěry spoluobčanŧ, jeņ nám formou 

darŧ svěřili své rodinné a osobní archivy. Obdivuhodné jsou i velkorysé finanční dary ze 

zámoří, které umoņní restaurování ņidovských matrik, jejich rychlé zpřístupnění po 

digitalizaci na webu i digitalizaci dalńích souvisejících souborŧ. Budeme se snaņit nezklamat. 

Nechceme jen plnit své zákonné povinnosti. Kaņdý pravověrný archivář dává do své práce 

kus srdce a slouņí do roztrhání těla i duńe. Prosíme, aby tuto skutečnost vńichni vzali na 

vědomí a pokud moņno archiváře a jejich spolupracovníky z nepochopení zbytečně 

nezraňovali. Ne vńechno mŧņeme ovlivnit a ne na vńe stačí síly. 
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I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU 
 

Tab. č. 1 
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1 1      3  5  4  13,00 

2 1        1  6,25  8,25 

3 1        3  7  11,00 

4 1        3  10,75  14,75 

5 1 2  5     5 1 2  16,00 

6 1        2  9  12,00 

8 1 1    5 8 2 1  7 1 26,00 

9 1      7      8,00 

10 1    12    1    14 

11 1 8 5          14,00 

12 2 3           5,00 

SUMA 12 14 5 5 12 5 18 2 21 1 46 1 143,00 

 

 

 

K 1. 4. 2011 byla navýšena 3 SM pro NDA 

 

referent fondŧ EU/ekonomika administrativa útv. ŘNA 

investiční referent/správa budov útv. ŘNA 

vývojový pracovník systémŧ výpočetní techniky/informatika 5.odd 

 

 

Personální situaci v odděleních nelze charakterizovat jednoduchým tabulkovým 

přehledem. Trvalou skutečností se stalo sníņení počtu systemizovaných míst o jedno k 1. 1. 

2008, na základě rozhodnutí ministra vnitra o sníņení počtu pracovních míst v resortu 

(archivář). Z téhoņ podnětu bylo jedno místo přeměněno na „digitalizátora“. Snahy během 

druhé poloviny roku 2009 a po celý rok 2010 o vrácení dvou tabulkových míst ze Zařízení 

sluņeb pro MV po zruńení provozu bufetu byly marné, ač se jednalo o nejniņńí třídu.  

     Počet systemizovaných míst zŧstává sice nezměněn a dalńí sniņování počtu pracovních sil 

na ministerstvu se nedotklo archivnictví. Ruńení systemizovaných míst v opakovaných vlnách 

od poloviny devadesátých let minulého století mělo totiņ v oboru rozsáhlé devastační účinky, 
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na rozdíl od mateřského resortu, kde spolehlivě zafungoval jojo-efekt. Přesto sníņení objemu 

financí na mzdy v rozpočtu na rok 2011 o deset procent se muselo vyřeńit kombinací několika 

opatření, z nichņ do vyuņitelnosti pracovních sil směřuje krácení části úvazkŧ na omezenou 

dobu, k demotivaci kolegŧ pak úspěńně cílí sníņení mezd a odnímání osobních hodnocení po 

dohodě s pracujícími dŧchodci nově poņívajícími souběhu mzdy a dŧchodu. 

 

     Trvá tedy trend sniņovat personální stav a navyńovat povinnosti. Propad v posledních 

deseti letech je ze 168 systemizovaných míst na 142. Nárŧst spravovaných fondŧ je ze 

103 564,92 bm v roce 2000, na 119 537,32 bm v roce 2011. O nárŧstu povinnosti např. 

v oblasti předarchivní péče či výzkumu viz přísluńné kapitoly zpráv o činnosti, tuto 

nevyjímaje. 

 

Archiv je samozřejmě strukturován do specializujících se dílčích jednotek, přesto existují 

činnosti, které se vykonávají více odděleními, a odlińení mezi nimi je dáno rŧzností svěřeného 

Národního archivního dědictví. Správa fondŧ a jejich odborné zpracování a zpřístupnění 

v celé ńkále vědeckých produktŧ, se sjednocuje metodikou a rozlińuje specifiky 

chronologickými, věcnými, jazykovými, paleografickými, diplomatickými atd. Řada 

archivářŧ současně vykonává poslání archivního inspektora, poskytuje informace veřejné 

správě i soukromému sektoru, vyhotovuje reńerńe či zabíhá nejen do základního výzkumu v 

oblasti historie, dějin správy, pomocných věd historických, ale i stále více do informatiky, 

nutné pro dalńí vývoj oboru. U instituce nańí velikosti, samozřejmě i u ostatních povinností, 

dochází ke kumulaci rolí – archiváři a dalńí kolegové ve studovnách se věnují i 

reprografickým činnostem, fotografové téņ digitalizují, práce s veřejností se týká skoro vńech. 

Snad jen restaurátoři pouze konzervují a restaurují.  Ovńem v péči o fyzický stav archiválií 

existuje téņ masivní sloņka preventivní. Dále je potřeba zmínit práci odborníkŧ v krizových 

situacích (práce v terénu s kontaminovaným materiálem) a činnosti ve vědeckém úseku. O 

propojení kontroly spisové sluņby a výběru archiválií se segmentem výzkumu a vývoje 

v oblasti elektronických archiválií, se standardizací a vyuņitím podnětŧ z oblasti informatiky 

ani nemluvě. 

Vykonávání více povinností jednou osobou, se v posledních letech propojilo jeńtě 

s nutností vzájemné výpomoci mezi odděleními. Solidárnost ostatních a pochopení vńemi je 

kvitována postiņenými i ředitelkou s velkou vděčností. Postupně realizujeme dva velké 

projekty z oblasti zpracování a zpřístupnění nejņádanějńích fondŧ formou projektového řízení 

a připravujeme se na masivní nasazení v agendě třetího odboje. 

 

     Individuální zvyńování kvalifikace bakalářským, magisterským či doktorandským studiem 

pokračovalo beze změn. Dalńího běhu archivního kursu FF UK Praha jsme se účastnili pouze 

jako ńkolitelé, financovat dalńí vzdělávání nańim kolegyním a kolegŧm uņ si nemŧņeme 

dovolit. 
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II. CELKOVÉ MNOŢSTVÍ ULOŢENÝCH ARCHIVÁLIÍ 
 

Přehled viz tabulky č. II/1 a 2 v  závěru zprávy.  

 

 

     K 31. 12. 2011 spravoval Národní archiv ve své základní evidenci celkem 1880 archivních 

souborŧ v rozsahu 119 537,32 bm (oproti stavu k 31. 12. 2010 se jedná o nárŧst o 

54 archivních souborŧ a 1002,55 bm). Z uvedených 1880 archivních souborŧ bylo celkem 

1831 souborŧ (115 172,40 bm) evidováno jako soubory v přímé péči archivu, 45 souborŧ 

(4323,72 bm) bylo v NA uloņeno na základě depozitní smlouvy a 4 archivní soubory NA 

(41,20 bm) byly na základě smlouvy uloņeny mimo archiv. V roce 2011 bylo provedeno 

celkem 281 aktualizací evidenčních listŧ NAD, které se týkaly 199 archivních souborŧ. 211 

aktualizací bylo provedeno prostřednictvím 177 vnějńích a 34 vnitřních změn, 70 aktualizací 

pak přímou editací evidenčních listŧ. Nejčastěji aktualizovaným fondem byl fond Sdruņení 

Čechŧ z Volyně a jejich přátel, Praha (NAD 1821), u kterého bylo zaznamenáno celkem 7 

aktualizací. Do evidence archivních pomŧcek byly v roce 2011 zapsány celkem 4 nové 

archivní pomŧcky (inventáře), zruńena nebyla ņádná archivní pomŧcka. 

     V základní evidenci NAD archiválií uloņených mimo archivy a kulturně vědecké instituce 

evidoval NA k 31. 12. 2011 celkem 4 archivní fondy o celkové metráņi 11,94 bm. 

     Do evidence vnějńích přírŧstkŧ a úbytkŧ bylo zapsáno celkem 177 vnějńích změn 

uskutečněných v roce 2011 (tj. o 63 méně neņ v roce 2010). Celkem bylo evidováno 174 

přírŧstkŧ (142 přírŧstkŧ výběrem a 32 přírŧstkŧ delimitací) a 3 úbytky. Nejvíce přírŧstkŧ (36) 

bylo uskutečněno od Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., nejvíce bm (410,2) 

bylo převzato od Střediska cenných papírŧ, nejvíce přírŧstkŧ (7) se vztahovalo k fondu 

Sdruņení Čechŧ z Volyně a jejich přátel, Praha (NAD 1821), nejvíce bm (406) a nejvíce 

evidenčních jednotek (5024) bylo zaznamenáno k fondu Centrum kupónové privatizace 

(NAD 1571). Na přejímání archiválií se podílela větńina archivních oddělení Národního 

archivu (1. oddělení: 3 přírŧstky / 0,59 bm, 4. oddělení: 1 přírŧstek / 38 bm, 5. oddělení: 83 

přírŧstkŧ / 962,49 bm, 6. oddělení: 84 přírŧstkŧ / 107,37 bm a 8. oddělení: 3 přírŧstky / 9 bm). 

Nejčastějńím druhem přírŧstku uskutečněného výběrem byl přírŧstek ve skartačním řízení – 

71x, dále následovaly: dar – 48x, přírŧstek mimo skartační řízení – 16x, koupě – 4x a 

depozitum jiného subjektu – 3x. Celkem bylo v roce 2011 převzato 1117,45 bm archiválií a 

12441 evidenčních jednotek (tj. o 868,9 bm a 2548 evidenčních jednotek méně neņ v roce 

2010). Do jiných archivŧ bylo delimitováno 266 evidenčních jednotek v rozsahu 35,68 bm. V 

1 případě se jednalo o delimitaci celého archivního souboru a ve 2 případech o delimitaci části 

archivního souboru. 

     Do druhotné evidence NAD předalo v roce 2011 údaje ze své základní evidence celkem 21 

archivŧ a 6 kulturně vědeckých institucí. Celkem 7 archivŧ (Archiv akademie věd ČR, Archiv 

hlavního města Prahy, Archiv Národní knihovny ČR, Archiv Národního technického muzea, 

Archiv Praņského hradu, Literární archiv Památníku národního písemnictví a Vojenský 

historický archiv) předalo v roce 2011 Národnímu archivu celkem 48 stejnopisŧ svých 

archivních pomŧcek.  

     K 31. 12. 2011 měl Národní archiv ve své péči celkem 1 národní kulturní památku a 25 

archivních kulturních památek. Pravidelná prověrka fyzického stavu archivních kulturních 

památek se uskutečnila ve dnech 7. a 9. 12. 2011. V roce 2011 bylo v NA vydezinfikováno 

celkem 2863 bm archiválií, z toho 649 bm archiválií NA a 2214 bm z jiných archivŧ a 

institucí (převáņně se jednalo o archiválie SOA Praha – 1437 bm, SOA Třeboň – 394,5 bm a 

SOA Litoměřice – 189 bm). Z fondŧ Národního archivu byly v roce 2011 dezinfikovány 

předevńím archiválie přejímané postupně z Ministerstva financí ČR (541,5 bm), prŧběņně 

pokračovala také dezinfekce fondu Archiv praņského arcibiskupství – duplikáty matrik (52 
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bm), který je postupně delimitován do SOA Plzeň.  

     V roce 2011 se uskutečnily celkem 2 porady referentŧ NAD (22. 3. a 12. 12. 2011). Byla 

projednána a schválena interní metodika pro vedení lokace archiválií v Národním archivu, 

která byla následně vydána formou pokynu ředitelky Národního archivu. 

     V prŧběhu roku 2011 provedli pracovníci Národního archivu státní kontroly vedení 

evidence NAD u 4 specializovaných archivŧ (Archiv Národní knihovny ČR, Archiv Národní 

galerie, Archiv Českého rozhlasu, Literární archiv Památníku národního písemnictví) a 3 

soukromých archivŧ (Vńeodborový archiv ČMKOS, Archiv Ņidovského muzea, Archiv 

ČSSD). 
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III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŢÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 
 

Přehled viz tabulky č. III/1,  2,  3 v  závěru zprávy.  

 

 

VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ VE S KARTAČNÍM ŘÍZENÍ  

 

     V seznamu veřejnoprávních pŧvodcŧ v předarchivní péči Národního archivu v roce 2011 

bylo evidováno 326 pŧvodcŧ. Z tohoto počtu byla přenesena péče na státní oblastní archivy 

předevńím v souvislosti s regionálním charakterem jejich činnosti u 148 pŧvodcŧ. U 28 

pŧvodcŧ v péči NA byla přenesena péče na SOA pouze u jejich detańovaných a regionálních 

pracovińť.     

     V prŧběhu roku dońlo ke zruńení, resp. sloučení 6 pŧvodcŧ (Výzkumný ústav pedagogický, 

Institut pro pedagogicko-psychologické poradenství, aņ ke dni  31. 12. 2011 byly zruńeny 

Státní opera Praha, Ústav pro informace ve vzdělávání, Česká geologická sluņba – Geofond a 

Středisko cenných papírŧ), a naopak vzniklo několik nových pŧvodcŧ v rezortech 

Ministerstva práce a sociálních věcí (Úřad práce ČR – generální ředitelství) a Ministerstva 

financí (Generální finanční ředitelství). Tyto a dalńí předpokládané změny budou evidovány 

v  seznamu pŧvodcŧ počátkem roku 2012, aņ bude formálně ze strany Odboru archivní správy 

a spisové sluņby MV ČR dokončeno přenesení pŧsobnosti Národního archivu na SOA u vńech 

Národním archivem navrņených pŧvodcŧ. 

     Archiváři provedli v roce 2011 výběr ve skartačním a mimo skartační řízení u 78 

veřejnoprávních pŧvodcŧ (ve srovnání s rokem 2010 prakticky totoņný počet) a sepsali při 

tom celkem 148 protokolŧ (oproti rokŧm 2007, 2009 a 2010 sice mírný pokles, ale na úrovni 

prŧměru ostatních sledovaných let). Přitom je třeba si uvědomit, ņe v roce 2009 a 2010 byl 

enormní počet skartačních protokolŧ ovlivněn rozsáhlým skartačním řízením u Policie ČR. 

     Počet pŧvodcŧ, u nichņ doposud nebylo od roku 1990 provedeno ņádné skartační ani mimo 

skartační řízení prostřednictvím Národního archivu, se v posledních letech sniņuje – z 56 

v roce 2009 klesl na 43 pŧvodcŧ v roce 2011. Je třeba vzít v úvahu, ņe v některých případech 

se jedná o nové nebo nově vzniklé instituce, kde jeńtě neuplynuly skartační lhŧty (např. 

Správa základních registrŧ, Úřad pro veřejný dohled nad auditem, Technologická agentura 

ČR).  

     V roce 2011 bylo vybráno u 78 veřejnoprávních pŧvodcŧ při 145 skartačních řízeních (= 

počet skartačních protokolŧ) celkem 820,6 bm archiválií, tedy 7,7 % z celkového mnoņství 10 

594 bm dokumentŧ předloņených k výběru. Kromě roku 2006 se jedná o nejniņńí procento 

vybraných archiválií. Pokud vńak eliminujeme zdravotnická zařízení a mimořádně rozsáhlý 

soubor dokumentŧ bývalého Střediska cenných papírŧ (kuponová privatizace), jeví se podíl 

vybraných archiválií ze zbývajících skartačních řízení 15,4 % jako zcela optimální vzhledem 

k charakteru pŧvodcŧ. 

     Počet skartačních řízení, do kterých jsou navrhovány pouze dokumenty ke zničení, oproti 

roku 2010 výrazně poklesl (59 návrhŧ) a naopak se zdvojnásobil počet návrhŧ obsahujících 

pouze dokumenty skupiny „A“ (15). To lze hodnotit alespoň částečně jako výsledek úsilí 

archivářŧ Národního archivu o získání souborŧ archiválií, které u některých pŧvodcŧ jsou 

dlouhodobě uloņeny i kdyņ jiņ dávno uplynuly jejich skartační lhŧty a pŧvodce to zdŧvodňuje 

jejich administrativní potřebou (např. Úřad prŧmyslového vlastnictví od roku 1911, Nejvyńńí 

soud ČR od roku 1944, Hospodářská komora ČR od roku 1955, Česká geologická sluņba – 

soubor výtvarných prací dětské soutěņe z let 2003–2007). 

     Poprvé od roku 1990 prováděl Národní archiv skartační řízení u pěti pŧvodcŧ – Komise J. 

W. Fulbrighta, Nejvyńńí státní zastupitelství ČR, Státní fond dopravní infrastruktury, Ústav 

zemědělské ekonomiky a informací a Výzkumný ústav rostlinné výroby. Přitom od prvních 
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třech pŧvodcŧ byly téņ v roce 2011 poprvé předány archiválie. Ve srovnání s předchozím 

rokem zŧstávají tedy počty těchto pŧvodcŧ stejné. V zájmu Národního archivu se nadále 

zaměřujeme na zbývající pŧvodce, kteří dlouhodobě nepřistupují ke skartačnímu řízení. 

V těchto případech se nabízí provádění státních kontrol výkonu spisové sluņby. 

     Mimořádně rozsáhlá a komplikovaná skartační řízení v roce 2011: pokračoval výběr u 

Ministerstva vnitra (37 skartačních protokolŧ), dále u Ministerstva prŧmyslu a obchodu, u 

Vrchního soudu, u Vrchního státního zastupitelství a Ministerstva financí. Dalńí velice 

komplikované řízení probíhá jiņ tradičně u Ministerstva pro místní rozvoj. Objemem 

navrņených dokumentŧ a současně metodickou náročností zaujímají výjimečné postavení 

čtyři skartační řízení u Střediska cenných papírŧ, zruńeného k 31. 12. 2011. Jako archiválie 

převzaty webové stránky a elektronická databáze evidující prŧběh obou vln kupónové 

privatizace v letech 1991–1995. Nejnáročnějńí byl vńak výběr vzorku kupónŧ, registračních 

karet stanoveného na základě socio-geografické analýzy. Celkem byl takto vybrán vzorek 

archiválií o velikosti 340 bm z celkového mnoņství 3960 bm, tedy v ideálním rozsahu téměř 

10%. Druhým mimořádně sloņitým skartačním řízením byl výběr vzorku osobních a 

sociálních spisŧ ņadatelŧ o azyl z činnosti Správy uprchlických zařízení MV z let 1990–1999. 

Z navrņených 105 bm dokumentŧ bylo kombinací metody tradičního archivního výběru a 

metody vzorku vybráno celkem 17,4 bm cenných archiválií. 

     V resortu spravedlnosti jsme dále prováděli výběr archiválií v mimopraņských depozitářích 

Skuteč a Písek, předevńím s ohledem na získání potřebných archiválií pro agendu 3. odboje. V 

závěru roku jsme urychleně soustředili a k převzetí připravili vězeňské knihy a písemnosti 

jednotlivých věznic do roku 1989; v depozitáři Vrchního státního zastupitelství jsou 

připraveny k převzetí vybrané archiválie speciálního odboru Generální prokuratury ČSSR do 

roku 1989, které budou v lednu 2012 přejaty. 

     Ve spolupráci se správním archivem Ministerstva financí jsme dokončili třídění a výběr 

dokumentŧ z dosud nezpracovaných celkŧ řady poválečných fondŧ, které se týkaly 

konfiskace a převodu majetkŧ firem a jednotlivých občanŧ do znárodněného hospodářství. Do 

Národního archivu jsme převzali a kompletovali Fond národní obnovy, Fond znárodněného 

hospodářství a fond Správy pro věci majetkové a devizové. Jsou uspořádány podle věcného 

třídění a opatřeny elektronickou evidencí, která nám byla předána spolu se seznamy 

v papírové podobě. Zbývá pouze dokončit převoz archiválií Fondu národní obnovy, který se 

uskuteční v lednu 2012, a současně předáme celkovou evidenci.  

 

     Ke stávajícím 16 trvalým skartačním souhlasŧm pro 12 veřejnoprávních pŧvodcŧ (v 

případě Střediska cenných papírŧ platnost zanikla k 31. 12. 2011) přibyly v roce 2011 dva 

trvalé skartační souhlasy pro Vńeobecnou fakultní nemocnici Praha a pro Českou správu 

sociálního zabezpečení. Od roku 2012 budou takto vyřazené dokumenty samostatně 

evidovány.  

 

     Jako v předchozích dvou letech byly na archiváře 5. oddělení kladeny velké nároky ze 

strany pŧvodcŧ při konzultacích v souvislosti se zaváděním elektronické spisové sluņby a 

s aktualizací spisových norem. Jednalo se předevńím o Generální finanční ředitelství, 

Generální ředitelství cel, Ministerstvo financí, Pozemkový fond ČR, Národní památkový 

úřad, Vrchní soud ČR, Českou geologickou sluņbu, Českou geologickou sluņbu – Geofond, 

Český telekomunikační úřad, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy, Správu 

ņelezniční dopravní cesty, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Výzkumný ústav pedagogický, Vězeňskou sluņbu, Fakultní nemocnici Motol, Český 

statistický úřad, Ministerstvo kultury, Energetický regulační úřad, Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost, Státní úřad inspekce práce a dalńí. Mimořádně odborně náročná jsou jednání 

v souvislosti s přípravou spisové rozluky, která souvisí nejen s ruńením některých pŧvodcŧ, 
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ale s aktuálním trendem centralizace řízení státní správy ve vertikálním směru, zvláńtě se 

jedná o pŧvodce v rezortu ńkolství jako Výzkumný ústav pedagogický, Institut pro 

pedagogicko-psychologické poradenství a Národní ústav odborného vzdělávání; v oblasti 

ņivotního prostředí o Českou geologickou sluņbu – Geofond; v oblasti zemědělství o 

Zemědělskou vodohospodářskou správu; dále o spisovou rozluku mezi Úřadem práce ČR – 

Generálním ředitelstvím a MPSV a v resortu financí o pouze zčásti uskutečněnou 

připravovanou transformaci Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel. 

V resortu kultury se jednalo o spisovou rozluku u Státní opery Praha. 

Kromě toho prováděli archiváři u řady pŧvodcŧ rŧzně zaměřené prŧzkumy spisové 

sluņby, často právě v souvislosti s konzultacemi o spisových normách nebo přípravě spisové 

rozluky.  

     I v roce 2011 pokračovala osvědčená spolupráce oddělení předarchivní péče (5. odd.) 

předevńím s 4., 6. a 8. oddělením při výběru a přejímání archiválií vzniklých před rokem 1993 

z činnosti veřejnoprávních pŧvodcŧ, kromě toho je třeba vyzdvihnout obětavost pracovníka 3. 

oddělení Pavla Dufka při výběru vzorku dokumentŧ vzniklých při realizaci kupónové 

privatizace.   

    Ani v roce 2011 nebyly prováděny státní kontroly výkonu spisové sluņby u pŧvodcŧ ze 

známých legislativních dŧvodŧ. Národní archiv v roce 2011 udělil ve správním řízení pokutu 

za správní delikt, a to Ministerstvu vnitra – Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR. 

 

 

VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ MIMO  SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ  

 

     V roce 2011 vypracovali archiváři 5. oddělení celkem 3 skartační protokoly o výběru 

archiválií mimo skartační řízení u Ministerstva dopravy, Úřadu prŧmyslového vlastnictví a ve 

Středisku cenných papírŧ. Na rozdíl od posledních dvou let se počet těchto skartačních řízení 

rapidně sniņuje a údaje z roku 2011 naznačují, ņe výběr mimo skartační řízení bude zřejmě 

vyuņíván ve velmi omezeném počtu případŧ – předevńím při výběru samotných 

elektronických dokumentŧ (Středisko cenných papírŧ – webová stránka), v ostatních 

případech za účelem posouzení souborŧ dokumentŧ, u kterých se nepředpokládá podrobnějńí 

výběr (např. rozsáhlý soubor zahraniční patentové literatury).  

     V rámci tohoto úkolu proběhla pracovníky 1. oddělení skartace písemných dokumentŧ 

řádu Ńkolských sester sv. Frantińka, byl dojednán trvalý skartační souhlas s řády augustiniánŧ 

a dominikánŧ a uskutečněny konzultace s diakonií Českobratrské církve evangelické (ČCE). 

Předání ohroņených dokumentŧ ČCE nebylo dosud realizováno, neboť práce na uspořádání a 

soupisu dokumentŧ jeńtě nebyly v diakonii ukončeny.  

 

     V roce 2011 pokračovalo oddělení nestátních fondŧ (6. odd.) v oblasti předarchivní péče u 

soukromoprávních pŧvodcŧ v naplňování dlouhodobé strategie, kterou si vytyčilo 

v předchozích letech a zároveň reagovalo na aktuálně vzniklé poņadavky. Dokončili jsme 

jednání o rozdělení předarchivní péče u soukromoprávních pŧvodcŧ – právnických osob, jichņ 

se účastnili zástupci Odboru archivní správy a spisové sluņby MV, Národního archivu a 

státních oblastních archivŧ. Bezprostředním podnětem pro tato jednání byla změna právního 

statutu u profesních komor zřízených zákonem, kdy tito pŧvodně veřejnoprávní pŧvodci byli 

překvalifikováni, v souvislosti s rozhodnutím ve věci námitek Komory auditorŧ ČR č.j. MV-

7942-3/AS-2010, na pŧvodce soukromoprávní. Následně byl aktualizován seznam 

soukromoprávních pŧvodcŧ včetně církevních subjektŧ a náboņenských společností v péči 

Národního archivu a vyvěńen na webových stránkách.  
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Pozornost jsme věnovali akreditovaným archivŧm. Kromě výńe zmíněné kontroly evidence 

archiválií jsme spolu s Odborem archivní správy a spisové sluņby MV řeńili nedostatečné 

úloņné prostory v Archivu ČSSD. 

V roce 2011 se uskutečnily přejímky archiválií dvou politických stran v likvidaci, a to 

Liberálové.CZ a US-DEU. Archiválie US-DEU zahrnovaly kromě dokumentŧ v papírové 

podobě i pestrou ńkálu dalńích nosičŧ (audiokazety, videokazety, CD, DVD). 

 Získali jsme nový fond Českého rybářského svazu, který obsahuje archiválie z let 1971–

2004. O zajímavé přírŧstky z období obnovování Junáka z let 1968–1969 a z činnosti 

exilového skautingu se obohatila Sbírka archiválií činovníkŧ skautského hnutí. Převzali jsme 

také první část rozsáhlé přejímky Svazu československých výtvarných umělcŧ. Úspěńně se 

rozvíjela také spolupráce se Sdruņením Čechŧ z Volyně a jejich přátel, od nichņ jsme získali 

mimo jiné archiv jednatele tohoto občanského sdruņení, Ing. Jiřího Hofmana a redakční 

archiv Zpravodaje Sdruņení Čechŧ z Volyně a jejich přátel. Přejímky archiválií z tohoto 

občanského sdruņení budou i nadále pokračovat předevńím díky velmi dobré spolupráci 

s Historicko-dokumentační komisí SČVP. Do fondŧ 6. oddělení byly dále převzaty archiválie 

České rady pro oběti nacismu (archiválie vzniklé z činnosti ČRON a granty ukončené v roce 

2010 byly převzaty od Nadačního fondu obětem holocaustu, který spravoval písemnosti 

ČRON po jeho zániku v r. 2009), Klubu dr. Milady Horákové (převzali jsme dokumenty 

vzniklé z činnosti Klubu z let 1990–2002), České strany národně sociální (převzato z 

komerční spisovny), Československého svazu ņen (přejímka z Muzea dělnického hnutí), 

Konfederace politických vězňŧ, Československého mírového výboru, Praha a Nakladatelství 

Svoboda (delimitace z 5. oddělení). 

 Úspěńně jsme spolupracovali i s dalńími soukromoprávními pŧvodci. Za vńechny mŧņeme 

jmenovat Československou obec legionářskou, Český svaz bojovníkŧ za svobodu, Český 

horolezecký svaz (nepříjemným překvapením byl poņadavek na předání části fondu do SOkA 

Děčín, který odporoval pŧvodním dohodám), Rotary Club (jednání o převzetí fondu ze SOkA 

Nymburk), Společnost Antonína Ńvehly, Společnost Jana Masaryka, Společnost Ludvíka 

Svobody, Společnost Vlastimila Kybala, Terezínská iniciativa a Svaz českých a moravských 

výrobních druņstev.  

 Skartační řízení proběhla v roce 2011 u Českého svazu včelařŧ a u Naděje, občanského 

sdruņení. 

 Z archivních souborŧ delimitovaných do Národního archivu z Ústavu pro soudobé dějiny 

AV ČR, v.v.i. v roce 2011 mŧņeme zaznamenat archiválie těchto soukromoprávních pŧvodcŧ 

– právnických osob: Obroda - Klub za socialistickou přestavbu; Jazzová sekce; Společnost 

pro vědy a umění, USA; Ústav dějin, KSČ.  

 Pozornost jsme v loňském roce věnovali pátrání po osudech mezinárodních organizací, 

které sídlily do roku 1990 v Praze a SČSP. Z OASSS MV byl vznesen dotaz v této věci na 

Federální archivní agenturu Ruské federace. Částečný úspěch jsme zaznamenali v případě 

archivu Mezinárodního vydavatelství "Mír a socialismus". Podařilo se nám navázat kontakt s 

ředitelem mezinárodního vydavatelství Patria, nástupnické organizace Mezinárodního 

vydavatelství "Mír a socialismus", Ing. Lubomírem Molnárem a převzít archiválie 

vydavatelství Patria a osobní listy zaměstnancŧ Mezinárodního vydavatelství "Mír a 

socialismus".  

     Úspěńně se vyvíjela také spolupráce s nańimi krajanskými organizacemi. Nańe fondy 

obohatil přírŧstek Besedy Slovan, Ņeneva. Na konferenci, která se konala ve dnech 3. – 4. 10. 

2011 v Senátu na téma "Migrace a česká společnost", a kterou pořádala Stálá komise Senátu 

pro krajany ņijící v zahraničí, jsme jednali s řadou představitelŧ krajanských organizací. 

Předsedkyně Svazu Čechŧ v Chorvatsku Lenka Janotová vyjádřila naléhavý zájem na 

pokračování přeruńené spolupráce při pořádání a zmapování archivŧ českých spolkŧ v 

Chorvatsku. Ing. Antonín Stáně, Velehrad, Londýn nám potvrdil chystané předání 
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pozŧstalosti Otce Jana Langa, významného představitele exilu ve Velké Británii. Jiří 

Dvořáček, bývalý předseda Svazu spolkŧ Čechŧ ve Ńvýcarsku projevil zájem o předání 

dokumentŧ z doby svého pŧsobení v předsednické funkci do NA. Na místě jsme se domluvili 

na utřídění a převozu dokumentŧ.  

 

     Archiv se mŧņe pyńnit stále pozoruhodnějńí kolekcí osobních fondŧ, které se daří získávat 

díky vzrŧstajícímu renomé. Je to potěńující o to více, ņe systematicky se archiv zaměřuje na 

tuto oblast vlastně aņ po roce 1996, kdy vzniklo 6. oddělení. Archiv se postupně vyprofiloval 

jako pracovińtě vysoce odborné a spolehlivé, přátelské pŧvodcŧm a drņitelŧm archiválií bez 

ohledu na jejich politické přesvědčení. V roce 2011 se podařilo získat osobní fondy (či 

dodatky k nim) například od těchto pŧvodcŧ: PhDr. Čestmír Amort, CSc. (historik), Adolf 

Burger (penězokazec z nacistického koncentračního tábora, lektor), PhDr. Čestmír Císař 

(politik a diplomat), JUDr. Jaromír Dolanský (politik), PhDr. Eva Drańarová, CSc. 

(archivářka), doc. Dr. Frantińek Janáček, CSc. (historik), prof. RNDr. Frantińek Janouch, CSc. 

(předseda správní rady Nadace Charty 77), prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. (právní vědec 

a politik), prof. Arnońt Kolman (filozof a politik, tchán F. Janoucha), Ing. Čestmír Koņuńník, 

CSc. (ekonom), Ing. Jarmila (Taussigová) Potŧčková (politička, politická vězeňkyně), prof. 

Ing. Václav Prŧcha, CSc. (historik hospodářských dějin), Oldřich Stránský (předseda Svazu 

osvobozených politických vězňŧ), Ján Ursíny (politik). Spolupráce se zahraničními Čechy 

přinesla zisk archivŧ právníka a publicisty JUDr. Jaroslava Drábka z USA, činovnice 

krajanských spolkŧ v Kanadě Blanky Rohnové a spisovatele JUDr. Rudolfa Turka 

(Chorvatsko a Česká republika). K obohacení archivního dědictví Národního archivu dońlo 

v dŧsledku likvidace archivu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Jeho ředitel PhDr. Oldřich 

Tŧma, PhD. rozhodl o předání vńech archiválií Národnímu archivu, coņ je nutno ocenit. 

V nańich depozitářích byly v dŧsledku toho uloņeny například fondy (v některých případech 

dodatky k fondŧm) těchto pŧvodcŧ: JUDr. Jiří Hájek (politik a disident), doc. Dr. Milan Hübl 

(historik a disident), doc. PhDr. Karel Jech, CSc. (historik), prof. Vladimír Krajina (politik a 

vědec), prof. Josef Macek (národohospodář, politik a publicista), Jindřich Pecka (spisovatel), 

prof. Bedřich Rattinger (politik a pedagog), PhDr. Hubert Ripka (politik, archivář a publicista; 

fond spravuje 3. oddělení, přestoņe v něm po přejímce z roku 2011 zcela nesporně převaņují 

dokumenty osobní provenience), Jiří Ruml (publicista a politik). Zaujme zajisté také soubor 

soustřeďující dokumenty k Alexandru Solņenicynovi.  

     Potěńitelné je, ņe jsme upozorňováni na archiválie osobní provenience některými historiky 

a archiváři (např. PhDr. Vojtech Čelko, PhDr. Petr Hofman, doc. PhDr. Jiří Pernes, PhD., 

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., PhDr. Josef Tomeń, doc. PhDr. Martin Kučera, CSc., PhDr. 

Stanislav Kokońka, Mgr. Pavel Paleček, PhDr. Michal Pehr, PhD., PhDr. Zdeněk Pousta a 

dalńí), členy spolupracujících občanských sdruņení apod. Koordinace činnosti s jinými 

pracovińti, zabývajícími se shromaņďováním archiválií soukromoprávní provenience, 

pokračovala i v roce 2011. Je třeba jmenovitě zmínit spolupráci s Literárním archivem 

Památníku národního písemnictví (Jiří Dienstbier, Václav Běhounek, sbírka autogramŧ), 

Archivem Národního muzea, Archivem Univerzity Karlovy v Praze, Archivem Národní 

galerie, Archivem Ņidovského muzea v Praze, Masarykovým ústavem a Archivem Akademie 

věd ČR (archiv Antonína Robka), Archivem Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (jednání o 

převzetí souborŧ), Archivem hl. m. Prahy, Státním oblastním archivem v Praze, Střediskem 

pro exilová studia při FF UJEP Olomouc, Československým dokumentačním střediskem 

(archiv Otce Jana Langa), Knihovnou Václava Havla (konzultace o uloņení, pořádání a 

digitalizaci osobního archivu Václava Havla), Terezínskou iniciativou, Muzeem dělnického 

hnutí a dalńími. 
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ZPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ  A ANOTACE  NOVÝCH ARCHIVNÍCH POMŮCEK  

 

Přehled zpracování viz tabulka č.  III/4 v  závěru zprávy.  

 

Mezi jednotlivými zpracovatelskými odděleními existují rozdíly dané podstatou 

spravovaného Národního archivního dědictví. Sjednocení se děje na metodické bázi 

spočívající na základních principech a metodách historických věd. Kvantitativní ukazatel 

zpracovanosti fondŧ dle oddělení vystihuje následující tabulka, byť do jisté míry zkreslená 

přísnými kritérii posledních let pro zpřístupnění fondŧ a rozporem mezi faktickou a evidenční 

správou fondŧ. V souladu s tabulkou, se pak jeví volba priorit a zaměření úkolŧ napříč celým 

archivem. Zpřístupňování pokulhává za obrovskou poptávkou po nejnovějńích 

retrospektivních informacích. Vņdyť více neņ čtyřicet procent nańich fondŧ není zpracována 

ani základním zpŧsobem a jde právě o fondy z období po roce 1945. Dva projektové týmy, 

sestavené z archivářŧ několika oddělení, se opět polovinou dané pracovní doby věnovaly 

zpracování dvou kmenových fondů – Ministerstva financí (prezidium) a Československého 

svazu mládeţe (ústřední výbor) v 4. a 6. oddělení. Soustředění sil na klíčové projekty 

dlouhodobějńího rázu mělo za následek rapidní zmenńení počtu hotových výsledkŧ. Na tomto 

stavu se dále podílela masivní digitalizace fondŧ a archivních pomŧcek, jeņ ovńem vńechny 

dosavadní vědecké produkty velmi přiblíņí uņivatelŧm. 

 

 

Rok 2011 (PEvA, stav vykazovaný k 31. 12. 2011) 

 

oddělení celkem bm nezpracováno bm v % počet archivních souborů 

1.  13502,53 7,15% 199 

2. 15107,63 4,69% 119 

3. 26093,03 13,62% 163 

4. 43463,60 70,96% 357 

5. 3940,95 94,34% 146 

6. 16325,75 58,83% 830 

8. 1103,83 92,45% 66 

NA 119537,32 42,70% 1880 

 

 

 V oddělení pro správu nejstarńích fondŧ (1. oddělení) nebylo plánováno ņádné nové a 

dlouhodobějńí zpracovávání vlastních větńích celkŧ. Dlouhodobou prioritou jsou zde dalńí 

povinnosti – Soupis pečetí, pokračující delimitace duplikátŧ matrik, digitalizace (tentokrát 

ņidovských matrik) a bezpečnostní snímkování. Velkou pomocí pak byla účast dvou kolegŧ 

na zpracování poválečného Ministerstva financí ve 4. oddělení.  

Největńím vlastním zpřístupňovacím úkolem je pořádání fondu Ţidovské kontrolní matriky, 

jenņ se propojil s povinností přípravy digitalizace, následné revize snímkŧ a metadat. 

Pozornost byla věnována i zpracovávání Evidence dochovaných vyobrazení šlechtických erbů 

v nobilitačních spisech České dvorské kanceláře. Za pomoci programu JANUS bylo 

zpracováno 107 inventárních čísel (inv. č. 436–542) a současně pořízeny i barevné skeny 

erbŧ. Pořádaly se nadále, za pomoci praktikantky, pozůstalosti strahovských premonstrátů 

obsaņené ve fondu Řád Premonstrátŧ Strahov. V uplynulém roce pokračovala i tvorba 
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metadat pro indikační skici krajŧ Berounského, Bydņovského, Boleslavského, Budějovického, 

Čáslavského, Kouřimského, Klatovského a Rakovnického a proběhla kontrola digitalizátŧ 

krajŧ Kouřimského, Chrudimského a Prácheňského vyvěńených na webu ÚAZK. 

V podzimních měsících byla zkontrolována správnost a úplnost metadat listin fondŧ 

zdigitalizovaných v  rámci projektu Monasterium přenesených z programu Augias a editoru 

xml do programu Janus. Pokračovaly práce na předávání duplikátů katolických matrik do 

SOA Plzeň, kam bylo předáno celkem 544 kartonŧ duplikátŧ katolických matrik. Dále 

Národní archiv předal duplikáty katolických matrik do SOA Plzeň, celkem se za tento rok 

jednalo o 544 kartonŧ duplikátŧ. Veńkeré kartony s duplikáty katolických matrik prońly 

dezinfekcí, po etapách jsou vraceny na 1. oddělení, kde jsou zpracovávány předávací seznamy 

v programu Excel a duplikáty připravovány k delimitaci do SOA Plzeň. 

 

     Druhé oddělení vyuņívalo mnohaleté zkuńenosti specializované archivářky a bez 

komplikací pokračovalo ve zpracování a inventarizaci zemědělských fondŧ.  Stejně 

pokračovaly i třídící a pořádací práce na fondu Úřad nejvyššího dvorského hofmistra císaře 

Ferdinanda I., Praha. V rámci efektivního zpřístupňování fondu České místodrţitelství byla 

dokončena inventarizace sign. 10 (ńlechtické záleņitosti) a sign. 1 (dvorské a říńské úřady), 

oba dílčí inventáře procházejí schvalovacím řízením. Dále probíhá soupis v sign. 20 

(vystěhovalectví). Z elenchŧ byli vypsáni vńichni vystěhovalci (tj. 15 210 lidí) z prvního 

manipulačního období (1856–1883) a dále jsou k nim doplňovány informace z podacích 

protokolŧ (spisy byly skartovány). K 31. 12. 2011 byly dohledány informace z protokolŧ do 

roku 1875. Byla obnovena podrobná inventarizace sign. 30 (spolky). V roce 2011 proběhla 

inventarizace Ministerstvo ţeleznic, Vídeň – MŢ/R, Department 1, inventář je připraven ke 

schválení. Dále proběhla inventarizace fondu Horní úřad Horní Slavkov, dokončuje se jeho 

inventář. Probíhala také inventarizace fondu Zemský památkový úřad Praha. Pokračoval 

projekt týkající se zpracování a inventarizace rozsáhlého fondu Stavovská zemská pokladna a 

účtárna Praha. 

     V roce 2011 byly schváleny inventáře fondŧ Horní úřad Rudolfov a Památkový úřad 

Vídeň. 

 

V oddělení fondŧ první republiky a okupace (3. oddělení) jsou dva odborní pracovníci od 

počátku roku 2009 zapojeni do zpracovatelských týmŧ 4. a 6. oddělení. Spolupracují na 

pořádání a inventarizaci poválečného Prezidia Ministerstva financí a fondu Československý 

svaz mládeţe. 

Nadále pokračovala inventarizace fondu Prezidium Ministerstva vnitra (dříve fond č. 225 

SÚ MV ČR). Nově bylo regestováno 49 kartonŧ, tj. 6.13 bm. Byla dokončena inventarizace 

fondu Policejní ředitelství Praha II – stanice a komisariáty a během prvního čtvrtletí 2012 

se očekává úvodní část inventáře a dokončení místního rejstříku. Nově bylo tedy uspořádáno 

dalńích 2,50 bm rozsypového materiálu a určen cca 1,00 bm knih. K fondu Archiv Huberta 

Ripky byl v létě minulého roku přičleněn soubor o rozsahu 46 kartonŧ, tj. 5,75 bm s názvem 

Hubert Ripka (předáno v létě do NA z ÚSD), který byl zrevidován podle pŧvodní pomŧcky.  

     V rámci dlouhodobého projektu katalogizace protokolŧ schŧzí vlád z fondu Prezidium 

ministerské rady byl připraven Katalog a rejstříky k protokolŧm schŧzí 16. československé 

vlády (tj. prosinec 1935 – červenec 1937; 14 kartonŧ) včetně závěrečné revize textu. V  roce 

2012 se vyhotoví jeńtě rejstříky a historický úvod a vńe bude připraveno k tisku. 

 

     V oddělení fondŧ z období socialismu se připravuje nejvíce archiválií ke studiu a nejvíce 

se vyhledává podkladŧ pro fungování veřejné správy, soudŧ, policie a rozvědek. Přitom se 

zde nachází nejméně zpracovaného materiálu (71 % nezpracovaného materiálu pouze 

v oddělení). Oddělení tedy bylo pověřeno vedením projektu zpracování části fondu 
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Ministerstvo financí II. – prezidium a sekretariát ministra z let 1945–1969. Realizace tohoto 

projektu se účastnili odborní pracovníci 1., 3. a 4. oddělení. Regesty k prezidiálním 

písemnostem (61 kartonŧ) zinventarizovaným v roce 2010 byly přeneseny do programu 

Janus. Záznamy z jednotlivých schŧzí kolegií byly definitivně uspořádány, seřazeny podle let 

a pořadí v daném roce. Současně byla provedena rekonstrukce jednání jednotlivých porad na 

základě jejich programu a závěrečných záznamŧ z jednání. Soupis je připraven k uloņení do 

programu Janus. Celkem se jedná o 114 kartonŧ. Pokračovalo zpracování jednotlivých 

signatur písemností sekretariátu a byly zpracovány celky označené písmeny I – N. Zbývá 

zinventarizovat cca 100 kartonŧ (knihy byly jiņ hotovy v roce 2010).  

     V oddělení fondŧ z období socialismu byly mimo to zpřístupněny dva velké kmenové 

fondy – Ministerstvo zdravotnictví a dílčí fond ÚV KSČ – Gustav Husák. V prvním projektu 

bylo zpracováno 50 kartonŧ – včetně uloņení inventárních záznamŧ do Janusu. Práce budou 

pokračovat v roce 2012. V druhém projektu byly práce dokončeny jiņ v roce 2010 a následuje 

jejich přepis do databáze. V roce 2011 jsme uloņili do Janusu inventární záznamy k 320 

kartonŧm.   

     V případě fondu ÚV KSČ – Kancelář tajemníka Miloše Jakeše (1970–1989) byla 

dokončena inventarizace v programu Janus. Celkový rozsah fondu činí 40 kartonŧ. 

     Bylo dokončeno sjednocování několika řad soudních spisŧ Státního soudu Praha. Spisy 

byly uspořádány podle spisových značek. Pro sloņitou nahlédací agendu 3. odboje jsme 

současně uspořádali řady přísluńných částí převzatých spisŧ Městského soudu Praha a 

Krajského soudu České Budějovice, které bezprostředně souvisí s revizemi rozsudkŧ a 

rehabilitacemi následných let. V roce 2011 jsme takto zpracovali 1140 kartonŧ. Celkový 

počet uspořádaných kartonŧ činí 2045. 

     Pro účely vyřizování očekávané nahlédací agendy spojené s církevními restitucemi bylo 

utříděno a sepsáno 8 kartonŧ fondu Ministerstva školství a kultury sign. 47 – církevní 

záleņitosti z let 1945–1949.  

     Pokračovalo třídění věcné skupiny Ministerstva zahraničního obchodu a rozdělení 

MZO/FMZO. Celkem bylo utříděno 34 kartonŧ, z ostatních věcných skupin 7 kartonŧ. Pro 

účely usnadnění badatelské agendy bylo prováděno věcné třídění a popis lodních deníkŧ Čs. 

námořní plavby a písemností podnikŧ zahraničního obchodu Chemapol, Koospol, 

Čechofracht a Motokov. 

 

     I přes nedostatek času pokračovala v oddělení s nejnovějńími fondy (5. oddělení) snaha 

několika pracovníkŧ o třídění a pořádání zejména nově přejímaných archiválií tak, aby byly 

přístupné pro úřední nahlíņení. Jiņ v prŧběhu skartačního řízení a za spolupráce pŧvodcŧ jsou 

mnohdy vytvářeny podrobné seznamy, které umoņňují detailní orientaci v přejímaných 

archiváliích.  

     V roce 2011 byly takto pořádány a tříděny následující archivní fondy nebo jejich části, v 

několika případech byly na základě přejímacích seznamŧ vytvořeny nové soupisy, které bude 

moņné převést na nový typ archivní pomŧcky – manipulační seznam: Úřad pro státní 

informační systém, ÚSIS (pořádání a soupis pro celý fond, 79 kart, 8,7 bm), Dráņní úřad 

(třídění nových přejímek a projektové dokumentace, 60 bm), předchŧdci Telefónica CZ 

(třídění přejímky vybrané mimo skartační řízení, 6 bm), Český telekomunikační úřad, ČTÚ 

(pořádání celého fondu dle spisových znakŧ – 7,67 bm, 75 kart.), Úřad pro ochranu osobních 

údajŧ, ÚOOÚ (pořádání dle spisových znakŧ a soupis – celý fond 9,6 bm, 87 kart.), Úřad 

prŧmyslového vlastnictví (ÚPV) a jeho předchŧdci – třídění přejímky 20 kart., 2,5 bm. 

     Snaha usnadnit badatelské dotazy a poņadavky státní správy pobízí správce fondŧ k 

pořádání frekventovaných částí archivních fondŧ, např. korespondence nebo schŧze vlády ve 

fondu Úřad vlády ČR. Kompletace materiálŧ a zápisŧ ze schŧzí vlád z let 1994, 1996 a 1997 

(výtisky č. 1 a 2) byla navíc v roce 2011 motivována přípravou k digitalizaci těchto archiválií.   
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Rok 2012 byl zároveň druhým rokem řeńení zpracovatelského projektu pro oddělení 

nestátních fondŧ, kde se vyskytuje poměrně vyńńí nezpracovanost (fond Ústřední výbor 

Československého svazu mládeţe za účasti pracovníkŧ 2., 3. a 6. oddělení). Dle dohodnuté 

metodiky schválené metodickou komisí v roce 2009 byly tentokrát pořádány písemnosti 

jednotlivých oddělení ÚV ČSM – budovatelského, ńkolského a organizačního oddělení. 

Prŧběņně pokračovaly práce na zpřístupnění sloņitého fondu Rodinný archiv toskánských 

Habsburkŧ, částí Leopold II. (třídění, popis a regestování osobní korespondence), Ludvík 

Salvátor (třídění, pořádání, popis, regestování osobní korespondence a účetního materiálu) a 

Sbírka map a plánŧ (celkem koncem roku uloņeny záznamy o 3116 mapách a mapových 

dílech). Pro potřeby konverze starńí pomŧcky byla provedena rovněņ revize a reinventarizace 

části Toskánská penzijní likvidatura. U fondu Rodinný archiv Metternichŧ – Starý archiv byla 

zpracována dalńí signatura formou podrobných regestŧ (F). Zároveň se zpracovávaly Sbírky 

map a plánů, správce sbírky se ale po celý rok musel intenzivně věnovat přípravě její 

digitalizace, včetně uloņení map do nových obalŧ a změny lokace. Vyhotovil celkem 1132 

záznamŧ o mapách Sbírky montánních map a plánů. Dále proběhlo zpracování (včetně 

inventarizace) a digitalizace Sbírky plakátů (konkrétně souboru plakátŧ ze ńpanělské občanské 

války). Po ukončení katalogizace prací vzniklých v soutěņi historických a dokumentačních 

prací Českého svazu protifańistických bojovníkŧ (celkem 4019 záznamŧ) byly zahájeny práce 

na výsledném katalogu (tvorba rejstříkŧ a tvorba úvodu). Dokončena byla kompletace fondu 

Národní fronta – ústřední výbor 1948–1968 a jeho inventarizace. V roce 2012 bude 

předloņena ke schválení výsledná pomŧcka ve formě dílčího inventáře. 

     Dále se 6. oddělení opět pokouńelo plnit závazky plynoucí z darovacích, depozitních a 

kupních smluv týkající se zpřístupnění fondŧ, zejm. osobní povahy. Pokračovaly práce na 

zpřístupnění fondŧ Tigrid Pavel, Machotka Otakar (přeruńeny v dŧsledku odchodu archivářky 

na lépe placené místo mimo archiv) a Nový Vilém. U řady aktuálních přírŧstkŧ proběhla 

jejich revize, třídění a základní soupis. Větńí pozornost si opět vyņádalo třídění nově 

převzatého fondu Bradley John Francis. Prŧběņně probíhalo zpracování přírŧstkŧ do 

otevřených sbírek. Schválen byl inventář k fondu Nový Vilém, byly zapracovávány lektorské 

připomínky k inventáři fondu Beran Rudolf. 

 

V roce 2011 v oblasti foto-, fono- a kinodokumentŧ (část 8. oddělení) pokračovalo 

zpracovávání archivního souboru Archiv České strany národně sociální – obrazové a zvukové 

záznamy, Praha 1897–1999. Byly opět ukládány nové záznamy do databáze, včetně 

připojování zpracovatelem pořízených digitálních „obrázkŧ“. Zpracovávání bude v roce 2012 

bohuņel z personálních dŧvodŧ přeruńeno.  

     V archivním souboru Fotodokumentace 1897–1975 bylo opraveno 4651 záznamŧ a 

přiřazen stejný počet skenŧ. Soubor ve své pŧvodní podobě obsahoval velké mnoņství 

nezpracovaných dodatkŧ – celkem 9 kartonŧ archivních fotografií i negativŧ, a proto bylo 

přikročeno k jejich zpracování. Do databáze bylo vloņeno dalńích 1539 evidenčních jednotek. 

      Fotoarchiv ČTK 1919–1938 obsahuje celkem 10 454 kusŧ fotografií a negativŧ. Zatímco 

digitalizace fotografií je jiņ ukončena, probíhá nyní digitalizace negativŧ. V roce 2011 bylo 

digitalizováno 2127 ks negativŧ. Spolu s přiřazováním skenŧ k jednotlivým záznamŧm 

v databázi probíhaly opravy záznamŧ a byla ověřována správnost údajŧ, zároveň byly ke 

vńem záznamŧm doplňovány osobní a místní rejstříky. Z celkového počtu zbývá doskenovat a 

přiřadit cca 3205 negativŧ, revidovat a doplnit přísluńné záznamy. 

    Byla finalizována digitalizace rozsáhlého fondu Fotoarchiv K. H. Franka s více neņ 6 900 

fotografiemi. Předpokládá se veřejná prezentace výsledkŧ (společně s digitalizovanými 

archivními soubory 3. oddělení). Jeńtě předtím je vńak třeba vyřeńit ochranu reprodukcí 

fotografií proti zneuņití. 
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Zpracování archivního souboru Alexandrijské mikrofilmy bylo zahájeno v roce 2006, a to 

pro značný zájem badatelŧ, který mezitím opadl. Mikrofilmy (celkem 165 svitkŧ, tj. cca 80 

000 polí) byly zkontrolovány a vybrané záznamy (cca 3 500) byly uloņeny do databáze 

JANUS, avńak při kontrole byly zjińtěny chyby – gramatické i formální, takņe je třeba 

vńechny záznamy dŧkladně zkontrolovat a doplnit jmenný a zeměpisný rejstřík. Práce na 

zpracování pokračují pomalu. 

     Archivní soubor Ústřední dopravní institut byl do NA předán v roce 2000. Na základě 

zprávy 10. oddělení ze dne 6. 6. 2000 bylo rozhodnuto o skartaci 160 ks filmových pásŧ zcela 

zničených plísní. Ostatní filmové pásy byly nově adjustovány a uloņeny do depozitářŧ. 

Archivní soubor obsahuje celkem cca 1768 ks filmových pásŧ. Tematicky jde převáņně o 

instruktáņní, výukové a dokumentární filmy z oblasti dopravy, předevńím ņelezniční. V roce 

2006 bylo započato se základním tříděním souboru a byly pořízeny prozatímní soupisy. Na 

základě těchto soupisŧ byla zahájena digitalizace vybraných filmŧ. Od roku 2010 jsou 

jednotlivé filmové záznamy ukládány do databáze Janus. V současné době je v databázi 

uloņeno 1009 záznamŧ, coņ představuje 328 inventárních jednotek (tj. filmových děl).  Práce 

na digitalizaci a zpracování budou pokračovat v závislosti na finančních moņnostech. 

 

 

Tematické soupisy 
 

Soupis pečetí 

     Práce na Soupisu pečetí pokračovaly ve stabilizovaném kolektivu a ve ztíņených 

podmínkách zpŧsobených zaváděním nového programu. Bylo popsáno celkem 286 ks pečetí 

z fondŧ Archivy zruńených kláńterŧ, Řád dominikánŧ, Česká dvorská komora), České 

gubernium – listiny a Řád augustiniánŧ. Před převodem záznamŧ do nové databáze byla 

provedena jejich revize. 

      

Soupis sepulchrálií    
     Práce na Soupisu sepulchrálií proběhly ve vytipovaných fondech 1. oddělení. Na základě 

konzultací s gestorem projektu, Odborem archivní správy a spisové sluņby MV, byly do 

přísluńných formulářŧ zaneseny pouze údaje „pravých sepulchrálií“ z fondŧ Česká komora a 

Wunschwitz.  

 

Soupis bavarik 

     Práce mimo plán na Soupisu bavarik, který má být součástí česko-bavorského projektu, 

jehoņ gesce se za českou stranu ujal Státní oblastní archiv v Plzni, spočívaly ve vytipování 

fondŧ a ve zjińtění jejich přibliņného mnoņství. Alena Pazderová ve spolupráci s vedoucími 

dalńích odborných oddělení připravila za Národní archiv výsledný elaborát, který bude slouņit 

jako jeden z podkladŧ ņádosti o finanční prostředky z Evropské unie. 

 

 

Anotace nových archivních pomůcek  

 

Horní úřad Rudolfov, (1555) 1767–1854.  

Inventář,  2011, 154 s., Stanislava Jílková, 1051 inventárních jednotek [235 úředních knih (z 

toho 230 účetních), 16 podacích protokolŧ, 144 kartonŧ (z toho 59 kartonŧ účetních spisŧ)]. 

     Archiválie fondu Horní úřad v Rudolfově pokrývají celé období existence vlastního 

Horního úřadu v letech 1767–1854 a lze je proto pokládat za pramen prvořadého významu 

pro dějiny těņby v tomto revíru. Vlastní úřední knihy se dochovaly pouze torzovitě a 

z registraturních pomŧcek jen podací protokoly. Ve velkém počtu jsou zde naopak zastoupeny 
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účetní knihy, a to zejména knihy rubrik, pokladní deníky (pro dŧl sv. Jan Nepomucký a sv. 

Karel Boromejský téměř kompletní chronologická řada 1822–1854) a v neposlední řadě téņ 

knihy rudolfovské bratrské pokladny.  

     Jádro fondu tvoří spisy rozdělené na dvě části: chronologicky řazené, tzv. číslované (tj. 

evidované v podacích protokolech) a nečíslované z let 1757–1854, které jsou rozepsány na 

jednotliviny a pak ostatní spisy, manipulované věcně (např. historické zprávy o popisech dolŧ, 

konsultační protokoly nebo měsíční provozní zprávy). Po obsahové stránce se jedná 

předevńím o korespondenci s montanními i nemontanními úřady a jednotlivci, výtahy ze 

zasedacích protokolŧ Horního úřadu v Rudolfově, dŧlní propŧjčky a jejich potvrzení, ņádosti 

o přiznání penzí, připomínky k vyúčtováním Horního úřadu a jednotlivých dolŧ, výkazy 

desátkŧ a devátkŧ, kvitance, ņádosti o povolení sňatkŧ horníkŧ a samotné svatební smlouvy, 

seznamy těņařŧ, inventáře pozŧstalostí zaměstnancŧ dolŧ aj. V této části jsou rovněņ uloņeny 

některé originály nebo kopie panovnických patentŧ císaře Josefa II. a Frantińka I. nebo tińtěná 

nařízení Vńeobecného apelačního soudu, cirkuláře českého zemského gubernia či Vrchního 

horního úřadu v Příbrami. 

     K nejcennějńím písemnostem tohoto fondu patří zejména 13 kusŧ historických popisŧ dolŧ 

v obvodu Horního úřadu v Rudolfově 1770–1783, 74 kusŧ konsultačních protokolŧ o 

prohlídkách dolŧ v obvodu téhoņ úřadu 1767–1852, 8 čtvrtletních zpráv o stavu dolŧ tamtéņ, 

18 měsíčních zpráv o dolech tamtéņ a 4 měsíční zprávy o dole sv. Jan Nepomucký a sv. Karel 

Boromejský; zvláńtní zpráva o stavu dolŧ byla sepsána u příleņitosti vizitace dolŧ v 

rudolfovském revíru českým zemským guberniem v červnu 1789. Neméně významným 

pramenem pro dějiny těņby v této lokalitě je také originál a kopie smlouvy z 16. srpna 1777 o 

sjednocení těņby zlata v okolí Rudolfova či protokoly vizitační komise rudolfovských dolŧ z 

18. června a 22. června – 31. července 1782.  

     Z účetních spisŧ jsou nejvíce zastoupeny horní účetní rejstříky jednotlivých dolŧ, účty 

příjmŧ a vydání dolŧ nebo čtvrtletní pokladní výtahy dolŧ (1784–1853). 

 

Památkový úřad Vídeň, 1852–1918 (1920, 1962). 

Inventář, 2011, 167 s., Pavla Lutovská, 2215 inventárních jednotek [121 kartonŧ]. 

     Fond Památkový úřad Vídeň obsahuje spisy vzniklé prací konzervátorŧ a korespondentŧ 

v Čechách a na Moravě. Spisy se týkají jednotlivých lokalit či nálezŧ a podle toho je fond 

uspořádán abecedně dle jednotlivých obcí. Rozsah spisŧ je dán jak významem nálezu, tak i 

zpŧsobem přístupu konzervátora k zadanému úkolu. Zvláńtní rovněņ abecedně uspořádané 

řady jsou pak věnovány soupisu zvonŧ pro válečné účely, archivŧm, regulaci řek a údajŧm o 

jednotlivých konzervátorech ve vztahu k jejich činnosti pro komisi na ochranu památek. Pro 

vyhledávání informací jak místních, tak i věcných či o osobách konzervátorŧ v inventáři jsou 

dobrým vodítkem rejstříky. 

Spisy jsou psány větńinou německy, pouze v některých je pouņita čeńtina. Fond poskytuje u 

řady lokalit zajímavé informace o jednotlivých památkách a jejich osudech, lze vńak k němu 

přistupovat i jako k doplňkovému prameni informací o osobnostech konzervátorŧ a 

korespondentŧ, případně mŧņeme pojímat spisy jako zdroj k dějinám památkové péče 

v Čechách. 

 

Svaz pro hospodaření obilím, 1934–1951. 

Inventář, 2011, 10 s., Eva Jańková, Praha, 88 inventárních jednotek [16 kartonŧ a 3 knihy]. 

     Českomoravský svaz pro hospodařením obilím (ČMSHO) vznikl vyhláńkou Ministerstva 

zemědělství č.13/1941 Sb. z. a n. PČM, na jejímņ základě přeńla kompetence Výsadní obilní 

společnosti (VOS) na Svaz, a to s výjimkou vykonávání jejích obchodních úkolŧ. ČMSHO 

tak plnil nad VOS dozorčí funkci nejen za pomoci vládního komisaře, ale zároveň za pomoci 

předsedy předsednictva ČMSHO nebo jím určeného zástupce. Při svém vzniku Svaz zároveň 
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převzal práva a závazky Společného výboru pro hospodaření kávou, čajem, čekankou a 

kávovými náhraņkami. Svaz byl jedním z organizačních celkŧ, kterými byla protektorátní 

ekonomika svázána podle říńskoněmeckého vzoru. Po válce se ČMSHO přejmenoval na Svaz 

pro hospodaření obilím (SHO), ale jiņ zákonem č. 278/1948 Sb. byl spolu s VOS zruńen a 

jejich pŧsobnost přeńla na Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky.  

    Fond Svaz pro hospodaření obilím obsahuje 2,1 bm spisového materiálu převáņně z let 

1941–1949. Úvodní část fondu se týká předevńím organizace a řízení běņných záleņitostí 

činnosti svazu. Zajímavým celkem je vńak téměř kompletní řada oběņníkŧ svazu z let 1941–

1949. Dochovány jsou i osobní spisy (zejména funkcionářŧ) z let 1934–1950, pracovníkŧ 

pracovně nasazených za druhé světové války, osob pronásledovaných nacisty z let 1935–

1942, jedincŧ prońetřovaných kvŧli spolupráci s nacisty a doklady k prověrkám státní 

spolehlivosti z let 1947–1950. Dalńím pozoruhodným souborem je korespondence o 

náhradách ńkod zpŧsobených německou armádou a ohledně odběru obilí sovětskou a 

americkou armádou z roku 1945, ale i spisy z let 1945–1947 týkající se likvidace trhových 

svazŧ bývalé Sudetské ņupy. Zvláńtní celek tvoří provozní, stavební a strojní záleņitosti 

jednotlivých mlýnŧ, z velké větńiny jihočeských. Archivní materiál je v dobrém stavu, 

převládají česky psané dokumenty nad německými.  

     Fond uspořádala v rámci své praxe studentka KPVHAS FF UK v Praze Eva Jańková pod 

vedením Zdeňky Kokońkové a Davida Hubeného. 

 

Nový Vilém, 1925–1986.  

Inventář, 2011, 98 s., Jarmila Peńková, 650 inventárních jednotek [7 kartonŧ, 8 fotografií].  

     Osobní archiv levicového novináře a politika Viléma Nového (16. 5. 1904 Jihlava – 1. 3. 

1987 Praha), zakládajícího člena KSČ, v letech 1933–1938 redaktora v Ostravě, v letech 

1939–1945 v emigraci v Londýně, v letech 1945–1946 vedoucího tajemníka KV KSČ 

v Ostravě, v letech 1946–1949 ńéfredaktora Rudého práva. V letech 1950–1954 byl vězněn, 

v roce 1963 plně rehabilitován, v letech 1963–1968 rektor Vysoké ńkoly politické ÚV KSČ, 

1966–1976 člen ÚV KSČ a poslanec Národního, resp. Federálního shromáņdění. Osobní 

archiv získal po smrti V. Nového Archiv Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, v roce 1990 

jej převzal společně s jeho dalńími fondy a sbírkami Státní ústřední (nyní Národní) archiv 

v Praze. 

     Hrubé třídění fondu proběhlo v letech 2005–2006, při následné inventarizaci byl fond 

uspořádán podle umělého schématu pro pořádání osobních fondŧ.  

     Fond obsahuje zejména ņivotopisný materiál, korespondenci a rukopisy článkŧ pŧvodce a 

doklady o jeho veřejné činnosti; unikátní jsou materiály týkající se období londýnské 

emigrace, zejm. činnosti Vńeslovanského výboru v Londýně a období 1968–1970 včetně 

dokumentŧ obsahujících rŧzná hláńení a zprávy o aktuální politické a společenské situaci.  

     Inventář je doplněn rejstříky osob, zeměpisným rejstříkem a rejstříkem institucí. 

 

 

Retrospektivní konverze archivních pomůcek a zpřístupnění archivních fondů a archivních 

pomůcek v elektronické formě 

 

     Jiņ v roce 2009 byl přehodnocen a nově nastaven postup při dálkovém zpřístupňování 

archivních pomŧcek. S ohledem na snahu je co nejrychleji zveřejnit, byly v první fázi 

zveřejněny pomŧcky ve formě neskenovaných obrázkŧ (ve formátu .jpeg/.img). Z toho 

dŧvodu proběhla ve vńech odděleních revize archivních pomŧcek, aktualizace úvodních listŧ 

a zpŧsobu objednání z fondu. Následně byly pomŧcky skenovány a obrázky vyvěńeny v 

systému eBadatelna. V roce 2011 se podařilo na portále www.badatelna.cz zveřejnit téměř 

vńechny pomŧcky, které byly určeny ke skenování (bez moņnosti prohledávání obsahu). 

http://www.badatelna.cz/
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Z časových dŧvodŧ se opět nepodařilo dokončit konverzi pomŧcek jiņ přepsaných do 

databází, zejména proto, ņe prioritně byly konvertovány pomŧcky, které se přepracovávají 

spolu s databází projektu Monasterium. Celkem je zpřístupněno 869 archivních pomŧcek 

rŧzného rozsahu. Vyhledávat v obsahu lze ve 108 archivních pomŧckách zahrnujících celkem 

306 178 jednotek popisu, z nichņ některé jsou dostupné i přes rejstříky (113 085 hesel). 

 

 

 

VYUŢÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ VEŘEJNOSTÍ  

 

Přehled viz téţ tabulka č.  III/5 v  závěru zprávy.  

 

Z celkového objemu odpracovaných pracovních dní v odděleních zabírala nahlédací a 

badatelská agenda vńeho druhu více neņ polovinu. 

 

 

Badatelny 

 

     Jiņ druhým rokem se osvědčil automatizovaný provoz studovny v oddělení nejstarńích 

fondŧ. V uplynulém roce studovalo ve studovně 1. oddělení 861 badatelů (759 domácích, 102 

cizincŧ), kteří zde vykonali 4 949 návštěv (4 236 domácích, 713 cizincŧ). Návńtěvnosti 

odpovídá i pohyb archiválií: 12 620 ţádanek (nárŧst o 970 ks), 37 reverzů (1 zápŧjčka, 36 

výpŧjček). Dle potřeby vyhotovovala studovna badatelské zakázky za úplatu; celkem bylo 

zhotoveno 1 131 kopií, a to 441 černobílých a 54 barevných xeroxových kopií, 48 kopií 

z mikrofilmŧ a 588 kopií skenŧ IS na CD (fotozakázky vykazuje 8. oddělení). Pro potřeby 

oddělení (inventáře, ņádanky, formuláře, náhledy atp.) bylo zhotoveno 10 108 

elektrografických kopií (9 074 černobílých, 545 barevných). Závěrem lze konstatovat, ņe ve 

srovnání s minulým rokem dońlo k minimálnímu poklesu badatelŧ (o 20), avńak ke 

znatelnému navýńení návńtěvnosti studovny (o 622 návńtěv), a ņe díky povolování 

zhotovování reprodukcí dokumentŧ vlastními digitálními fotoaparáty dále klesal počet 

badatelských ņádostí o vyhotovení kopií archivních dokumentŧ. 

   

     V roce 2011 bylo v badatelně na Chodovci vystaveno celkem 1 863 badatelských listŧ pro 

1 755 badatelŧ. Z celkového počtu badatelŧ bylo 260 cizincŧ. Badatelé navńtívili badatelnu 

archivu celkem v 7 387 návńtěvách, z toho cizinci 547 návńtěv. Prŧměrná denní návńtěvnost 

se pohybovala od 40 (březen, prosinec) do 30, nejméně badatelských návńtěv se uskutečnilo 

v září, kdy badatelnu navńtívilo pouze 25 badatelŧ/den. 

     V Informačním systému Badatelna (Chodovec) bylo zaevidováno celkem 28 067 

objednávek (tj. o cca 5000 více neņ v roce 2010). Z toho 6 182 objednávek vyřídili pracovníci 

4. oddělení NA (fond ÚV KSČ). Po odečtení objednávek, které vyřídilo 4. oddělení NA, 

připadá na kaņdý pracovní den cca 100 objednávek (tj. kartonŧ, fasciklŧ či jednotlivin). Za 

nejvíce vyuņívaný lze tedy označit sloņitý fond ÚV KSČ, poté fond Evidence obyvatelstva – 

celkem 2 384 objednávek (započítány jsou vńak jen ty kladně vyřízené) a Policejní ředitelství 

1921–1950 – celkem 1520 objednávek; 4 587 objednávek se týkalo vńech částí Policejního 

ředitelství. Dalńím často vyuņívaným fondem bylo Ministerstvo ņeleznic – 1 116 objednávek. 

V roce 2011 bylo v badatelně Chodovec zhotoveno cca 8 539 ks elektrografických kopií a 700 

skenŧ archiválií pro potřeby badatelŧ (na základě jejich objednávky).  

     Na ņádost úřadŧ a vězněných rodin jsme vyhledali a připravili ke studiu dalńí archiválie 

z nezpracovaných fondŧ, které obsahují citlivé osobní údaje a jejich fyzický stav neumoņňuje 

jejich předloņení v badatelně. Rozsah byl 1872 jednotlivin a kartonŧ. Dále v rámci vlastního 
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úseku zpracování archiválií 8. oddělení bylo 62 badatelŧm předloņeno 32 kartonŧ, 1 543 

jednotlivin, 25 alb, 6 ńanonŧ a 7 sloņek s fotografiemi z archivních souborŧ Zahraniční úřad 

Berlín, FD 1897–1975, Centrální katalog, Sbírka rok 1968, FČTK 1920–1938, Ukrajinské 

muzeum, Sb. FSČF a Svaz Čechŧ z Volyně atd. 

      Sloņitou badatelskou a reńerńní agendu jsme v roce 2011často operativně řeńili pomocí e-

mailŧ vzhledem ke skutečnosti, ņe v jedné záleņitosti je nutná opakovaná korespondence se 

ņadatelem. Jen vedoucí 4. oddělení má uloņeny odpovědi jednotlivých pracovníkŧ v rozsahu 

cca 855 e-mailŧ.  

     Předkládání archiválií z období po roce 1945 do studovny pro badatelské účely 

předcházela nezbytná technická úprava dříve utajovaných písemností. Kromě této prŧběņné 

práce byl takto „odtajněn“ obsah 1 010 celých kartonŧ z fondŧ Úřad Předsednictva vlády – 

Tajné.  

Stejně jako v uplynulém roce konstatujeme, ņe ve větńí míře se projevil problém témat 

klauzurních (bakalářských i diplomových) prací, u nichņ si často zadávající není vědom 

zákonných omezení, předevńím v oblasti ochrany osobních údajŧ ņijících osob, a dále 

moņností pramenné základny. Kvalita studentŧ se často pohybuje na takové úrovni, ņe nejsou 

schopni samostatné práce ve fázi heuristiky. Ostatně takto často bez uzardění postupují i 

renomovaní badatelé a zbytečně zatěņují své kolegy v archivech i tam, kde jsou k dispozici 

vyhledávací nástroje. 

 

 

 

Správní činnosti – opisy, výpisy a kopie pro občany, veřejnou správu, soudy apod. 

 

     Přísluńní pracovníci vyuņívali prvním rokem plně elektronickou spisovou sluņbu pro 

plnění svých úkolŧ. Kvalitně organizovaný přechod, ńkolení a nové spisové normy splnily 

svou funkci – na konci roku 2011 jiņ vńichni tuto skutečnost vnímali jako bezproblémovou 

součást vńedního dne a ani v jediné dílčí zprávě o činnosti se neobjevila zmínka o novém 

systému práce.  

     V rámci elektronického systému spisové sluņby GINIS bylo v roce 2011 přiděleno celkem 

4011 čísel jednacích a dalńích 212 ņádostí bylo k 31. 12. 2011 zaevidováno v systému formou 

dokumentu, nikoliv spisu (tj. bez čj.). Z celkového počtu bylo 2 809 spisŧ vyřízeno v rámci 

správní nahlédací agendy, 692 v rámci agendy badatelské a 510 spisŧ se týkalo ostatních 

ņádostí (111 z nich byly objednávky publikací – 99 domácím a 12 zahraničním ņadatelŧm). 

Odesláno bylo celkem 434 placených reńerńí z toho 197 domácím a 237 zahraničním 

ņadatelŧm. Teprve v závěru roku se do Národního archivu přelila masa ņádostí z Ministerstva 

obrany, jeņ vyņadují doplnění údajŧ k agendě 3. odboje. Tato čísla budou tedy vykázána ve 

zprávě za rok 2012. Prozatím jde o 2 200 ņádostí. 

     Tyto činnosti v masivní míře zasahují především dvě oddělení archivu, jeņ spravují 

archiválie z období let 1918–1992. Zatímco před několika lety procházela 3. oddělením 

(archiválie z období 1918–1945) téměř polovina vńech spisŧ archivu, v roce 2011 se jednalo o 

třetinu, coņ stále potvrzuje posun v přerozdělení nahlédací agendy za poslední roky směrem 

k novějńímu archivnímu materiálu (vyjma zák. 212/2009 Sb.). Pracovníci 3. oddělení 

Národního archivu věnovali i v minulém roce více neņ polovinu své pracovní náplně těmto 

povinnostem. V roce 2011 poklesl na minimum zájem úřadŧ i fyzických osob o archivní 

dokumenty pro úkony spojené se zákonem č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové 

křivdy občanŧm České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území 

Podkarpatské Rusi, v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských 

socialistických republik. Majetkové poņadavky nańich občanŧ dle zmíněného zákona 

vyřizoval Odbor správy majetku MV ČR v součinnosti s Národním archivem.  V minulém 
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roce se jednalo jen o 48 dotazŧ. Po přijetí očekávané novely předpokládáme opět zvýńení 

zájmu o tuto problematiku.  

     Časově velmi náročné jsou rŧzné ņádosti  institucí i soukromých osob o zjińtění údajŧ ze 

zemědělsko-lesnických fondŧ (106 ņádostí). Ņadatelé se zajímají o problematiku z ńirńího 

hlediska a poskytují se jim zpravidla desítky stran ověřených kopií (regionální pobočky Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkového úřadu, Krajské úřady apod.) 

Objevují se stále i obecné dotazy na nemovitý majetek osob, rodin, církevních institucí, 

korporací i státních institucí (cca 30 ks ņádostí).  

     Dotazy na perzekuci v období nacistické okupace zasílá v současné době zejména 

Ministerstvo národní obrany a Mezinárodní pátrací sluņba v Bad Arolsenu. Tématu se věnují i 

jednotlivci zajímající se o své předky nebo odborníci a studenti v souvislosti s psaním 

odborných studií. Počet úředních ņádostí týkajících se věznění, případně nuceného pracovního 

nasazení, majetkové újmy či rasového pronásledování nańich občanŧ v době nacistické 

okupace činí cca 42 ks ņádostí. I nadále se prováděly reńerńe k občanŧm nezvěstným po 2. 

světové válce, po nichņ pátral Český červený kříņ na základě dotazŧ z celého světa (31 ks 

ņádostí). 

     Ve srovnání s minulými lety byl poněkud niņńí počet dotazŧ na zjińťování národnosti a 

státního občanství. V naprosté větńině se jednalo o ņádosti státních úřadŧ či orgánŧ 

samosprávy. Často se provádí i z dŧvodu jiného majetkového ńetření, případně i kompletního 

dědického řízení (367 ks ņádostí), u níņ rovněņ jako tazatelé převaņují instituce.  

     Naopak ņádosti o údaje ze sčítacích operátŧ týkající se zjińtění národnosti a státního 

občanství (384 ks ņádostí) předkládají větńinou soukromé osoby, které potřebují nejčastěji 

potvrdit českou nebo německou národnost. V poslední době narŧstá zejména počet osob, které 

potřebují doloņit československé občanství na základě sčítání v roce 1930 na Podkarpatské 

Rusi. Zájem o tyto (a mladńí) informace nově masivně projevily i pozemkové úřady 

dohledávající majitele pozemkŧ v rámci komplexních pozemkových úprav (digitalizace). 

     Kromě zmíněných agend se opět vyhledávaly podklady k některým restitučním kauzám a 

prováděly se rŧzné jednotlivé reńerńe k rŧzným specifickým problémŧm. 

 

Nahlédací agenda v dalńím, zájmem veřejnosti nesmírně suņovaném oddělení (4. oddělení 

– archiválie z let 1945–1992), činila 1567 běņných ņádostí a na konci roku jeńtě 

nezaevidovaných dalńích více neņ dva tisíce ņádostí k 3. odboji. Její skladba se ale příliń 

nezměnila, zŧstala značně sloņitá a rŧznorodá.  

     Agenda, při které vyuņíváme předevńím zemědělské a lesnické fondy, se v současné době 

týká řeńení majetkových narovnání obcí a soukromých vlastníkŧ vzhledem k jednotlivým 

katastrálním územím a lesním majetkŧm (291 ņádostí). U nahlédací agendy z fondŧ justice 

pokračovaly poņadavky na tzv. ztotoņňování osob odpovědných za nezákonná jednání 

v padesátých letech 20. století (soudci, prokurátoři, tajemníci OV a KV KSČ). K jedné ņádosti 

byly často vyhledávány údaje k personálnímu obsazení politických pracovníkŧ celých okresŧ 

v rozmezí několika let.  Rovněņ pokračovalo ńetření ÚDV Policie ČR k akci „Kulak“ – 

vystěhovávání zemědělských rodin a věznění majitelŧ usedlostí, ke kterému jsme vyhledávali 

podklady pro vyńetřovatele. Dále jsme v roce 2011vyřizovali poņadavky občanŧ k naplnění 

nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých 

křivd zpŧsobených komunistickým reņimem. Tato agenda směřovala do fondu Ministerstva 

spravedlnosti. Do fondu Ministerstva financí a jeho předchŧdcŧ směřovala stejně rozsáhlá 

agenda poņadavkŧ nańich bývalých občanŧ ņijících v zahraničí, kteří ņádají přezkoumání 

odńkodnění za majetek zanechaný na území ČR, v rámci mezivládních náhradových dohod, 

uzavíraných s jednotlivými státy v letech 1973–1982. 

V měsících říjnu a listopadu 2011 jsme se na ņádost Ministerstva financí zapojili do 

vyhledávání archiválií v souvislosti s kauzou předválečných dluhopisŧ města Karlových Varŧ. 
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Soustředili jsme z fondŧ Ministerstva financí a Úřadu vlády ČSSR dokumenty k záleņitostem 

předválečných dluhopisŧ a agendě zahraničních pŧjček a zjistili jsme, ņe vypořádání pŧjček 

nebylo prováděno pomocí „dluhové sluņby státního rozpočtu“, ale bylo předmětem 

mezivládních jednání s USA a ostatními státy. Reńerńe ve fondech se pak ubírala tímto 

směrem. Prozkoumali jsme léta 1945–1966 a 1982–1997 (spolupráce s 5. oddělením) a 

poskytli jsme Ministerstvu financí kopie nalezených dokumentŧ v rozsahu jednoho archivního 

kartonu.  Následně jsme byli poņádáni o související reńerńi k dekretu prezidenta republiky č. 

95/1945 Sb. Reńerńe se týkala nakládání s cennými papíry, jejich přihlańování, proplácení a 

soustředění v období po 2. světové válce do roku 1948. Ministerstvo financí ocenilo 

spolupráci s Národním archivem jako velice přínosnou a zvláńtě pak skutečnost, ņe byly 

nalezeny originály „karlovarských dluhopisŧ“.  

     Dne 17. listopadu 2011 vstoupil v platnost zákon č. 262/2011 Sb. Jiņ v létě byla zahájena 

úzká spolupráce s Ministerstvem obrany na jeho plnění. Připravili jsme pro vyřizování 

očekávaného velkého mnoņství ņádostí ve věci udělení odznaku účastníka odboje a odporu 

proti komunismu pracovińtě, které bylo vybaveno díky sponzorskému daru potřebnými 

technologiemi, a zaměřili jsme se na organizaci práce. Po zkuńenostech s vyřízením prvních 

ņádostí jsme si ověřili, ņe přípravy a přijatá opatření byla správná. Na pracovní schŧzce 

se zástupci Ministerstva obrany, která se konala 6. 1. 2012, byla nańe součinnost oceněna a 

zpŧsob vyřizování ņádostí schválen.  

     Kolegové vyřídili do konce roku 2011 271 poņadavkŧ na poskytnutí údajŧ o národnosti a 

státním občanství, členství v KSČ, 291 restitučních případŧ týkajících se pozemkŧ, lesŧ a 

zemědělského majetku vŧbec; 255 výpisŧ ze sčítání 1950, 1970, 1991; 100 ņádostí o 

potvrzení délky věznění, odńkodnění rodin popravených, ztotoņnění osob zodpovědných za 

nezákonnosti, odńkodnění podle nařízení vlády č. 135/2009 Sb., vystěhování zemědělských 

rodin, ņádosti ÚDV, 16 restitučních případŧ týkajících se prŧmyslového majetku a movitostí, 

11 poņadavkŧ z oblasti kultury, památek, zdravotnictví a sociální péče a 154 ņádostí ve věci 

mezivládní náhradové dohody, ostatní poņadavky rŧzného charakteru – ńkolství, církevní 

záleņitosti, potvrzování studia a zaměstnání, odńkodnění za rok 1968. Expedováno bylo téņ 

467odpovědí na ņádosti účastníkŧ odboje a odporu proti komunismu (zák. č. 262/2011 Sb.). 

                     

V minulých třech letech dońlo k výraznému nárŧstu poņadavkŧ ze strany státní správy na 

nahlíņení a pořizování kopií ve fondech převáņně mladńích třiceti let (5. oddělení). Zejména 

se jedná o fondy Úřad vlády ČR (usnesení vlády z 90. let 20. století), o fond Ministerstva 

spravedlnosti a fondy rŧzných pŧvodcŧ z rezortu Ministerstva financí, nově téņ fond 

Ministerstvo prŧmyslu a obchodu, Česká filharmonie a Ministerstvo zemědělství.  

Mimo písemných ņádostí vyřizovali odborní pracovníci v prŧběhu celého roku řadu 

telefonických dotazŧ a podávali podrobné informace o moņnostech vyuņití nańich fondŧ. Téņ 

pracovníci badatelny ověřovali autenticitu archivních dokumentŧ, prováděli ńetření pro 

vypracování reńerńí a odeslali 51 dotazŧ na centrální evidenci obyvatel (zjińtění adres, 

narození, úmrtí, atd.). 

 

 

Rešerše pro domácí a zahraniční žadatele 

 

Tyto reńerńe bývají zpravidla časově náročnějńí neņ běņné úřední dotazy a zatěņují 

rovnoměrně veńkerá oddělení spravující archiválie i knihovnu. V prvním oddělení převaņují 

prŧzkumy z fondu Ņidovské matriky, z oblasti ńlechtické a občanské genealogie a z oblasti 

církevních a hospodářských dějin. Genealogické dotazy i vysoce odborné historické reńerńe 

z období 19. století směřují do 2. oddělení. Vedle nahlédací agendy pracovníci 3. oddělení 

zpracovali i řadu reńerńí k rŧzným tématŧm z meziválečného období a z období 2. světové 
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války. Z období nezákonností padesátých let a věznění určitých skupin obyvatelstva, jsme 

vyhledávali archiválie z nezpracovaných fondŧ ve vńech případech, ve kterých jsme byli 

poņádáni Konfederací politických vězňŧ nebo potomky vězněných. V současné době jsou tato 

témata rovněņ předmětem několika diplomových prací na vysokých ńkolách a jsou 

zpracovávána za odborné pomoci pracovníkŧ oddělení. Vzrostl zájem o studium fondŧ 

z oblasti kultury, církevní problematiky a fondu Národního soudu.  

Je vńak nutné konstatovat, ņe na vyřízení ņádostí se často podílelo více pracovníkŧ, a to 

nejen v rámci jednoho oddělení.  

 

 

VÝSTAVY  

 

a )  d o m á c í  v ý s t a v y  

 

Vlastní výstavy 

Nekonaly se z rozpočtových dŧvodŧ.  

 

 

SPOLUPRÁCE A ZÁPŮJČKY EXPONÁTŮ 

 

Originály dokumentŧ: 

 

400 let od smrti 14 praţských mučedníků františkánů u Panny Marie Sněţné 15. února 

1611. (Pořádala Provincie bratří frantińkánŧ.) 

Ambit kláńtera frantińkánŧ Panny Marie Sněņné, Praha; 14. ledna – 27. února 2011. 

Dokončení výstavy. 

 

Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský ~ 1310. (Pořádalo Muzeum 

hlavního města Prahy.) 

Dŧm U Kamenného zvonu, Praha; 4. listopadu 2010 – 6. února 2011. 

Dokončení výstavy. 

 

Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo. (Pořádala Národní galerie v Praze.) 

Jízdárna Praņského hradu a Valdńtejnská jízdárna, Praha; 24. listopadu 2010 – 10. dubna 

2011. 

Kontrola výstavních podmínek v prŧběhu výstavy, přítomnost při deinstalaci archiválií a 

posouzení fyzického stavu navrácených archiválií z výstavy. 

 

Výstava k výročí Českomoravské provincie Římské unie řádu sv. Voršily. (Pořádala 

Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Vorńily.) 

Prostory kláńtera Českomoravské provincie Římské unie řádu sv. Vorńily, Praha; 20. dubna – 

10. května 2011. 

Připomínkování návrhu reversu a zpracování jeho přílohy č. 1 (Dokumentace o stavu 

archiválií). 

 

Skrytá tvář baroka. Barokní grafika 17. století v Českých zemích. (Pořádala Národní 

galerie v Praze.) 

Výstavní prostory Konírny paláce Kinských, Praha; 22. července – 16. října 2011. 



Výroční zpráva Národního archivu za rok 2011 
 

25 

 

Posouzení fyzického stavu zapŧjčovaných archiválií, zpracování návrhu Smlouvy o výpŧjčce 

a jejích příloh č. 1 (Seznam zapŧjčovaných archiválií), č. 2 (Poloņkový seznam pojistných 

hodnot zapŧjčovaných archiválií) a č. 3 (Dokumentace o stavu archiválií). 

 

První dámy – osud, poslání, úděl? Ţivoty v paprscích slávy – v šeru neviditelnosti. 

(Pořádá Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.) 

Velká výstavní síň Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, Roztoky u Prahy; 27. října 

2011 – 29. února 2012. 

Posouzení fyzického stavu zapŧjčovaných archiválií, kontrola výstavních prostor, zpracování 

návrhu Smlouvy o výpŧjčce a jejích příloh č. 1 (Seznam zapŧjčovaných archiválií), č. 2 

(Poloņkový seznam pojistných hodnot zapŧjčovaných archiválií) a č. 3 (Dokumentace o stavu 

archiválií). 

 

Sv. Aneţka Česká – princezna a řeholnice. (Pořádá Arcibiskupství praņské.) 

Výstavní prostory Národní galerie v Praze v Kláńteře sv. Aneņky České, Praha; 25. listopadu 

2011 – 25. března 2012. 

Posouzení fyzického stavu zapŧjčovaných archiválií, zpracování návrhu Smlouvy o výpŧjčce 

a jejích příloh č. 1 (Seznam zapŧjčovaných archiválií), č. 2 (Poloņkový seznam pojistných 

hodnot zapŧjčovaných archiválií) a č. 3 (Dokumentace o stavu archiválií), přítomnost při 

instalaci a deinstalaci archiválií a jejich náhrada za kopie a kontrola výstavních podmínek 

v prŧběhu výstavy. 

 

Praha a její dcery. (Pořádá Muzeum hlavního města Prahy.) 

Výstavní prostory Muzea hlavního města Prahy, Praha; 4. října 2011 – 15. dubna 2012. 

Posouzení fyzického stavu zapŧjčovaných archiválií, zpracování návrhu Smlouvy o výpŧjčce 

a jejích příloh č. 1 (Seznam zapŧjčovaných archiválií), č. 2 (Poloņkový seznam pojistných 

hodnot zapŧjčovaných archiválií) a č. 3 (Dokumentace o stavu archiválií), zpracování návrhu 

Dodatku č. 1 Smlouvy o výpŧjčce a kontrola výstavních podmínek v prŧběhu výstavy. 

 

Europa Jagellonica. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386-1572 
GASK Kutná Hora, příprava výstavy (květen – září 2012) 

 

Kopie dokumentŧ: 

 

Klementinum v datech a obrazech, NK-Klementinum (6. 10. 2010 – 27. 2. 2011) 

Příprava stálé expozice k dějinám řádu frantińkánŧ v Hostinném, budova bývalého 

frantińkánského kláńtera v Hostinném, spolupráce s MÚ a ŘF 

Barokní jezuitské Klatovy, jezuitský kostel v Klatovech (stálá expozice od 26. 11. 2011) 

Odkaz Michaela Thoneta. 150 let ohýbání dřeva v Bystřici pod Hostýnem (Město Bystřice 

pod Hostýnem) 

Volby. Jak jsme v historii (ne)volili (Národní muzeum v Praze a Ústav pro studium totalitních 

reņimŧ) 

Bělńtí muzikanti a hudebníci (Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem). 

Výstavní síň DOX, fotografie výtvarnice Magdaleny Jetelové, podzim 2011 

Dokumenty doplňující výstavu měly vyjadřovat absurditu některých jevŧ a postojŧ v době 

komunistické totality.  

 

 

b )  z a h r a n i č n í  v ý s t a v y  

Ņádné. 
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SPOLUPRÁCE S  MÉDII  

 

     Opět byla velmi bohatá – podrobná informace viz monitoring na internetu. Natáčel se 

hodinový pořad o listině Vladislava II. z r. 1478 pro Louny, Český rozhlas III – Vltava, pořad 

„Historický klub“, 9. 3. 2011. Připravoval se dokument o historii českého divadla pro Institut 

umění – Divadelní ústav či dokument Aneņka Česká, ČT Praha, reņisér Petřík. Dále je třeba 

zmínit vystoupení 29. října 2011 v Českém rozhlase 6, v pořadu Historie věčně ņivá 

s příspěvkem Kdo vytvářel prvorepublikovou zahraniční politiku? 
     Podávali jsme poņadované informace, vybírali jsme dokumenty pro dalńí pořady ČT 

Neznámí hrdinové – pohnuté osudy, Po stopách 3. odboje a vyhledaly jsme fotografie do 

posledního rozhovoru V. Havla s D. Dukou. Do dokumentárních pořadŧ reņisérŧ M. Vadase a 

V. Hájka týkajících se pohřbívání vězňŧ v padesátých letech 20. století a třídní justice jsme 

vyhledali dokumenty a poskytli odborný komentář.  

     V kauze čestného pohřebińtě v Motole, která se objevila v tisku koncem roku 2011 a 

pokračuje v roce 2012, se angaņujeme z odborného hlediska ve prospěch umístění vńech 

dohledaných jmen popravených a zemřelých politických vězňŧ.  

Prŧběņně, po celý rok, jsme vyhledávali poņadované dokumenty pro Lidové noviny, 

Respekt, Mladou frontu Dnes a Týden. Větńinou se vztahovaly k aktuálním výročím 

významných událostí a k politické persekuci 1948–1989.  

 

 

EXKURZNÍ ČINNOST  

 

V roce 2011 se uskutečnilo v 1. oddělení 33 exkurzí, jichņ se zúčastnilo celkem 413 osob 

(mj. ministr vnitra ČR, náměstek ministra vnitra ČR, velvyslanec a pracovníci polského 

vyslanectví, členové Kapituly vyńehradské, konzervátoři z Iráku). Jako tradičně převaņovaly 

exkurze pro posluchače vysokých ńkol (FF UK Praha archiváři, historici, PedF UK Praha, 

KTF UK Praha, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Praha, Technická univerzita 

Liberec, Jihočeská univerzita České Budějovice, PedF UJEP Ústí n.L., VŃCHT Praha, Česká 

zemědělská univerzita Praha, Fakulta krajinného inņenýrství), pro posluchače středních 

odborných ńkol a gymnázií se zaměřením na historii a veřejnou správu. V budově na 

Chodovci zajistilo 8. oddělení ve spolupráci s ostatními odděleními celkem 30 exkurzí 

s celkovým počtem více neņ 500 účastníkŧ a s obdobnou skladbou návńtěvníkŧ. Za zmínku 

jistě stojí početná delegace archivářŧ a pracovníkŧ e-Govermentu z Taiwanu a dalńí delegace 

z Turecka. Čínská delegace si velmi přála navázat konkrétní spolupráci v oblasti archivnictví, 

o čemņ jsme informovali dopisem ředitele Odboru archivní správy a spisové sluņby MV.  

 

 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST (MIMO ŘÁDNOU VÝUKU A VĚDECKÉ KONFERENCE ) 

 

- Listina Vladislava II. z r. 1478 pro Louny, Radnice v Lounech, 22. 2. 2011; 

- Karel IV. a jeho dětství, vzdělání a spisy, Komunitní centrum Matky Terezy Praha, 14. 3. 

2011 (Libor Gottfried); 

- Ikonografie Nástrojŧ Umučení Páně, Muzeum Kadaň, 19. 4. 2011; 

- Karel IV. a královské koruny, Komunitní centrum Matky Terezy Praha, 9. 5. 2011 (Libor 

Gottfried); 

- Svatý Prokop a jeho kaple v Praskolesích, OÚ Praskolesy, 4. 7. 2011 (Libor Gottfried); 

- Karel IV., Centrum pro rodinu, Srní, 10. 8. 2011 (Libor Gottfried); 

- Sv. Ludmila a počátky křesťanství v Čechách, FÚ Levý Hradec, 18. 9. 2011 (Libor Gottfried); 

-  Karel IV., FÚ Křtiny, 2. 12. 2011 (Libor Gottfried); 



Výroční zpráva Národního archivu za rok 2011 
 

27 

 

Soupis akcí a vyuţívání přednáškového sálu a kinosálu NA v roce 2011 

 

Měsíc Seznam akcí a vyuţívání sálů Počet 

LEDEN Základy konzervace archiválií PVH – zimní semestr 2 

 Spisový a skartační řád – ńkolení 1 

 Porada digitalizátorŧ 1 

 Porada 8. oddělení 1 

ÚNOR Valná hromada ČAS 1 

 Archivní kurz 1 

 Schŧzka projektového týmu NDA 1 

 Archivní kurz 1 

BŘEZEN Výroční členská konference pobočky ČIS 1 

 Základní pravidla – dílčí skupina 1 

 Porada 8. oddělení – digitalizace + foto 1 

 Paginae Historiae 1 

 Památník Terezín 1 

 Plenární schŧze odborové organizace 1 

 Archivní kurz 2 

DUBEN Základní pravidla – dílčí skupina 1 

 Archivní kurz 2 

 Schŧzka autorŧ příspěvkŧ do Paginae Historiae 1 

 Výuka konzervace a restaurování – Univerzita Hradec Králové 1 

KVĚTEN 
Workshop – European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) o 

přístupu a ochraně osobních dat 
1 

 Základní pravidla – dílčí skupina 2 

 
Setkání s polskými studenty archivnictví a pracovníky polských 

archivŧ včetně exkurze 
1 

 

O mně, mých předchŧdcích a současnících – slavnostní jubilejní 

přednáńka prof. PhDr. Ivana Hlaváčka a prezentace sborníku studií 

Ivana Hlaváčka k dějinám historiografie, pomocných věd historických 

a archivnictví 

1 

 Výroční členská schŧze o. s. CNZ 1 

ČERVEN Odborné konzultace 2 

 Základní pravidla – dílčí skupina 2 

 Pozemkové knihy – v analogové i digitální podobě – přednáńka 1 

 Zasedání redakční rady SHF 1 

 Národní digitální archiv – porada 1 
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 Předávání medailí (za účasti ministra vnitra) 1 

 Seminář pro pracovníky zdravotních pojińťoven ke skartačnímu plánu 1 

 Archivní kurz 1 

ČERVENEC Veřejná zakázka – kniņní skener 1 

SRPEN Základní pravidla 1 

 Národní digitální archiv 1 

ZÁŘÍ Co po nás zbude 1 

 Základní pravidla 2 

ŘÍJEN Národní workshop Digitalizační strategie 1 

 Modrý ńtít 1 

 
Předání nebohemikálních archiválií Státním oblastním archivem  

v Třeboni Bavorsku (Akce OASSS) 
1 

 Prezentace projektu EVZ, edice Pracovali pro Třetí říńi 1 

 Výuka archivnictví 2 

 Základní pravidla 1 

 Archivní kurz 1 

LISTOPAD Audiovizuální média v paměťových institucích – Fotografie – seminář 1 

 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011 1 

 Archivní kurz 2 

 Výuka archivnictví 2 

 Exkurze 2 

 Základní pravidla 1 

PROSINEC Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011 1 

 Archivní kurz 2 

 Výuka archivnictví 2 

 Mikuláńská besídka 1 

 Základní pravidla 1 

 Exkurze – Jihočeská univerzita České Budějovice 1 

 NDA – otevírání obálek 1 

 Celkem akcí 70 
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KNIHOVNA  

 

     Knihovně se podařilo, v celkovém pohledu na rok 2011, udrņet bezproblémový provoz 

knihovny v jejích základních činnostech a sluņbách na takové úrovni, aby opět dostála 

rozsahu sluņeb uņivatelŧm knihovny, daném a vyplývajícím z jejího postavení základní 

knihovny se specializovaným fondem dle §13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a 

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních sluņeb a splnit nebo 

pokračovat v řadě úkolŧ specifického, dlouhodobého a mimořádného charakteru – coņ 

v konkrétní podobě představuje ńirokou ńkálu úkolŧ a činností v  oblasti péče o historické 

knihovní fondy a sbírky, které jí byly v procesu minulých let svěřeny do péče; úkolŧ v oblasti 

tvorby a zpřístupňování oborově zaměřeného knihovního fondu archivní knihovny; tvorby a 

zpřístupňování informačního oborového fondu, ať jiņ v podobě oborových dokumentačních 

databází, nebo v podobě sestavování a vydávání oborových bibliografií; úkolŧ a činností 

v oblasti vyuņívání těchto fondŧ formou poskytování nejrŧznějńích sluņeb (výpŧjčních, 

referenčních a řady specifických sluņeb knihovny) – při vyuņití nových technologií – 

ńirokému okruhu uņivatelŧ knihovny, ať jiņ jde o pracovníky a badatele Národního archivu a 

ostatních archivŧ ČR, o uņivatele z okruhu vysokých a středních ńkol, nebo o dalńí odborné a 

zájmově odborně zaměřené uņivatele z řad ńiroké veřejnosti. 

     V polovině roku 2011 pokračovala generační obměna personálního obsazení knihovny, ale 

bohuņel dońlo i k odchodu jedné mladńí pracovnice ze mzdových dŧvodŧ.  Odchody 

pracovníkŧ a nástupy nových pracovníkŧ se tak v malém kolektivu (ale při nutnosti zajistit tak 

ńiroký vějíř agend a činností) odrazilo samozřejmě ve zvýńeném čase, nutném pro zańkolení 

nových pracovníkŧ do provozu, agend a činností, a do práce s fondy knihovny, ale znamenalo 

to i nutnost nastavení určitých opatření pro plynulé zajińtění provozu a pokračování 

specifických odborných úkolŧ. 

     Z pohledu těchto změn (roku 2011 a let předchozích), se dá říci, ņe se podařilo zajistit 

bezkonfliktní chod úsekŧ: evidence fondu, organizační a fyzická péče o fond, výpŧjční a 

referenční sluņby. Za částečné externí pomoci se pokračovalo v bibliograficko-dokumentační 

a publikační činnosti. V oblasti péče o katalogové pomŧcky pokračovaly redakční práce a byl 

digitalizován a do vyhledávání připojen dalńí katalog. Dokonce se podařilo sníņit schodek 

v oblasti zpracování přírŧstkŧ. Umoţněním přístupu uţivatelů knihovny na Internet (formou 

veřejné internetové stanice), splnila (a jiņ pátým rokem plní) zákonnou podmínku pro udrņení 

statutu veřejná knihovna (termín daný knihovním zákonem končil 31. 12. 2007). Byly 

realizovány předpoklady pro zavedení nové sluņby knihovny pro zpřístupnění 

digitalizovaných dokumentŧ z národní databáze KRAMERIUS, tj. námi digitalizovaných 

dokumentŧ a získaných digitalizovaných dokumentŧ jinými knihovnami v databázi 

KRAMERIUS, výhledově s řízeným přístupem do digitální knihovny on-line, čímņ se 

zpřístupní velké mnoņství volných digitalizovaných dokumentŧ. V začátku roku 2012 má 

knihovna k dispozici moderní počítačovou sestavu (v současnosti s vnitřní architekturou jako 

server = uņivatelská stanice systému KRAMERIUS) tj. sestavu s přísluńným HW a SW 

vybavením pro kvalitní zpřístupňování digitalizovaných dokumentŧ a zároveň i jako moderní 

vybavení pro správu a provoz digitální knihovny Kramerius a stojí na prahu zprovoznění své 

digitální knihovny. 

V odborné činnosti byla opět věnována velká pozornost průzkumu bohemik (starým tiskům 

a tiskům 19. a první poloviny 20. století) – vńem typŧm a druhŧm dokumentŧ (předevńím 

seriálŧm a vzácným monografiím, úřednímu tisku a oficiálním, administrativním 

dokumentŧm (tj. dokumentŧm vńeobecného zájmu) speciálně nebo vńeobecně zveřejněným, 

ad.), jak ve vlastních dílčích historických knihovních fondech knihovny, tak v odborných 

knihovnách z příbuzných vědních oborŧ.  
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Prŧzkum byl opět zaměřen nejen směrem ke zpŧsobŧm zpracování a zpřístupnění těchto 

dokumentŧ knihovními systémy pouņívanými v knihovně a ke zpracování přehledu fyzického 

stavu dokumentŧ v rámci dokumentŧ archivu, tzn. i z pohledu dlouhodobých plánŧ 

bezpečnostního snímkování (a digitalizace), restaurace a konzervace archiválií (a knihovních 

dokumentŧ) Národního archivu, ale i z pohledu přípravy a vyuņití národních programŧ VISK. 

Granty byly přiděleny a v roce 2011 úspěńně řeńeny. Pro rok 2012 byly ņádosti odevzdány 

začátkem ledna 2012 v podprogramech VISK 6 – národní program digitálního zpřístupnění 

vzácných dokumentŧ Memoriae Mundi Series Bohemica a VISK 7 – národní program 

mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentŧ ohroņených degradací kyselého 

papíru – s názvy projektŧ. V rámci VISK 6 ńlo o pokračování /6. etapu projektu s názvem 

Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech – signatura A 75 – letáky o třicetileté 

válce/ a o přípravu nového projektu na rok 2012; v rámci projektu kompletního reformátování 

seriálových tiskovin (novin a časopisŧ) VISK 7 ńlo o pokračování dlouhodobého projektu 

Úřední a oficiální seriálové dokumenty republiky Československé, tj. o třetí etapu digitalizace 

seriálu/bohemika Československá republika. 

     Byla věnována pozornost i ostatním sloņkám rozboru historických i novodobých fondŧ 

knihovny (historie fondu – pŧvodce fondu, historie získání fondu, analýza úrovně evidenčních 

a katalogových pomŧcek k fondu, moņnosti jejich dalńího vyuņití v informačním fondu 

knihovny) nebo z ńirńího hlediska (např. v případě osobních dokumentačních, faktografických 

a pramenných kartoték profesora Kybala k jeho vědecké a diplomatické činnosti) připojením 

se např. do výsledkŧ jiņ ukončeného projektu Digitální knihovna (zároveň webová aplikace), 

Knihovny významných českých osobností, projektu řeńeného na pŧdě Ústavu informačních 

studií a knihovnictví FF UK. Jedná se o fondy Sbírka novin Národního archivu, Knihovna 

profesora Václava Novotného, Knihovna profesora V. Kybala, Knihovna Piaristické koleje na 

Novém Městě, Knihovna Valdńtejnská, Knihovna Svazu protifańistických 

bojovníkŧ/Dodatky, Mediatéka knihovny Národního archivu/Část: Elektronické zdroje, 

tematicky utříděné části Nezpracovaného fondu (Národní divadlo/povinný výtisk), ad. 

Výsledky těchto rozborŧ fondu pak jako vņdy byly i v roce 2011 vyuņity pro konkrétní práce 

s daným fondem i pro vlastní vědeckou činnost. 

Velkým bibliografickým a publikačním počinem roku 2011 bylo pokračování vydávání 

ročních soupisŧ bibliografického titulu „Bibliografie českého archivnictví za rok …“ 

v elektronickém vydání – v roce 2011 soupis za rok 2005. Odborná činnost knihovny 

zaměřená na oborovou bibliograficko-dokumentační činnost a vydávání bibliografických 

soupisŧ úzce koresponduje i s ediční činností archivu a s publikační činností pracovníkŧ 

knihovny. 

Přehled sledovaných základních statistických jednotek podává Příloha v závěru Zprávy o 

činnosti Národního archivu za rok 2010.  

 

 

 

VĚDECKÝ VÝZKUM  

 

     Národní archiv, v souladu s předmětem činnosti stanoveným zákonem o archivnictví, 

dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumu a v neposlední řadě i historickou tradicí starou sto 

padesát let, pokračoval i v roce 2011 ve svých výzkumných aktivitách.  

     Zatímco na rok 2012 se plánuje vyuņití významné institucionální podpory ve výńi 5 501 

tis. Kč, v roce 2011 jsme hospodařili s podstatně niņńí částkou 155 tis. Kč. Suma se rozčlenila 

zhruba na dva stejné obnosy, z nichņ byly financovány dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr a zakoupen drobný hmotný i nehmotný majetek včetně nezbytné literatury. 

Dle plánu tyto přídavné zdroje směřovaly výlučně do oblasti aplikovaného výzkumu, cíleného 
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předevńím k zachování fyzické integrity archiválií, respektive k náhradným řeńením a 

prevenci pro případ krizových situací a jejich nevratných dŧsledkŧ. Konkrétně pak ńlo o 

zvaņované inovace v péči o dokumenty z klíčových úřadŧ a vyprodukovaných zásadními 

pŧvodci, bez jejichņ existence by byl podstatně naruńen výkon správy v nejvyńńí úrovni.  

     U instituce velikosti Národního archivu lze při plánování vědeckovýzkumné činnosti 

uvaņovat s relativně ńirńím spektrem výzkumných záměrŧ, které vńak budou propojené 

určitým jednotícím prvkem. Multispektrálnost pramení v historickém vývoji instituce a jejích 

předchŧdcŧ.  Archiv byl vytvořen primárně jako historický ústav. K jeho úkolŧm patřilo 

získávat a ukládat prameny k dějinám českých zemí, zpracovávat je do podoby odborných 

publikací a zpřístupňovat je formou vědeckých edic. Ve společenských vědách tento obraz 

archivu ostatně zŧstal zakonzervován dodnes. Vývoj ovńem proběhl ve vńech segmentech 

archivních povinností, a tak zpracování a zpřístupňování archiválií se neděje zdaleka tak 

kabinetním a elitářským zpŧsobem a vyuņívají se nejmodernějńí informatické znalosti. 

Pokročila téņ preventivní péče i technologie restaurování a konzervování. Archiválie se 

dokonce staly nemateriální svou podstatou. Vyvstala tak nutnost aktivně reagovat na nové 

skutečnosti. Jestliņe administrativně-legislativní řízení oboru spočívá na Odboru archivní 

správy a spisové sluņby Ministerstva vnitra, pak inovační a výzkumnou laboratoří celého 

českého archivnictví je Národní archiv – ústřední archiv státu. Plní tak jedinečné úkoly, vedle 

historicky daných a nadále rozvíjených vědeckých povinností z oblasti humanitních věd, jeņ 

jsou obdobné jako v ostatních státních archivech (zde s jistým územním vymezením).  

    Sledování více linií výzkumu, zejména jeho rozčlenění na základní a aplikovaný, 

neznamená vńak nekoncepční roztěkanost. Ostatně personální a rozpočtová omezení si 

vynutila jeńtě větńí sevřenost základního směřování výzkumu a koncentrování se na 

nejnosnějńí projekty, jeņ jsou v souladu s prioritami nańí společnosti. Nejvýznamnějńí z nich 

uvádíme v následujícím výkladu. Podrobnosti viz zpráva o činnosti a její nedílná součást – 

publikační činnost pracovníkŧ archivu a výsledky v oficiální celostátní evidenci (RIV). 

 

 

Základní výzkum 

 

     V základním výzkumu historiografického zaměření, s aplikací dějin správy a pomocně-

vědných disciplín, se pracovníci věnovali napříč liniovým řízením, formou dvou projektŧ 

(nepodpořených ņádnou dotací), zejména zpracování dvou kmenových fondŧ z období po 

roce 1945 – Ministerstvo financí a Československý svaz mládeņe. Jiņ s ohledem na rozsah jde 

o dlouhodobý úkol. 

     Druhým rokem pokračoval multidisciplinární výzkum Analýza demografických proměn 

vznikajícího velkoměsta. Databáze obyvatel Prahy (1850–1918) (Milan Vojáček, GA ČR 

P410/10/0509). Podstatou projektu je vytvoření databáze veńkerých relevantních údajŧ, jeņ je 

moņné získat z pobytových přihláńek obyvatel Prahy z let 1850–1918. Následovat bude 

analýza a statistické vyhodnocení dat. Vznikne komplexní sociálně-demografický obraz 

obyvatel praņské aglomerace a bude moņné vysledovat časové transformace tohoto obrazu 

v horizontu pŧl století. Ojedinělost a rozsah pramene a zpŧsob jeho zpracování – otevřená 

databáze s vysokou variabilitou dotazování – umoņní nový, dosud neaplikovaný, detailní 

popis společnosti a jejích fenoménŧ. Výzkum tohoto rozsahu bude jistě významným 

příspěvkem pro poznání této problematiky. Zároveň bude odborné, ale i ńiroké veřejnosti 

elektronicky zpřístupněn rozsáhlý soubor dat, jeņ jsou velmi ņádána. Výstupem projektu bude 

rozsáhlá elektronická databáze, která umoņní zpracování získaných dat podle rŧzných kritérií. 

Dalńím výstupem budou studie publikující výsledky výzkumu zaloņeného na vzniklé databázi. 

Vznikne kompletní soubor archiválií v digitální podobě, který bude slouņit jako studijní kopie 
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originálŧ. K publikaci byly připraveny dvě studie a hlavní řeńitel vystoupil na odborné 

konferenci. 

     Dílčí publikační výsledky přinesl téņ druhý rok řeńení projektu Zdeněk Nejedlý (1878–

1962) (Jiří Křesťan, GA ČR č. 410/10/1673). V příńtím roce kromě pokračující heuristiky se 

předpokládá uzavření prací na monografii. Naopak zahájen byl grantový projekt s názvem 

Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická 

edice a databáze (GA ČR č. P410/11/0535). Hlavním řeńitelem se stal Jan Ņupanič z Ústavu 

světových dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, spoluřeńitelem pak Pavel Koblasa, 

odborný archivář Národního archivu. Na základě dohody o provedení práce je jako odborný 

spolupracovník veden Tomáń Krejčík z Katedry historie Filozofické fakulty Ostravské 

univerzity. V rámci práce na projektu bylo v roce 2011 uskutečněno v části vedené Pavlem 

Koblasou pět zahraničních cest. Účastníci se zabývali výzkumem archivního materiálu a u nás 

nedostupné odborné literatury vztahující se k problému nobilitačních řízení v rámci někdejńí 

Svaté říńe římské národa německého, a posléze na území Rakousko-Uherska. Mimo jiné byla 

provedena komparace nobilitačních procesŧ na území střední Evropy, nezbytná pro úvodní 

pojednání připravované publikace, která je hlavním cílovým výstupem projektu. Současně se 

výzkum soustředil také na dokumenty týkající se novodobé ńlechty se vztahem k českým 

zemím. Proto se bádání neomezilo jen na fondy některých ústředních úřadŧ, které 

rozhodovaly o povyńování do ńlechtického stavu, ale dońlo také k výzkumu potřebných 

písemností ve vybraných rodinných archivech. T. Krejčík se zabýval rovněņ podobou erbŧ 

v nobilitačních listinách a dalńími heraldickými záleņitostmi. P. Koblasa se dále věnoval 

prŧzkumu archivních dokumentŧ ve fondech Národního archivu (Ministerstvo vnitra Vídeň, 

České místodrņitelství), které se týkají nobilitačních procesŧ a povyńování obcí na města na 

území Českého království. 

     V minulém roce ukončený projekt Průvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního 

archivu pro českého návštěvníka (GAČR, reg. č. 409/08/0296, 2007–2009, Jan Kahuda) se 

přehoupl do stadia korektur hlavního tińtěného výstupu. V roce 2012 se předpokládají 

slavnostní prezentace ve vídeňském i praņském odborném prostředí. Na podzim roku 2010 

ukončený projekt s názvem Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva z Protektorátu 

Čechy a Morava (zadavatelem je německá nadace Připomínka, odpovědnost, budoucnost – 

EVZ, č. proj. 903.00/6-10, Zdeňka Kokošková) se dočkal vydání knihy a jejího představení za 

účasti partnerŧ a pamětníkŧ. 

     Dalńí významná autorka, Helena Nováčková, připravovala Katalog protokolů schůzí 16. 

československé vlády. Vydání je bohuņel ohroņeno nedostatkem rozpočtových prostředkŧ 

(není kryto ņádnou dotací na vědu). Táņ pracovnice se podílí i na grantu GAČR Zápisy o 

schůzích vlád čs. exilové vlády (1943: 3. svazek, 2. díl) řeńeném ve spolupráci s MÚA AV 

ČR, HÚ AV ČR a Centrem právně-historických studií. Ve spolupráci s Ústavem 

mezinárodních vztahŧ a Historickým ústavem AV ČR pokračuje téņ v heuristice k ediční řadě 

Dokumenty československé zahraniční politiky, období 1940–1945.  

     Jaroslav Paţout spolu dalńími kolegy se podílel druhým rokem na pětiletém grantu GA 

ČR 409/08/1921 Komunistická strana Československa a bolševismus, jehoņ nositelem je 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. V roce 2012 naváņí pracovnice 4. oddělení na 

dlouhodobou spolupráci na následujících projektech Ústavu pro studium totalitních reņimŧ: 

Dějiny protikomunistického odboje a odporu, Dokumentace personálního obsazení aparátu 

KSČ 1921–1989, Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989, Vězeňství 

v českých zemích 1938–1989, Třídní justice 1948–1960. 

     V ediční oblasti opět nekryté dotacemi budou i v roce 2012 pokračovat práce na edicích 

Archiv České koruny VI/1, 2 (Lenka Matušíková, Denko Čumlivski) a Berní rula – nově 

Rakovnicko (Iva Čadková, Magda Zahradníková). První poloņka dosud není připravena 
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k vydání. Naopak v roce 2011 byl odevzdán do tisku dalńí díl Berní ruly – Hradecko, vydání 

následujících svazkŧ není finančně zabezpečeno. 

     Podporu grantové agentury (Alena Pazderová, GA ČR č. P405/12/2037) na dalńí práce a 

vydání první části získal před nedávnem obnovený výzkum z novověké historie. Jde o 

povinnost, kterou vzal na sebe jeńtě jeden z právních předchŧdcŧ Národního archivu, Archiv 

země České, jakoņto zakladatel historického pracovińtě v Římě. Projekt edice Korespondence 

Cesare Speciana, papeţského nuncia u císařského dvora v Praze v letech 1592–98, navazuje 

na vydávání nunciaturních korespondencí 1592–1628 svěřených bývalé Československé 

republice v r. 1923. Protoņe byly nunciatury výkonným orgánem papeņské zahraniční politiky 

na evropských panovnických dvorech a nunciatura na císařském dvoře, do jejíhoņ okruhu 

patřily i země Koruny české, měla prvořadý význam, patří nunciaturní korespondence k 

nejvýznamnějńím pramenŧm pro poznání evropských i českých dějin v době konfesionálních 

zápasŧ 16. a 17. století. Projekt by měl umoņnit dokončení výzkumu v Římě a v Miláně a 

zveřejnění nunciaturní korespondence z let 1592–1594. Italská korespondence mezi 

Specianem a Státním sekretariátem bude vydána in extenso, opatřena regesty, standardním 

textovým a věcným poznámkovým aparátem a sdruņeným rejstříkem. Edičním jazykem bude 

s ohledem na mezinárodní veřejnost němčina. Součástí edice bude zásadní úvodní studie 

vypracovaná na základě dochovaných pramenŧ a odborné zahraniční i domácí literatury.  

 

 

Aplikovaný výzkum 

 

     Aplikovaný výzkum se realizuje předevńím na úseku informatiky, zpřístupňování a péče o 

fyzický stav archiválií. Jedná se o celý komplex vzájemně propojených otázek, které se 

rozprostírají téņ do oblasti bezpečnostního výzkumu v gesci Ministerstva vnitra a souvisí se 

základními existenciálními otázkami archiválií, s jejich zabezpečením před zničením, 

pozměněním, degradací vlivem stárnutí, či lidskými faktory. Výzkum pak prorŧstá na jedné 

straně směrem k elektronickým archiváliím, elektronickým spisovým sluņbám, 

elektronickému úřadování a směřuje k tvorbě národní legislativy a standardizaci. Druhým 

směrem pak pokračuje k poskytování komfortních sluņeb uņivatelŧm, váņe se na konkrétní 

cíl, strategie zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných sluţeb přiblíņením veřejné 

sluņby občanovi v oblasti archivnictví a zajińtění její maximální dostupnosti a kvality s 

dŧrazem na bezpečný a jednoduchý přístup prostřednictvím sítě internetu.   

     Vědecký výzkum byl hlavní náplní pracovińtě pro dlouhodobé ukládání elektronických 

dokumentŧ úseku informatiky 5. oddělení Národního archivu. Zatímco hlavním úkolem 

v uplynulých letech byla příprava projektu Národní digitální archiv, v roce 2011 se přeńlo do 

realizační fáze. Akutní potřeba řeńit otázku zachování elektronických dokumentŧ pro budoucí 

potřeby společnosti bez omezení horní časové hranice a v autentické podobě narŧstala 

exponenciálně s rozvojem informatiky ve veřejné správě a vyvrcholila v roce 2009, kdy řada 

zákonŧ normativně urychlila celý proces elektronického úřadování. Proces se dovrńuje 

legislativní účinností v roce 2012 odpovídajících ustanovení o elektronické spisové sluņbě, 

účinností Národního standardu pro elektronické spisové sluņby a novelou archivního zákona 

v této problematice a v elektronickém archivování. Na vńech těchto legislativních procesech 

se Národní archiv plně účastnil a paralelně připravoval zadávací dokumentace a realizoval 

jednotlivá výběrová řízení v projektu financovaném v rámci Integrovaného operačního 

programu strukturálních fondů Evropské unie. 

     Byl zahájen klíčový projekt Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI) v 

Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI řízeného 

Ministerstvem kultury (č. DF11P01OVV023). Jde částečně, v jednom segmentu, o 

pokračování jiņ ukončeného velmi úspěńného výzkumu Moţnosti a formy zpřístupnění 
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novodobých archivních fondů Národního archivu, nebo jejich součástí v elektronické podobě 

(řeńitel Miroslav Kunt). Spoluřeńitelkou v novém projektu je téņ Zdeňka Kokošková.  Jedná se 

o společný (konsorciální) projekt Národní knihovny ČR, která je koordinátorem projektu, a 

Národního archivu, který je spolupříjemcem projektu. Projekt je pětiletý: byl schválen v 

prosinci 2010, zahájen 1. 2. 2011; předpokládané datum ukončení projektu je 31. 12. 2015. 

Informace o projektu poskytují stránky http://autority.nkp.cz/interpi. 

     Předmětem výzkumné činnosti realizované v prvním roce řeńení byl výzkum a vývoj 

směřující k vytvoření základního předpokladu pro vývoj znalostní báze paměťových institucí, 

tedy vytvoření vědecké a technologické infrastruktury pro podporu zpracování, sdílení a 

vyuņívání kulturního obsahu ve formě metadatových informací o informačních objektech 

zpřístupňovaných v paměťových institucích. 

     První rok 1. etapy projektu se zaměřil na bazální výzkum, proto se převáņná část aktivit 

opírala o základní metody vědecké práce – tj. analýzu a syntézu. Analýza probíhala 

v několika oblastech. Jednak se analyzovaly potřeby paměťových institucí v oblasti základní 

skupiny entit, prováděla se terminologická analýza a analýza standardŧ a technologií 

relevantních pro projekt. Současně se ověřovaly a doplňovaly autoritní záznamy v rámci 

stávající databáze národních autorit a pozornost byla věnována předevńím geografickým 

autoritám. Potřebné bylo také analyzovat systém MDT jako potenciální nástroj propojení. 

     Za nejdŧleņitějńí výsledky prvního roku 1. etapy, které vedly k nejvýznamnějńímu posunu 

znalostí a lze je povaņovat za nejcennějńí přínos řeńitele, je specifikace poņadavkŧ 

paměťových institucí v oblasti základní skupiny entit, tj. personálií, korporací a geografických 

entit, a návrh datové struktury pro tuto skupinu entit. Oba výsledky jsou jedinečné v tom, ņe 

jsou projevem konkrétní kooperace rŧzných typŧ paměťových institucí a spojují jejich 

specifická hlediska a poņadavky.  

     Po technické stránce začalo testování databázových platforem vhodných pro datové 

úloņińtě. V prvním roce první etapy byly vytvořeny dva modely v databázovém prostředí 

Caché. 

     Národní archiv se v prvním roce projektu zaměřil paralelně předevńím na problematiku 

pořizování dat o vybraných geografických entitách a analýzu korporací jako pŧvodcŧ 

archiválií včetně souvisejících vazeb. 

     V oblasti geografických entit byla zpracována jejich typologie z hlediska knihoven a 

archivŧ. Současně byly analyzovány zdroje informací o entitě typu „sídlo“, vytipovány zdroje 

pro retrospektivní záznamy o sídlech a následně zadány práce na jejich pořizování. Při těchto 

pracích se vyuņil výstup z databáze národních autorit ČR dodaný Národní knihovnou ČR. 

     V případě korporativních entit a okrajově téņ entit typu „rod“ a „osoba“ se vycházelo 

z celostátní databáze archivních fondŧ, ze které byl vyhotoven výstup a rozdělen mezi 

jednotlivé řeńitele. Ukázalo se, ņe analytické práce – pořizování dat – v datové struktuře 

navrņené pro databázi INTERPI nejsou bez realizace databáze moņné, a proto bylo zvoleno 

schéma dŧsledně vycházející ze standardu ISAAR (CPF). 

     Vedle těchto aktivit Národní archiv projednal zveřejnění dŧleņitého zdroje dat z oblasti 

fyzických osob – tzv. Kuncovy kartotéky uloņené v Literárním archivu Památníku národního 

písemnictví. Za pomoci pracovníkŧ archivu a se souhlasem ředitele Památníku národního 

písemnictví i Rady PNP byly shromáņděny datové nosiče a vytipovány části, které nebyly 

v minulosti Národní knihovnou ČR digitalizovány. V souvislosti s předpokládaným 

shromaņďováním osobních údajŧ byla konzultována tato problematika se specializovaným 

právníkem, který rovněņ zajińťuje registraci databáze INTERPI u Úřadu pro ochranu osobních 

údajŧ. 

     Četné aktivity byly vyvíjeny na poli metodiky a legislativních prací. V rámci přípravy 

novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluņbě a o změně některých zákonŧ, 

ve znění pozdějńích předpisŧ a jeho prováděcí vyhláńky (646/2004 Sb.), se fakticky prosadila 

http://autority.nkp.cz/interpi
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koncepce vyņadující databázi INTERPI jako základní a povinný zdroj pro informace o 

pŧvodcích archiválií. Také příprava nových tzv. základních pravidel pro zpracování archiválií 

obsahuje dvě kapitoly přímo předpokládající vyuņití databáze INTERPI (popis pŧvodcŧ a 

rejstříky). Pracovní skupina zřízená k přípravě zmíněných pravidel byla vhodnou platformou 

pro diskusi, která jiņ proběhla v případě popisu pŧvodcŧ. 

     V roce 2011 byl zahájen výzkumný projekt Zajištění ochrany archivních dokumentů 

důleţitých pro potřeby státu, financovaný z prostředkŧ Programu bezpečnostního výzkumu 

České republiky v letech 2010–2015 (BV II/2 – VS) (identifikační kód projektu 

VG20112014054). Ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze se zde Národní 

archiv zabývá výzkumem digitalizace a jejího přínosu v oblasti zabezpečování tradičních 

archiválií. V prvním roce řeńení byla věnována pozornost vymezení a upřesnění oblastí 

zkoumané problematiky a předevńím zahraničnímu výzkumu. Byly realizovány zahraniční 

cesty do Washingtonu, USA (Kongresová knihovna, Národní archiv) a Haagu, Nizozemí 

(Královská knihovna, Národní archiv) s cílem seznámit se s přístupem předních paměťových 

institucí k problematice vytváření a dlouhodobého uchovávání digitálních sbírek. Dŧleņitou 

pracovní náplní projektového týmu byla v prŧběhu roku příprava a realizace pořízení 

technického vybavení, které umoņnilo vytvářet a ukládat digitální reprodukce významných 

archivních dokumentŧ. V nadcházejícím roce se bude projektový tým zabývat vedle 

pokračujících úkolŧ (výzkum zajińťovací digitalizace, testovací snímání významných 

archivních dokumentŧ, částečně také pořizování technologií) vývojem speciální SW aplikace 

pro zpřístupnění digitálních reprodukcí vytvořených v rámci projektu a přípravou podkladŧ 

pro revizi platné archivní legislativy v oblasti vytváření bezpečnostních kopií archiválií.  

     Jiņ ukončený projekt VE20072009002 Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých 

archivních dokumentů na skleněné podloţce (deskové negativy), jejich ošetření, archivaci 

(dlouhodobé uloţení), zabezpečení a zpřístupnění přináńel dalńí následné výsledky v podobě 

softwarové aplikace pro zpřístupnění zdigitalizovaných skleněných negativŧ, dvou pracovních 

seminářŧ (dalńí jsou plánovány v letech 2012–2013) a zásadní publikace k tématu. Jedná se o 

moņnosti certifikace metodiky a uplatnění poloprovozu. 

     Nový projekt financovaný Ministerstvem kultury v programu aplikovaného výzkumu a 

vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na 

knihovní a archivní fondy (DF11P01OVV020) navázal na starńí výzkum. Zabýval se mj. 

konstrukcí a kalibrací spektrometru částic. Byl zakoupen přístroj Ultrafine Particle Monitor 

(UFP), model 3031, TSI, USA. Tento přístroj měří početní koncentrace ultrajemných částic 

v několika velikostních frakcích a bude pouņit ke konstrukci spektrometru částic, 

pokrývajícího celkový rozsah velikostí 20–20 000 nm. V roce 2011 proběhly první testy, 

kalibrace přístroje a srovnání s dalńími metodami měření. Dalńím úkolem byly testy a 

kalibrace pasivních dozimetrŧ plynných polutantŧ. Na základě reńerńe bylo rozhodnuto pouņít 

pro monitoring plynných polutantŧ pasivní dozimetry. Pro monitoring NO2, O3, SO2, NH3 a 

HNO3 byly vybrány dozimetry řady ANALYST firmy Marbaglass, Itálie a v prŧběhu roku 

2011 byly tyto dozimetry testovány v Ústavu chemických procesŧ AV ČR v Praze. Test 

probíhal vņdy ve vnitřním a venkovním prostředí. Dozimetry byly testovány pro rŧznou dobu 

expozice a následně byly analyzovány bezprostředně po expozici na obsah NO2
-
 pro plyn 

NO2, NO3
-
 pro O3 a HNO3, SO4

2-
 pro SO2 a NH4

+
 pro NH3. Současně byla po celou dobu 

měřena ve vnitřním i vnějńím prostředí teplota a relativní vlhkost pomocí dvou data logerŧ, 

Tinytag, UK.  

     V roce 2011 probíhala intenzivní příprava na měření, jehoņ cílem bude charakterizovat 

kvalitu ovzduńí ve vnitřním a vnějńím prostředí knihoven v rŧzných typech lokalit. Nakonec 

byly vybrány následující lokality – Státní oblastní archiv v Třeboni (turistická lokalita) 

a Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Oddělení historických fondŧ ve Zlaté 

Koruně (zemědělská lokalita), pro rok  2013 pak Národní archiv v Dejvicích (městská lokalita 



Výroční zpráva Národního archivu za rok 2011 
 

36 

 

– doprava) a depozitář v Oseku (prŧmyslová lokalita). V lokalitách pro rok 2012 byla 

zajińtěna konkrétní spolupráce a proběhl výběr a příprava měřících míst. Na počátku prosince 

2011 zde bylo započato roční měření plynných polutantŧ a celkové korozivity prostředí 

pomocí pasivních dozimetrŧ. V roce 2012 v těchto lokalitách bude probíhat i studie 

koncentrací a chemického sloņení částic včetně studie mikrobiálního znečińtění v rámci 

několika intenzivních měřících kampaní. 

     Dále na základě výsledkŧ předchozího projektu „Monitorování plynných polutantů 

v depozitářích státních archivů ČR a způsoby jejich odstranění“, řeńeného v letech 2007 a 

2008 Národním archivem, bude pokračovat dlouhodobé a systematické sledování znečińtění 

ovzduńí vybraných depozitářŧ státních archivŧ pomocí Ag/Cu korozních kupónŧ AAF. Bude 

se jednat o archivní depozitáře, které byly zařazeny v tomto prŧzkumu do třídy znečińtění 

C4/S4 – mírně kontaminovaný nebo C5/S5 – znečińtěný.  

     Dalńím úkolem byla metodika charakterizace ńkodlivých účinkŧ prachových částic   a 

měření stavu identických inkunábulí přístrojem SurveNIR. Přístroj SurveNIR byl sestrojen 

pro prŧzkum fyzického stavu fondŧ knihoven a archivŧ. Ke kaņdému měřenému objektu lze 

zadat popis fyzického stavu podle kategorií, které si sám uņivatel definuje. Součástí softwaru 

je také statistické vyhodnocení naměřených výsledkŧ, tzn. stavu papírové podloņky. Pro 

hodnocení identických inkunábulí budou porovnávána spektra identických papírŧ a bude 

hodnoceno, jak a zda vŧbec se od sebe lińí spektra papírŧ dlouhodobě uchovávaných 

v odlińných klimatických podmínkách. V Národní knihovně ČR v Klementinu bylo změřeno 

104 inkunábulí, ve Státní vědecké knihovně České Budějovice ve Zlaté Koruně  83 svazkŧ. 

V identických inkunábulích bylo měření prováděno na totoņných stranách. Výsledky měření 

se zpracovávají. 

     V rámci studia vlivu aerosolových částic na knihovních a archivních materiálech byly 

připraveny vzorky jednotlivých typŧ archivních a knihovních materiálŧ, které budou umístěny 

do depozitářŧ v Třeboni a ve Zlaté Koruně, kde budou po dobu 12 měsícŧ v reálných 

podmínkách depozitářŧ exponovány. Po této expozici budou vyhodnoceny změny fyzikálně-

chemických vlastností testovaných materiálŧ. Do experimentŧ budou zahrnuty téņ testy 

umělého stárnutí. Zároveň bude probíhat vņdy několik současných odběrŧ frakcí PM1 a PM10 

ve vnitřním prostředí archivŧ a knihoven na celulózové a zároveň křemenné a teflonové filtry, 

z dŧvodu následných chemických analýz. 

     Studium účinnosti ochranných obalŧ proti pronikání prachu a plynných polutantŧ bude 

zaměřeno na testování rŧzných konstrukcí ochranných obalŧ a materiálŧ pouņitých pro jejich 

výrobu. 

 

     Dlouhodobý výzkumný úkol Vývoj technologie restaurování poškozených rukopisů 

ţelezogalovými inkousty (bez dotace na výzkum) pokračoval dalńím rokem. Rozpad papíru 

zpŧsobený nevhodným sloņením pouņitých ņelezogalových inkoustŧ patří k nejzávaņnějńímu 

pońkození archivních a knihovních rukopisŧ. V Národním archivu se tento problém týká 

hlavně fondu Desek zemských. V tomto roce byl proveden prŧzkum jiņ v minulosti 

restaurovaných rukopisŧ s ņelezogalovými inkousty. Bylo vybráno několik rukopisŧ 

restaurovaných rŧznými konzervátorskými postupy v letech 1970–2004, u kterých byl 

posouzen fyzický stav a korozivnost inkoustŧ (pomocí selektivního testu na přítomnost 

ņeleznatých iontŧ). Byly porovnány metody s pouņitím lepidel na vodné a nevodné bázi 

z hlediska migrace rozpustných ņeleznatých iontŧ v plońe papíru.  

     Ke sledování migrace ņeleznatých iontŧ a měďnatých iontŧ byl ověřován test 

rentgenfluorescenční analýzy (tzv. mapping) ve spolupráci s Katedrou dozimetrie a aplikace 

ionizujícího záření FJFI ČVUT v Praze. Byly ověřeny také testy RFA pro sledování změn 

sloņení modelových vzorkŧ inkoustŧ při konzervačním ońetření rukopisŧ vodnými roztoky 

Ca(HCO3)2  nebo metodou inaktivace ņeleznatých iontŧ pomocí fytátu vápenatého.  
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     Paralelně s těmito experimenty byly testovány zpŧsoby zpevňování papíru v inkoustových 

plochách se zavedením minimálního mnoņství vody do papíru. Dŧvodem je zjińtěná 

skutečnost, ņe lepidla na bázi vody mohou být dalńím rizikem pro budoucí fyzický stav 

rukopisu. Jednou z uvaņovaných látek pro zpevňování je i tzv. Beva 371 

(ethylenvinylacetátový kopolymer). Vlastnosti tohoto polymeru byly odzkouńeny 

v diplomové práci Ing. Evy Hrbáčkové Studium vlastností vybraných fólií syntetických 

polymerů pouţívaných pro zpevnění papírové podloţky (VŃCHT Praha).  V dalńí etapě bude 

provedeno testování na vzorcích s inkousty. 

     V rámci doktorského studia Ing. Benjamina Bartla na Ústavu chemické technologie 

restaurování památek Vysoké ńkoly chemicko-technologické v Praze je řeńen výzkumný úkol 

Optimalizace sloţení voskových směsí, pouţívaných pro konzervaci historických pečetí ze 

včelího vosku. Po vypracování literární reńerńe k danému tématu, byla v roce 2011 provedena 

detailní analýza výkvětŧ na povrchu pečetí rŧzného pŧvodu, stáří a historie uloņení. Tyto 

výsledky byly porovnány se změnami sloņení, ke kterým dońlo u včelího vosku během 

dlouhodobého přirozeného stárnutí. Bylo zjińtěno, ņe sloņení výkvětŧ je ve vńech případech 

podobné. Hlavními sloņkami jsou lineární mononenasycené alkeny s 31 a 33 atomy uhlíku, 

přesněji (Z)-hentriacont-10-en a (Z)-tritriacont-10-en. Analýzy historického včelího vosku 

potvrdily, ņe obsah těchto látek ve vosku v prŧběhu staletí klesá, coņ vysvětluje častějńí 

výskyt výkvětŧ na povrchu novodobého vosku. Výsledky analytické části byly publikovány 

v Journal of Cultural Heritage. Mají význam nejen pro hlubńí porozumění studovanému jevu, 

ale také pro navrņení materiálu na bázi včelího vosku, který by byl proti tvorbě výkvětŧ 

odolný. Příprava takového materiálu je cílem dalńí části projektu. Jako jedno z moņných 

řeńení byl připraven hydrogenovaný včelí vosk, tedy materiál, který neobsahuje alkeny tvořící 

výkvěty. Úspěńné přípravě předcházela série pokusŧ zaměřených na výběr vhodného 

katalyzátoru a reakčních podmínek. Kromě toho byly provedeny také orientační pokusy 

omezit tvorbu výkvětŧ přídavkem damarové pryskyřice ke včelímu vosku nebo uzavřením 

jeho povrchu nátěrem propolisu, coņ jsou metody doporučované v literatuře.  

     Starou bolestí Národního archivu je nedostatek prostředkŧ na řeńení výzkumného 

problému Hromadného odkyselování archiválií. Oddělení péče o fyzický stav archiválií 

Národního archivu se problematikou intenzivně zabývá jiņ od poloviny 90. let minulého 

století. V roce 2000 byla publikována závěrečná zpráva grantového úkolu Hromadné 

odkyselování papírových archiválií. Jako jedna z perspektivních metod pro archivní materiály 

byla vyhodnocena metoda Bookkeeper vyuņívající submikronové částečky oxidu hořečnatého 

jako odkyselovací látku suspendovanou v perfluorheptanu. Proto výzkum v této oblasti byl 

zaměřen předevńím na studium stability novodobých arylmetanových barev inkoustŧ a razítek 

po odkyselení technologií Bookkeeper (diplomová práce VŃCHT Praha Vliv viditelného 

světla a odkyselování papíru na stabilitu historických a novodobých inkoustů) a vliv vzduńné 

vlhkosti na účinnost odkyselovacího procesu (diplomová práce VŃCHT Praha s názvem 

Studium vlivu vlhkosti na rychlost konverze oxidu hořečnatého a penetraci papírovou 

podloţkou). V letońním roce byla na webových stránkách Národního archivu (www.nacr.cz) 

zveřejněna zpráva o hodnocení metody hromadného odkyselování Papersave, kterou českým 

státním archivŧm nabízí Zentrum für Bücherhaltung v Lipsku. Velkým přínosem bude tedy 

institucionální podpora na rok 2012. Její větńí polovina pŧjde právě na pořízení, provoz a 

obsluhu technologie, která sice neumoņní rutinní provoz, ale dovolí ozkouńet teoretické 

postuláty na jednotlivých vzorcích v praxi.  

    Menńí část institucionálních prostředkŧ směřuje k dalńímu pro archiv dosud zcela 

nedostupnému zařízení, jímņ je archivátor file-converter COM pro automatizované ukládání 

elektronických dat na 35 mm mikrofilm. Vhodně doplní testovací zařízení v projektu 

bezpečnostního výzkumu Zajištění ochrany archivních dokumentů důleţitých pro potřeby 
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státu. Testování bude moci proběhnout ve větńí míře na vlastním zařízení, jeņ bude plně 

vyuņitelné i po ukončení výzkumného úkolu. 

 

     Lze tedy konstatovat, ņe archiv provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti historie, 

archivnictví, pomocných věd historických a v příbuzných vědních oborech; plní úkoly 

ústředního vědeckovýzkumného pracovińtě na úseku preventivní péče o archiválie, 

konzervace a restaurování archiválií, uchovávání a zpřístupňování nových forem nosičŧ 

informací, včetně dokumentŧ v digitální podobě; v této oblasti vykonává funkci odborného 

metodického a ńkolícího centra. Základním posláním archivŧ bylo a je uchovat a zpřístupnit 

informace pro současné a budoucí potřeby společnosti. Vědecké, výzkumné a inovační 

aktivity tedy oscilují kolem tohoto fundamentu a spolu s vývojem společnosti se proměňují 

reagujíce na informační poptávku a na vnějńí rámec existence a fungování archivŧ, přesněji na 

potencionální rizika, znemoņňující plnit základní poslání. Národní archiv se stal i na tomto 

poli uznávanou výzkumnou kapacitou, potvrzenou výsledky a poměrně úspěńným získáváním 

dotací z nejrŧznějńích zdrojŧ na vědu a výzkum. V minulých letech dobře nastavený proces je 

tedy nutné nadále rozvíjet a přizpŧsobovat kapacitním moņnostem a odborným schopnostem 

uvnitř ústavu. Potvrzením správnosti je i dalńí přiznání institucionální podpory na výzkum pro 

rok 2012, na základě výsledkŧ vědecké činnosti, ve výńi 5 510 tis. Kč. Nic na tomto faktu 

nemění pŧvodní rozhodnutí Rady vlády pro vědu a výzkum nezařadit Národní archiv po revizi 

formálních kritérií na seznam vědeckých institucí. Zamítnutí by ohrozilo plnění zákonných 

Národní archiv se s ohledem na své zákonné povinnosti a rovněņ s odkazem na své historické 

funkce a význam svým vědeckým činnostem a úkolŧm nikdy nezpronevěřil, naopak, věnuje 

jim stálou pozornost a vyvíjí v tomto směru řadu konkrétních činností v rozsahu více neņ 

ńedesáti procent souhrnného pracovního času. Dŧkazem jsou výsledky v individuálních 

projektech pracovníkŧ archivu v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, které jsou 

financovány jednotlivými poskytovateli (několikrát hodnoceny jako vynikající). Nemalou 

vypovídací hodnotou pak disponují i uznané výsledky v RIV. Novým rozhodnutím se archiv 

stal vědeckou infrastrukturou s moņností nadále čerpat tematickou i institucionální podporu. 

 

     Pracovníci archivu se také podílejí na řadě konferencí a seminářŧ. Následující řádky 

přibliņují alespoň výběrově tyto aktivity.  

 

Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý a problém českého národního komunismu (konference 90 let 

českého a slovenského komunismu; Ústav soudobých dějin AV ČR a Ústav pro studium 

totalitních reņimŧ); 

 

Jiří Křesťan, Nové dokumenty k soudobým česko-ruským vztahům v Národním archivu (kulatý 

stůl česko-ruské komise historiků, reńerńní spolupráce Lenka Kločková, Jan Kahuda); 

 

Eva Gregorovičová, Toskánské zahrady v toskánském rodinném archivu (Symposion Ludvíka 

Salvátora, zámek Brandýs nad Labem); 

 

Eva Gregorovičová, Neznámé písemnosti ke sjednocovacímu procesu Itálie uloţené 

v Národním archivu (konference k 150. výročí sjednocení Itálie, Italský kulturní institut); 

 

Eva Gregorovičová, Montescudaio nel Risorgimento (Montescudaio); 

 

Eva Gregorovičová, Archivi in Boemia nell´Ottocento. Un secolo della speranza 

all´unificazione archivistica (L´Unita d´Italia e gli archivi, Pisa); 
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Lenka Kločková, Dokumenty vztahující se k příslušníkům 1. čs. armádního sboru a 

k problematice čs. vojenského zahraničního odboje za 2. světové války ve fondech Národního 

archivu (1. čs. armádní sbor – nové dokumenty; Vojenský historický ústav, Společnost 

Ludvíka Svobody, Národní archiv); 

 

Jan Kahuda, Pokus o první československý archivní katastr (Karel Jaromír Erben a úloha 

paměťových institucí, Malá Skála; Pekařova společnost Českého ráje, Ústav pro českou 

literaturu AV ČR, Archiv hlavního města Prahy); 

 

Miroslav Šepták, Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy 

v meziválečném období, in: Edvard Beneš, Němci a Německo, 28. února 2011, Masarykŧv 

ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Praha; 

 

Miroslav Šepták, Neúspěšné sblíţení ve střední Evropě. Československo-rakouské vztahy 

v roce 1936 (leden-duben), in: České, slovenské a československé dějiny VI., 22. – 23. března 

2011, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové; 

 

Miroslav Šepták, Parlament a politická kultura v období přechodu Rakouska od demokracie 

k autoritativnímu reţimu, in: 150 let moderního parlamentarismu ve střední Evropě, 7. – 8. 

dubna 2011, Masarykŧv ústav a Archiv Akademie věd, Praha, Zentrum Neuzeit- und 

Zeitgeschichtsforschung, Kommission für die Geschichte der Habsburgermonachie der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Wien, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 

Národní muzeum, Praha;  

 

Miroslav Šepták, Das Bild von Edvard Beneš im Licht der österreichischen diplomatischen 

Quellen in den 1930er Jahren, in: Different Images: Perceptions of Edvard Beneš in Czech 

and European Contexts/Unterschiedliche Bilder: Wahrnehmungen Edvard Beneš in 

tschechischen und europäischen Kontexten, 13. – 14. Oktober 2011, Masaryk-Institut und 

Archiv der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prag, Collegium 

Carolinum e. V., Forschungsstelle für die böhmischen Länder, München, Goethe Institut, 

Prag;  

 

Miroslav Šepták, Sociální stát a Rakousko v letech 1918–1938, in: Teorie a praxe sociálního 

státu v Evropě ve 20. století. Cesty k sociálnímu státu, 14. – 16. listopadu 2011, Historický 

ústav Akademie věd, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, CESES, 

Friedrich-Ebert Stiftung;  

 

Miroslav Šepták, Od nezávislosti k anšlusu. Československo-rakouské vztahy ve 30. letech 20. 

století na pozadí evropské politiky, in: Rakousko a české země/Československo v minulosti, 

15. prosince 2011, Krajská vědecká knihovna Liberec, Katedra historie Fakulty přírodovědně-

humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. 

 

     David Hubený navńtívil 7. – 8. dubna 2011 konferenci s názvem 150 let moderního 

parlamentarismu ve střední Evropě, kterou pořádal Masarykŧv ústav a Archiv Akademie věd, 

Praha, Zentrum Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Kommission für die Geschichte der 

Habsburgermonachie der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, Wien, Filozofická 

fakulta Univerzity Karlovy, Národní muzeum, Praha a aktivně vystoupil s referátem 

Parlamentarismus v období II. československé republiky. Příspěvek zaměřený předevńím na 

zákaz KSČ vyjde v rozńířené podobě v české a německé mutaci. 
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     Týņ pracovník vystoupil 5. listopadu 2011 na konferenci Formování občanské společnosti 

ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století pořádané Městským úřadem ve Slaném 

s příspěvkem Prosinec 1920 ve Slaném a okolí; příspěvek bude otińtěn v konferenčním 

sborníku. 

 

     Na konferenci Vladimír List: Osobnost české techniky pořádané 4. října 2011 Národním 

technickým muzeem vystoupil Pavel Dufek s příspěvkem Prof. Ing. Vladimír List jako 

propagátor elektrifikace v 10., 20. a 30. letech 20. století. 

 

     Pracovníci oddělení předarchivní péče a digitálních dokumentŧ se podíleli zejména na 

prezentaci problematiky archivace digitálních dokumentŧ a elektronické spisové sluņby. Na 

jarní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (Hradec Králové 4. – 5. 4. 2011) 

vystoupil Jiří Bernas s příspěvkem Elektronické dokumenty v Národním digitálním archivu. 

Tentýņ přednesl příspěvek Národní digitální archiv: současný stav projektu a výhled do 

budoucna“ na konferenci Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace 

(Praha 24. – 25. 5. 2011). Obdobně vystupoval na semináři Digitalizace a elektronická 

archivace dokumentů – postavte své znalosti na pevných základech a Národní digitální archiv 

– součást strategie Smart Administration v rámci tématu Elektronizace, správa a archivace 

dokumentů resp. Archivace, digitalizace a ověřování elektronických dokumentů stejného 

pořadatele (Praha, 28. – 30. 11. 2011 resp. 5. 12. 2011). Jiří Bernas také přednesl příspěvek 

Výhody a nevýhody standardizace v oblasti péče o digitální dokumenty v čase na jiņ tradiční 

konferenci CNZ 2011 (Praha, Národní archiv, 22. 9. 2011). Karolina Šimůnková vystoupila na 

workshopu European Holocaust Research Infrastructure (23. – 25. 5. 2011) s tématem 

Ochrana osobních údajů.   

 

     Jiří Bernas a Tomáš Kalina vystoupili na 14. konferenci archivářů ČR ve Frantińkových 

Lázních (26. – 28. 4. 2011) s příspěvkem Archivní portál NDA a na Setkání západočeských 

archivářů v Ņinkovech 17. 10. – 19. 10. 2011 s příspěvkem Národní digitální archiv a 

skartační řízení. Na téņe konferenci vystoupila i ředitelka Národního archivu Eva Drašarová 

s ekonomickou a finanční analýzou nákladů a výnosů v archivnictví.  

 

     Na 12. konferenci Archivy knihovny a muzea v digitálním světě (Praha, Národní archiv, 30. 

11. – 1. 12. 2011) přispěl vedle Karla Kouckého, který přiblíņil projekt výzkumu a vývoje 

Zajištění ochrany archivních dokumentů důleţitých pro potřeby státu, také Miroslav Kunt ve 

společném příspěvku, vycházejícím rovněņ z projektu výzkumu a vývoje, Interoperabilita v 

paměťových institucích: vize a realita (spolu s M. Balíkovou, N. Andrejčíkovou a J. Šubovou). 

Miroslav Kunt jako spoluorganizátor v rámci projektu Interoperabilita v paměťových 

institucích vystoupil na jeho workshopu (Brno, 28. – 29. 11. 2011), a také na konferenci 

DRMS forum (Praha, 18. – 19. 11. 2011) s příspěvkem Skartační řízení digitálních 

dokumentů.  

 

     Účast pracovníkŧ knihovny na konferencích, seminářích a workshopech byla i v roce 2011 

opět zaměřena k odborným tematikám a úkolŧm knihovny – např. akce v rámci projektŧ 

VISK 6 a VISK 7 a problematiky zpřístupňování dat, semináře a konference pro informační 

oblast (např. 12. konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2011, Sběr dat do 

RIV, workshop spolupracovníkŧ projektu Interoperabilita paměťových institucí).  Knihovníci 

se aktivně účastnili 20. konference Problematika historických a vzácných kniţních fondů 

v Olomouci, konference Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii ve 

Vlańimi a jiných odborných akcí pořádaných Národním archivem, pobočkou České 
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informační společnosti (např. Fotografie, 1. část semináře věnovaného problematice 

audiovizuálních médií), Národní knihovnou ČR, SKIP a jinými institucemi. 

 

     Účast zaměstnancŧ Národního archivu v rŧzných vědeckých a redakčních radách a 

komisích v domácím prostředí je tak bohatá, ņe její výčet přesahuje moņnosti zprávy o 

činnosti. 

 

 

 

EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ Č INNOST  

 

Celkové plnění plánu podává následující přehled. Publikační činnost jednotlivcŧ je 

uvedena v přehledu publikační činnosti pracovníkŧ Národního archivu v závěru této zprávy o 

činnosti. 

 

 

Ediční plán Národního archivu pro rok 2011 

 

K dokončení: 

Michal Ďurovič a kol. restaurátorŧ, Restaurování skleněných negativŧ.    

Náklad: 100 + 30 dotisk (Náklad rozebrán – dotisk – nutno vázat) 

 

Čestmír Císař, Soubor textŧ z období normalizace.      

Předání rukopisu: 1. 6. 2011 

Editor: Jan Kahuda 

Vytińtěno, stanovení ceny. 

 

Klára Woitschová, Gottfried Daniel Wunschwitz, sběratel, heraldik a genealog. 

Sazba hotova, v tisku. 

 

Jan Malypetr, Paměti a politické projevy. 

Editor: Jan Kahuda  

Sazba hotova, v tisku. 

 

Iva Čadková, Magda Zahradníková, Berní rula 14, Kraj Hradecký IV. 

Sazba hotova, v tisku. 

  

 

Vydané tituly: 

Václav Kaplický, Hrst vzpomínek z dospělosti. 

Editor Martin Kučera 

 

Ivan Hlaváček, Soubor studií k dějinám archivnictví, historiografie a pomocných věd 

historických. 

Editor: Jan Kahuda 

 

Václava Lacina, Co vám mám jeńtě povídat.  

Edice vzpomínek. 

Editor Martin Kučera 
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Eva Drańarová s redakční radou, Paginae historiae 19/2011 

 

 

Nepředané rukopisy: 

Kolektiv autorŧ. Redaktor (editor) Roman Straka, Sborník referátŧ ze 14. semináře 

restaurátorŧ a historikŧ, Brno 2009.  

    

Jana Nováková, Seznam docházejících seriálŧ do knihovny Národního archivu k 1. lednu 

2012. 

 

Jan Gebhart, Libuńe Eliáńová, Alena Hájková, Zdeňka Kokońková, Záluského seznam 

předních představitelŧ československé levice vyslýchaných praņským policejním ředitelstvím 

a gestapem. 

 

Johana Langerová, Výkladový slovník odborných termínŧ pouņívaných při konzervování 

a restaurování archiválií. Anglicko-česká část. Česko-anglická část. 

 

 

Externě vydané tituly:       

Jan Kahuda, Prŧvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního archivu ve Vídni pro 

českého návńtěvníka. 

Termín dodání rukopisu: 2012. 

SCRIPTORIUM  

 

Sborník historické fotografie 

 

 

Elektronické tituly pro rok 2011: 

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 [elektronický zdroj]: výběrová bibliografie z 

archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborŧ/sest. Anna Vinduńková, Marie 

Ńatochinová; excerpce Anna Vinduńková, Olga Pospíńilová [et al.]. Praha, Národní archiv, 

2011 

[cit. 2011-07-18]. Dostupné z WWW: <http://www.nacr.cz/D-knih/g-bibl2005.htm>. 

 

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníkŧ za rok 2010 [elektronický 

zdroj]/sest. Olga Pospíńilová. Praha, Národní archiv, 2011 

[cit. 2011-01-12]. Dostupné z WWW: <http://www.nacr.cz/Z-Files/publ-cinn-2010.pdf>. 

 

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníkŧ za roky 2004–2010 [elektronický 

zdroj]/sest. Olga Pospíńilová. Praha, Národní archiv, 2011 

[cit. 2011-03-17]. Dostupné z WWW: <http://www.nacr.cz/Z-files/G-bibl2004-2010.pdf>. 

 

Informativní přehled [elektronický zdroj]: výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných 

věd historických a příbuzných oborŧ. Č. 32/sest. Anna Vinduńková; excerpce Dagmar 

Spáčilová, Bronislava Bacílková, Hana Paulusová. Praha, Národní archiv, 2011 

[cit. 2011-11-12]. Dostupné z WWW: <http://www.nacr.cz/Z-Files/knihovna/inf32.pdf>. 
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PEDAGOGICKÁ ČINNOST  

 

Pokračovala výuka dalńího ročníku studentŧ bakalářského a magisterského studia 

archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na základě smlouvy mezi Národním 

archivem a Katedrou pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy (předměty Spisová sluņba, předarchivní péče a výběr archiválií; Seminář 

ke zpřístupňování archiválií; Archivní provoz a technika a Archivní legislativa). Na výuce se 

podílejí pracovníci téměř vńech oddělení. Zanedbatelná není ani spolupráce s touto katedrou 

na realizaci výuky archivářŧ v budově 1. oddělení. 

     Mikuláń Čtvrtník vyučuje historiografii a teorii a metodologii historické vědy na Katedře 

historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. 

     Tak jako v uplynulých letech se pracovníci 10. oddělení podíleli na odborné výuce 

konzervátorŧ, restaurátorŧ a chemikŧ na Střední prŧmyslové ńkole grafické v Praze, Vysoké 

ńkole chemicko-technologické v Praze a Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec 

Králové.  

 

 

 

ZAHRANIČNÍ STYKY  

 

     V plánu zahraničních sluņebních cest pracovníkŧ Národního archivu pro rok 2011 bylo 

uvedeno celkem 9 cest. Během roku vńak docházelo k některým změnám, např. zruńení cest z 

organizačních dŧvodŧ. Zruńené výjezdy byly nahrazeny neplánovanými cestami a dalńí 

výjezdy se konaly z prostředkŧ grantŧ. 

 

     Celkový počet zahraničních sluņebních cest pracovníkŧ Národního archivu v roce 2011 

činí: 

8 cest plánovaných   

8 cest neplánovaných   

11 cest z grantových prostředků   

Celkem bylo realizováno 27 zahraničních sluţebních cest. 

 

Tématicky se zahraniční sluņební cesty pracovníkŧ NA týkají několika  okruhŧ: 

- bohemikální výzkum 

- účast na mezinárodních konferencích a seminářích 

- účast na zasedáních mezinárodních komisí 

- získávání zkuńeností v oblasti archivnictví v zahraničních archivech 

- prezentace Národního archivu a českého archivnictví v zahraničí 

 

Uskutečněné cesty byly finančně zajińtěny: 

- plně z rozpočtu Národního archivu 

- částečně z rozpočtu Národního archivu a částečně z jiných zdrojŧ (zahraničním 

partnerem, organizátorem, aj.) 

- plně z jiných zdrojŧ  

- z grantových prostředkŧ 

 

     Národní archiv se kaņdoročně podílí i na přijetí zahraničních hostŧ. Tato přijetí jsou 

realizována Odborem archivní správy MV ČR. Větńinou se jedná o archivní studium a zájem 

o seznámení se s odbornou činností Národního archivu. 
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Přehled zahraničních sluţebních cest pracovníků Národního archivu za rok 2011 

 

SRN – Berlín čj. NA 1277/2011 

PhDr. Z. Kokošková, PhDr. J. Paţout 

17. – 21. 4. 2011 

- studijní pobyt – Nucené pracovní nasazení protektorátních občanŧ v Říńi – dokončení edice 

 

Rakousko – Horn čj. NA 1919/2011 

Ing. B. Bartl 

8. - 12. 5. 2011 

- konference New Approackes to Book Conservation-Restoration 

     

Maďarsko-Budapešť čj. NA 1072/2011 

PhDr. M. Ďurovič 

11. - 13. 5. 2011 

-zasedání EBNA, setkání vedoucích restaurátorských pracovińť národních archivŧ státŧ 

Evropské unie 

       
Polsko – Poznaň čj. NA 1569/11 

PhDr. A. Pazderová, Mgr. J. Křečková 

6. - 8. 6. 2011 

 - zasedání konsorcia mezinárodního spolku archivářŧ ICARUS 

 

SRN -  Dráţďany čj.  NA 2116/11 

PhDr. E. Drašarová, CSc., PhDr. Z. Kokošková 

1. 8. 2011 

- předání nebohemikálního fondu na základě vládního usnesení, návńtěva nové budovy 

depozitáře 

 

Itálie čj. NA 1917/2011 

Mg. A. B. Tichá  

8. - 12. 8. 2011 

- ńkolení restaurátorŧ hist. kniņní vazby 

 

Polsko - Wroclav čj. NA 2311/2011 

PhDr. Ing. M. Ďurovič 

24. - 26. 8. 2011 

 - setkání členŧ European Disaster group  

 

Itálie - Florencie čj. NA 2095/2011 

PhDr. E. Gregorovičová 

8. – 10. 9.2010 

- pokračování v prŧzkumu fondu SA ve Florencii a v rekonstrukci vazeb mezi těmito fondy a 

Rodinným archivem toskánských Habsburkŧ uloņených v Národním archivu. 

 

Rakousko - Vídeň čj. NA 2330/2011 

PhDr. E. Drašarová, CSc. 

19. 9. 2011 
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- symbolické předání nebohemikální archiválie z fondu Ministerstvo vnitra Vídeň u 

příleņitosti setkání ministrŧ vnitra České republiky a Rakouska   

 

Rakousko – Vídeň čj. NA 2551/2011 

Mgr. J. Kahuda 

10. – 14. 10. 2011 

- příprava výběru archiválií z pozŧstalosti významného reprezentanta vídeňských Čechŧ 

MUDr. Petříka 

 

SRN – Berlín NA čj. 2893/2011 

PhDr. T. Kalina, PhDr. Ing. M. Vojáček, PhD. 

24. – 28. 10. 2011 

- předarchivní péče, řízení v této oblasti, legislativa 

 

Polsko – Varšava čj. NA 2899/2011 

Ing. B. Bartl, Mgr. L. Holakovská 

23. – 28. 10. 2011 

- přednáńka o restaurování voskových pečetí, výměna poznatkŧ a zkuńeností        

 

Itálie – Řím čj. NA 2940/2011 

 PhDr. A. Pazderová 

21. 10. – 7. 11. 2011 

 - výzkum bohemik, příprava edice dokumentŧ papeņských nunciŧ na císařském dvoře 

v Praze v 16. století 

 

Rakousko – Vídeň čj. NA 2994/2011   

Mgr. P. Baudisch 

8. 11. 2011 

 - nákup archiválií – fotografií z 21. srpna 1968 

 

Rakousko – Vídeň NA čj. 3222/2011 

Ing. M. Vojáček, PhD., Mgr. P. Koblasa 

21. - 25. 11. 2011 

- výměnná pracovní návńtěva, výzkum bohemik pro pokračování Prŧvodce po archivních 

fondech Rakouského státního archivu  

 

SRN – Marburg čj. NA 3101/2011 

PhDr. A. Pazderová, Mgr. J. Křečková 

21. – 23. 11. 2011 

- zasedání konsorcia spolku mezinárodního spolku archivářŧ ICARUS 

 

Grant:  P410/10/1673 – práce na projektu „Zdeněk Nejedlý (1878-1962)“ 

Řešitel: PhDr. Jiří Křesťan, CSc. 

Rusko/Moskva čj. NA 1214/2011 

PhDr. Jiří Křestan, CSc. 

15. 5. – 4. 6. 2011 

- studium archiválii k osobnosti Zdeňka Nejedlého v moskevských archivech 

 

Grant: VG20112014054 BaV 

Řešitel: PhDr. Karel Koucký 
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USA-Washington čj. NA 1540/2011 

PhDr. K. Koucký, Ing. M. Vojáček, PhD., Dvořák 

15. 10. – 21. 10. 2011 

- pracovní návńtěva v rámci projektu bezpečnostního výzkumu – reformátování, pracovní 

postupy, dlouhodobé uloņení, digitální archiv. Digitalizace v Kongresové knihovně (LOC) a 

Národním archivu (NARA). 

 

Holandsko – Haag čj. NA 3158/2011 

PhDr. K. Koucký, J. Vichta, J. Šulc 

21. – 24. 11. 2011 

- pracovní návńtěva v rámci projektu bezpečnostního výzkum – reformátování, pracovní 

postupy, dlouhodobé uloņení, digitální archiv. 

 

Grant: DF 11P010VV023 INTERPI  

Řešitel: Ing. Miroslav Kunt 

Rakousko – Vídeň čj. NA 2204/2011 

Ing. M. Kunt, PhDr. T. Kalina, Ing. M. Vojáček, PhD. 

15. – 19. 8. 2011 

- výzkum korporativních entit z období 1800–1918 

 

Grant: DF 11P010VV023 INTERPI  

SRN Berlín čj. NA 3152/2011 

PhDr. Z. Kokošková 

14. - 18. 11. 2011 

- studium v Bundesarchivu oddělení říńe – korporace  

 

Grant: DF 11P010VV023 INTERPI  

Bratislava čj. NA 3592/2011 

PhDr. Z. Kokošková 

12. – 13. 12. 2011 

- prŧzkum pomŧcek a tvorby rejstříkŧ, korporativní entity 

 

Grant: P410/11/05035 

Řešitel: Mgr. Pavel Koblasa 

 

Badatelské cesty v rámci projektu: 

Bratislava čj. NA 2526/2011 

Mgr. P. Koblasa 

19. -22. 9.2011 

 

Rakousko – Vídeň čj. NA 2526/2011 

PhDr. T. Krejčík 

19. – 21. 9. 2011 

SRN – Dráţďany čj. NA 2526/2011 

PhDr. T. Krejčík 

25. 9. - 2. 10. 2011 

 

SRN – Berlín NA čj. 2837/2011 
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Mgr. P. Koblasa  

11. - 19. 10. 2011 

 

Maďarsko – Budapešť čj. NA 2837/2011 

Mgr. P. Koblasa 

25. 10. - 2. 11. 2011 
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IV. STAV ARCHIVÁLIÍ 
 

Předepsané tabulky se nacházejí  v  závěru zprávy o činnosti.  

 

 

PREVENTIVNÍ PÉČE O AR CHIVÁLIE A PRŮZKUM Y JEJICH FYZICKÉHO S TAVU  

 

     Projekt hromadného odkyselování zŧstává nadále prioritou nejen Národního archivu, ale 

celého českého archivnictví. Na rok 2010 avizovaná dalńí výzva na předkládání projektŧ 

financovaných z mechanismŧ EHP/Norsko (tzv. norské fondy), byla přesunuta na rok 2011 a 

nekonala se. V roce 2011 proběhla řada jednání s Národní knihovnou ČR a Moravskou 

zemskou knihovnou v Brně a bylo dohodnuto, ņe bude předloņen společný projekt 

k financování z mechanismŧ EHP/Norsko (tzv. norské fondy) v druhé polovině 2012. 

Nicméně díky finančním prostředkŧm obdrņeným z institucionální podpory výzkumu bude 

moņné koupit v roce 2012 technologii hromadného odkyselování C 500 (tzv. „Bückeburg 

Conservation Process - BCP“). 

 

Pro budovu Národního archivu v Dejvicích, před kterou probíhala intenzivní stavební 

činnost související s výstavbou městského okruhu Prańný most – Ńpejchar, byl krizový plán 

Národního archivu rozpracován aņ do stádia instrukcí pro jednotlivé krizové situace. Bohuņel 

se nepodařilo zorganizovat praktické cvičení, které by tyto instrukce prověřilo v praxi a 

ukázalo na případné chyby a nedostatky. Nańtěstí práce v blízkosti budovy jiņ skončily. 

     Významnou aktivitou v oblasti krizového plánování je práce v European Working Group 

on Disaster Prevention. V roce 2011 proběhlo zasedání v polské Vratislavi, kde bylo 

dohodnuto, ņe dalńí praktické cvičení zaměřené na krizové situace v archivech se uskuteční 

v roce 2013 ve Státním oblastním archivu v Třeboni. 

 

     V roce 2011 bylo vydezinfikováno celkem 2863 bm archiválií, z toho 649 bm archiválií 

Národního archivu a 2214 bm z jiných archivŧ a institucí (převáņně se jednalo o archiválie 

Státního oblastního archivu v Praze – 1437 bm, Státního oblastního archivu v Třeboni – 394,5 

bm a Státního oblastního archivu v Litoměřicích – 189 bm).  Z fondŧ Národního archivu byly 

v roce 2011 dezinfikovány předevńím archiválie přejímané postupně z Ministerstva financí 

ČR (541,5 bm), prŧběņně pokračovala také dezinfekce fondu Archiv praņského arcibiskupství 

– duplikáty matrik (52 bm), který je postupně delimitován do Státního oblastního archivu v 

Plzni.  

 

     V rámci zajińťování preventivní péče o archivní fondy prŧběņně probíhaly prŧzkumy 

fyzického a mikrobiologického stavu archivních fondŧ dle poņadavkŧ správcŧ fondŧ. 

V loňském roce byl zahájen systematický prŧzkum fyzického stavu Sbírky map a plánů 

Národního archivu podle zvolených kritérií stupně pońkození. Ke konci roku 2011 bylo 

prohlednuto a popsán fyzický stav u 3 151 kusŧ map a plánŧ, nejpońkozenějńí jsou postupně 

restaurovány. Prohlédnuté archiválie jsou prŧběņně ukládány do nových speciálních 

ochranných obalŧ archivní kvality a mapových skříní. Bohuņel dalńí etapa – digitalizace, 

zatím nebyla zahájena. 

 

     U několika listin z fondu Archiv České koruny uloņených německou verzí buijtenenova 

systému byla sledována a testována pevnost spojŧ „suchých zipŧ“ vyuņitých pro přichycení 

ochranných makrolonových pouzder pro pečeti. Nakonec bylo doporučeno tyto listiny uloņit 

horizontálně do krabic z dŧvodu tlaku prověńujících se pečetí na vertikálně adjustované 

listiny. 
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     Dále pokračovaly periodické kontroly bezpečnostních mikrofilmŧ – celkem bylo 

zkontrolováno 25 ks bezpečnostních mikrofilmŧ.  

     V rámci mikrobiologické kontroly bylo provedeno 440 stěrŧ pro státní archivy a dalńí 

instituce (Státní oblastní archiv Praha, Státní oblastní archiv Zámrsk, Státní oblastní archiv 

Plzeň, Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Pardubice, Archiv města Brna, Archiv 

města Plzně, Archiv Biskupství brněnského, Archiv bezpečnostních sloņek, Archiv Praņského 

hradu, Archiv ČSSD, Angewandte Archiv Wien, Národní knihovna, Jihočeská vědecká 

knihovna České Budějovice, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Národní 

muzeum, České muzeum hudby, Národní technické muzeum, Muzeum hl. města Prahy, 

Pońtovní muzeum, Ņidovské muzeum, Pedagogické muzeum, Umělecko-prŧmyslové 

muzeum, Regionální muzeum v Chrudimi, Severočeské muzeum v Liberci, Ústav dějin umění 

AV ČR, Archeologický ústav AV ČR, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ústav 

chemické technologie restaurování památek VŃCHT Praha). 

     Třetím rokem pokračovalo téņ zajińťování agendy mikrobiologické kontroly archivních a 

knihovních dokumentŧ institucí, pro které Národní archiv dezinfikuje jejich fondy (např. 

Státní oblastní archiv v Třeboni, personální odbor MV, Národní technické muzeum Praha, 

okresní archivy Náchod, Český Krumlov, Jindřichŧv Hradec, Prachatice, Tábor a Muzeum 

Liberec).  

     U pozitivních nálezŧ byla provedena identifikace mikroorganismŧ, navíc u 73 stěrŧ z 

povodňových materiálŧ bylo prováděno ńirńí spektrum analýz, včetně identifikace bakterií. 

     Individuálně byla dezinfikována 1 archivní krabice (fond ÚŘP), 4 sloņky (fond 109) a 1 

album fotografií (Nekázanka). 

     V roce 2011 byla vypracována metodika kontroly mikrobiologické čistoty vzduchu a 

depotních sálŧ Národního archivu. V roce 2012 bude tento systematický prŧzkum zahájen. 

 

 

Příprava archiválií na výstavy 

 

Rozsáhlou činnost představují výstavy a práce s nimi související. I kdyņ Národní archiv 

v současné době samostatné výstavy nepořádá, jeho archivní fondy jsou velmi často 

poņadovány rŧznými institucemi k zapŧjčení. Proto je do výstavní činnosti zahrnována nejen 

kontrola fyzického stavu archivních dokumentŧ a výstavních prostor, ale nově i příprava 

návrhŧ smluv o výpŧjčce, včetně zajińtění záznamŧ o ocenění, protokolŧ o stavu archiválií 

apod.  

 

V následující tabulce je shrnuto mnoţství pracovních dnů potřebných pro kontrolu fyzického 

stavu archiválií a zajištění výstav: 

 

 

Výstavy archiválií 

Příprava archiválií pro výstavy a zápŧjčky dny 91 

Instalace výstav dny 9 

Měření klimatických a světelných parametrŧ dny 6 
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KONZERVOVÁNÍ A RESTAU ROVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ  

 

     Pozitivní v uplynulém roce bylo, ņe na základě podepsané smlouvy mezi Národním 

archivem a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově pokračovala v roce 2011 

systematická konzervace listin a pečetí z fondu Řád premonstrátŧ, i kdyņ v podstatně menńím 

rozsahu (15 kusŧ pergamenových listin).  

     Také finanční dary soukromých osob z Austrálie a USA (Daniela Thorsch, Dan Oren, 

Amira Kohn Trattner, Frank Atkinson, Lindsay Broughton, Patricia Lane, Judith Shiffers) 

v celkové výńi 259 377,71 Kč umoņnily zahájit restaurování řady ņidovských matrik (č. 1961, 

57, 1985, 669, 597, 1960, 348 a 678) externími restaurátory. Za ním následovaly i dalńí dary, 

které budou vyuņity jak k restaurování, tak k digitalizaci a k pracím s digitalizací 

souvisejícím.   

     I v roce 2011 pokračovalo konzervování a restaurování soudních spisŧ Státního soudu 

Praha, obdobně tak pokračovaly knihařské práce pro Český statistický úřad dle Dohody o 

spolupráci při konzervaci a restaurování dokumentů zasaţených povodněmi v roce 2002 mezi 

Ministerstvem spravedlnosti a Národním archivem. Hotovo je 19 ks archivních krabic, coņ 

představuje 9 500 kusů aktového materiálu.  

 

     Restaurátorské pracoviště 10. oddělení umístěné v budově Národního archivu Milady 

Horákové 133, Praha 6 i v roce 2011 pokračovalo v restaurování a ukládání pergamenových 

listin fondu Řád maltézských rytířŧ do ochranných obalŧ, které bylo zahájeno jiņ v roce 2006. 

     V roce 2011 bylo konzervováno a restaurováno 110 listin a 248 ks pečetí. Tyto listiny jsou 

postupně ukládány do speciálních krabic za pomoci restaurátorŧ z pracovińtě na Chodovci. 

     Ve spolupráci se stáņisty byla odstraněna krystalizace u 51 ks pečetí listin fondu Kapitula 

vńech svatých, Kapitula Vyńehradská a Archiv praņského arcibiskupství.  

     Z fondu Řád Kříņovníkŧ bylo restaurováno celkem 31 listin, z tohoto fondu byl komplexně 

restaurován rukopis Akta kapituly kongregací České frantińkánské provincie z 18. – 19. století 

v rámci bakalářské práce studentky Fakulty restaurování Univerzity Pardubice M. Caranové.  

     Pro digitalizaci bylo připraveno (ambulantní opravy) 18 ks ņidovských matrik, byla 

odkyselena 1 kniha fondu Desky zemské a bylo svázáno 37 ks inventářŧ pro potřeby 

badatelny 1. oddělení. 

     Dále bylo pro výstavní účely zhotoveno 25 ks negativních forem a vytvořeno 30 ks kopií 

pečetí. (Výstava Sv. Aneņka česká a poņadavky jiných archivŧ pro výstavy např. v Kutné 

Hoře nebo Husitské muzeum Tábor). 

     V menńí míře byl restaurován aktový materiál a prováděny drobné opravy podle aktuálních 

potřeb archivních pracovníkŧ 1. oddělení. 

 

Restaurátorské pracoviště na Chodovci pokračovalo v restaurování a konzervování 

archiválií přijatých jiņ v minulých letech, nebo zahájilo práce na nově přijatých archiváliích. 

Jednalo se o následující archivní fondy: 

 

Průběh systematické konzervace vybraných fondů zahájené v předchozích letech:  

Desky zemské větší:  

Pokračuje odkyselování a zhotovování ochranných obalŧ. V roce 2011 byly odkyseleny 

následující desky zemské velké: č. 214, 391, 394, 396, 416, 420, 421, 427, 428, 457, 567, 

579.  

 

Rodinný archiv Metternichů (RAM):  

- erbovník RAM-A 5/IX/4 (26. 9. 2003) – probíhá konzervace (doplňování ztrát) 

- listina RAM-A, kart. 1- probíhá konzervace 
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- čestný doktorát Klementa Metternicha z Oxfordské univerzity – zbývá adjustovat  

- listina RAM L- 461 – dokončeno 

 

Rodinný archiv toskánských Habsburků:  

- Leopold II., 10 deníkŧ (7 dokončeno v roce 2009 a 2010) dokončeno č. 12, č. 19 a 20 – 

pokračují práce 

- Petr Leopold – kniha č. 8 dokončena 

- Ferdinand IV. – ukládání do ochranných obalŧ, kartony 5 a 7 dokončeno  

- mapa inv. č. 1289, 14 dílŧ – práce před dokončením 

 

Ţidovské (kontrolní) matriky: 

- MBMa, 253, 669, 1960, 597 – komplexní restaurování dokončeno 

- HBMa 180, 760, 1515, 1601, 1757, 1758, 1761, 1763, 1764, 651, 647, 2343, 2344, 2104, 

2110, 2105, 2108, 2481, 2497, 2417, 72, 75, 77, 227, 223 – příprava knih k digitalizaci 

(ambulantní opravy) dokončeno 

  

Indikační skici: 

- č. 559, 200, 212, 405, 261 – dokončeno 

 

Sbírka map a plánů: 

- mapa fondu SMP, na plátně – práce probíhají a jsou před dokončením  

- mapy SMP inv. č. 1632 a 1634 – dokončeno 

- mapy SMP F IX 4/1, A XI 7/1, F XI 24/1 a A XI 8/1 – práce probíhají 

 

 

Dále byly v roce 2011 restaurovány a konzervovány archiválie z následujících fondů: 

 

- DZKarl – probíhá konzervace (odkyselování) kniņního bloku 

- knihy Sčítání obyvatelstva 1939: 5M, 6M, 7M, 8M, 10M, 14M, 16M, 19M, 29M, 30M, 

45M,  14–18, 20, 21, 22, pomocné knihy 57 a 135 – dokončeno  

- kniha A III 3 Piaristická knihovna – práce probíhají 

- knihy z Piaristické knihovny A IV 451 a A IV 14/2  (dokončeny v roce 2010) a A IV 23/2 

– dokončeno 

- MZV-RPA, kniha karton 3 – práce stále probíhají 

- Meissner, karton 3 – dokončeno, karton 4 – práce probíhají 

- Provolání o zaloņení Občanského fóra – dokončeno 

- noviny Čechoslowakische Korrespondenz 1929 a 1932 (po 44 ks) – dokončeno 

 

 

Z fotografických dokumentů byly v roce 2010 restaurovány a konzervovány: 

  

- fotoalba z fondu K. H. Franka 3857 a 3860 – práce probíhají 

- Ukrajinské muzeum Praha – negativy kart. č. 99 – práce probíhají 

- Čs. dobrovolníci ve Ńpanělsku, 2 alba – dokončeno 

- Ústřední dopravní institut, filmové pásy – dokončeno 

- fotografie Hermanová Ljuba – práce probíhají 

- mikrofilm NAD 1321 a pozitivy NAD 1322 – dokončeno 

- fond 109-4 a 109-7 (odlepení fotografií) – dokončeno  

- 1 fotografie NAD 635, inv. č. 900 – dokončeno 
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Příprava archiválií pro digitalizaci v roce 2011: 

 

- mapy BXV 5/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a XV7/2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (ambulantní opravy) 

- příprava na digitalizaci knih Sčítání obyvatelstva 1930 – signatury Bojkovice, Uherský 

Brod, Val. Klobouky, Brno-venkov I. svazek, Ivančice I. svazek (kniņní vazba) 

- příprava 7 ks knih ze zámecké knihovny Valdńtějnŧ na digitalizaci (ambulantní opravy) 

 

 

Restaurování a konzervování archiválií, které nejsou ve vlastnictví Národního archivu:  

 

- pro dceru Dr. Milady Horákové byl v roce 2011 restaurován portrét její matky z roku 1958  

- pro Státní okresní archiv Olomouc Kodex Václava z Jihlavy byly analyzovány pigmenty 

iluminací rentgenfluorescenční analýzou (ve spolupráci s Národní knihovnou a Katedrou 

dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT Praha) 

- pro Státní okresní archiv v Táboře byly restaurovány listiny a iluminace Privilegia císaře 

Zikmunda, sign. A I č. 1, č. 2. Dále u těchto listiny byly ve spolupráci s Národní 

knihovnou a Katedrou dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT Praha 

analyzovány barevné vrstvy zobrazeného erbu. 

- pro Vojenský historický ústav Praha byly restaurovány a adjustovány dva motáky pplk. 

Mańína z konce června 1942 

 

 

V následující tabulce je shrnut počet zrestaurovaných archiválií a počty dnů potřebné 

k zajištění jednotlivých činností úseku: 

 

Konzervování a restaurování archiválií 

Konzervování pečetí kusy 124 

  dny 29 

Kopie pečetí kusy 54 

  dny 24 

Negativní formy kusy 50 

  dny 10 

Rekonstrukce pečetí kusy 103 

  dny 83 

Konzervování a restaurování pergamenových listin kusy 99 

  dny 30 

Ukládání pergamenových listin do Melinexu/krabic kusy 99 

  dny 18 

Restaurování a konzervování rukopisŧ a tiskŧ  kusy 27 

  dny 400 

Odkyselování archiválií, měření pH rukopisŧ kusy 19 



Výroční zpráva Národního archivu za rok 2011 
 

53 

 

  dny 94 

Konzervování a restaurování aktového materiálu kusy 881 

  dny 123 

Příprava archiválií k mikrofilmování, digitalizaci kusy 11 

 dny 20 

Konzervování a restaurování map a plánŧ kusy 123 

  dny 166 

Konzervování a restaurování fotografických materiálŧ 

- pozitiv a negativ 
kusy 193 

  dny 77 

Konzervování a restaurování fotografických materiálŧ 

- mikrofilm a filmový pás 
svitky/role 0 

  dny 0 

Mechanické a chemické čińtění pozitivŧ a negativŧ kusy 36 

  dny 7 

Mechanické a chemické čińtění mikrofilmŧ a filmových pásŧ svitky/role 10 

Individuální dezinfekční práce dny 39 

Kartonáņní práce kusy 25 

  dny 23 

Vazba inventářŧ kusy 37 

  dny 6 

Běņná a broņovaná vazba, převazba, makety kusy 38 

  dny 22 

Příprava konzervačních prostředkŧ dny 77 

Údrņba strojŧ a úklid dny 46 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ SNÍMKOVÁNÍ A REPROGRAFIE  

 

Počty snímků viz tabulka č. IV/3 v  závěru zprávy o činnosti .  

 

     Dle dlouhodobého plánu, kromě snímkování do 35 mm bezpečnostního mikrofilmu, byly 

v roce 2011 pořizovány téņ bezpečnostní negativy předevńím listin a pečetí. Moņnost 

reprodukovat listiny a jiné atypické archiválie do plochého/listového filmu je dána jiņ 

Směrnicí MV ČSR z roku 1972 a jde o postup naprosto logický. Obrazové pole 35 mm 

mikrofilmu totiņ neumoņňuje zachytit určité typy archiválií dostatečně kvalitně. Prŧběņně 

tedy pokračovalo i plánované zhotovování bezpečnostních negativů listin řádových archivů a 

kapitul, tj. listin Řád Křiņovníkŧ (12 ks), Kapitula Vńech svatých (3 ks), Kapitula vyńehradská 
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(130 ks) s tím, ņe u těchto poloņek byl úkol dokončen. Nově bylo započato s bezpečnostním 

snímkováním fondu Archiv praņského arcibiskupství – listiny (68 ks). Dále pokračovalo i 

předávání zabezpečovacích negativŧ z fondu Řád maltézských rytířŧ, tentokrát listin 

prohláńených za KP (předáno cca 500 ks), k trvalému uloņení mimo objekt s originály. 

     Pokračovala příprava k snímkování fondu Archiv praņského arcibiskupství – úřední knihy 

(100 knih), úkol pozastaven, s vlastní digitalizací těchto objemných knih (prŧměrně okolo 

1200 folií) vyņadujících speciální kniņní skener zatím nepočítáme. 

 

 

 

DIGITALIZAČNÍ PRÁCE  

 

     V současné době je kladen dŧraz na digitalizaci archiválie, která je levnějńí a pro uņivatele 

představuje jistý komfort při studiu archiválií. Jiņ v roce 2003 jsme připravili „návrh základní 

koncepce“ digitalizace a shodli jsme se na tom, ņe je vhodné digitalizovat archiválie, které 

badatelé hojně vyuņívají – a tedy pońkozují, ale jejich stávající fyzický stav (pokud se sníņí 

frekvence vyuņívání) jeńtě není tak ńpatný, aby musely být snímkovány do 35 mm 

bezpečnostního mikrofilmu. Dále byl v roce 2009 sestaven „soupis“ archivních souborŧ, které 

by bylo vhodné digitalizovat (vychází z poņadavkŧ jednotlivých oddělení). Proběhl prŧzkum 

problematiky v zahraničí, který byl shrnut v materiálu Jaroslav Šulc – Karel Koucký, 

Digitální konverze analogových dokumentů v metodikách vybraných zahraničních kulturních 

institucí. Nyní byly zahájeny práce na vypracování aktualizované koncepce digitalizace. 

     Zpracován byl projekt a postup pro digitalizaci Sbírky map a plánů, dokončena byla 

digitalizace skleněných desek fondu Drtikol (jeden z praktických výsledkŧ nedávno 

dokončeného výzkumu). 

     Koncem minulého roku jiņ byla dokončena digitalizace celého fondu Státní tajemník u 

úřadu říšského protektora (práce byly zahájeny v posledním čtvrtletí roku 2009). Digitalizáty 

se nyní postupně připojují k inventáři uloņenému v programu Janus a jsou badatelŧm 

k dispozici podobně jako dříve digitalizovaný fond Německé státní ministerstvo na serveru 

Badatelna.cz. 

Dále proběhla příprava k digitalizaci fondu MV – Nosek (40 kartonŧ). Byla zahájena 

digitalizace fondu Ruské a ukrajinské spolky a organizace. Příprava k digitalizaci probíhala i 

u fondŧ Sbírka map a plánů a Sbírka plakátů a u obou rodinných archivŧ. Digitalizace 

policejních konskripcí byla v roce 2011 úspěńně dokončena, veńkerá data k evidenci 

praņského obyvatelstva v letech 1850–1918 jsou k dispozici na webu Národního archivu. 

Předpokládají se jiņ jen revize a opravy. 

     Od roku 2009 se pokračuje v postupné záchraně pomocných knih ke sčítacím operátŧm 

(Státní úřad statistický I – Sčítání obyvatelstva ČSR v roce 1930, Praha a Sčítání obyvatelstva 

v roce 1939) a to následujícím zpŧsobem: Snadněji zachranitelné pomocné knihy (nesvázané 

fascikly) ke sčítání roku 1930 byly ve 3. oddělení ambulantně ońetřovány a předávány do 8. 

oddělení k digitalizaci (10 svazkŧ) nebo (svázané fascikly v nepevném obalu) zatím 

předávány knihaři k vytvoření pevné vazby (11 svazkŧ). Pomocné knihy z roku 1939, které 

nejsou příliń pońkozené, jsou předávány externí konzervátorce, která je rozeńívá, ońetřuje a 

ukládá do speciálních krabic – mezitím je rovněņ postupně posílá k digitalizaci v 8. oddělení 

nebo jsou digitalizovány přímo na 3. oddělení (cca 10 knih). U těchto fondŧ bude jeńtě nutné 

dokončit kontrolu digitalizátŧ a metadat. 

     V minulém roce jsme připravili a za finanční podpory Ņidovského muzea nechali 

digitalizovat dochované transporty Ņidŧ z protektorátu i z Říńe, uloņené ve 45 archivních 

krabicích. Zmíněné spisy byly totiņ v minulých desítkách let velmi často uņívány pro 

dokazování holocaustu a dohledávání ņidovských rodin. V současnosti jsou v poměrně 
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ńpatném fyzickém stavu a i přes více či méně zdařilý zásah konzervátorŧ v 70. letech 20. 

století si jiņ zaslouņí trvalé uloņení v depozitáři. Digitalizáty prováděné externě vńak byly při 

kontrole shledány jako poměrně nekvalitní a u větńí části fasciklŧ se prováděla oprava (a poté 

jeńtě jedna). Koncem roku byly předány poslední opravy, v současné době jsou kompletovány 

a opatřovány metadaty. 

Od října roku 2010 probíhaly přípravné práce a vlastní digitalizace fondŧ Ţidovské matriky 

(3000 ks) a Ţidovské kontrolní matriky (1009 ks). Tyto práce jsou ukončeny, probíhá kontrola 

a příprava k uveřejnění dálkovým zpŧsobem (1 108 ks).    

     Koncem roku 2011 se začalo také s digitalizací vybraných analogových zvukových 

dokumentŧ, prozatím u zpracovávané Sbírky gramofonových desek (EL NAD 1358). 

K digitalizaci byly vybrány zvukové archiválie zásadnějńího historického významu, s 

předpokladem badatelského vyuņití či pro studenty humanitních (zejm. historických) oborŧ, 

pro které mŧņe takový zvukový záznam představovat významný studijní i doplňkový 

materiál.  

     Nezastavily se ani práce v mezinárodním projektu ENArC (European Network on Archival 

Cooperation), tj. pokračování projektu Monasterium. Kontrolovala se metadata z digitalizace 

fondŧ 1. oddělení, která jsou po částech předávána do vídeňské centrály k vyvěńení na 

webovou stránku www.monasterium.net. Prŧběņně byla prováděna revize přepisŧ inventářŧ 

fondŧ digitalizovaných v rámci tohoto projektu do PC formulářŧ za pomoci externistŧ. Práce 

na konci roku 2011 směřovaly do Státního oblastního archivu v Praze, a poté do rodinných 

archivŧ Metternichŧ a toskánských Habsburkŧ. Celkem bylo pořízeno 7 388 ks digitalizátŧ 

(1 576 pro SOA Praha, 377 pro SOA Zámrsk, 7 388 pro NA). 

 

 

 

INFORMATIKA  

 

Řada činností v oblasti informačních technologií vychází z potřeb fungování informačních 

technologií v Národním archivu, a proto se jedná o rutinní práce technické podpory, údrņby a 

oprav. Úsek informačních technologií 5. oddělení je (jako do jisté míry servisní pracovińtě) 

v permanentním časovém tlaku. Denně řeńí úkoly a problémy, které vyplývají z běņného 

fungování, vedle toho musí řeńit řadu dlouhodobých koncepčních záleņitostí (dlouhodobé 

uchovávání a zpřístupňování elektronických dokumentŧ, digitalizaci, tvorbu a zveřejňování 

elektronických archivních pomŧcek apod.). 

 

 

Uloţení archiválií (a jejich kopií) v elektronické podobě (včetně projektu Národního 

digitálního archivu – NDA, viz téţ výzkum) 

     V roce 2011 pokračovalo přejímání, evidence, uloņení a zpřístupnění digitálních 

dokumentŧ. Převzaty a uloņeny byly digitální dokumenty vybrané za archiválie Národním 

archivem a Státním okresním archivem Písek. Dále byly ukládány digitální reprodukce 

pořízené v rámci digitalizačních projektŧ Národního archivu. Jednalo se zejména o 

digitalizované fondy ņidovských matrik a fond Státní tajemník u říńského protektora v 

Čechách a na Moravě.   

     V současné době jsou uloņeny digitální a digitalizované dokumenty 91 archivních fondŧ. 

Objem digitálních dokumentŧ je 2,6 TB a objem digitalizovaných 11,3 TB.  

     V roce 2011 vstoupil projekt Národní digitální archiv do realizační fáze. Právní akt byl 

vydán 24. února 2011. Následně byl ustaven projektový tým ve sloņení Jiří Bernas 

(projektový manaņer), Magdaléna Fischerová (projektový asistent), PhDr. Ing. Milan Vojáček 

Ph.D. (gestor projektu), Ing. Milan Čadek (ekonom projektu), PhDr. Karel Koucký (archivář 

http://www.monasterium.net/
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– metodik), Ing. Miroslav Kunt (archivář – metodik), Ing. Luboń Erben (stavební technik), 

Ing. Ivan Semerák (technik HW a SW) a Ivana Červená (operátor IT). 

     V prŧběhu roku bylo připraveno a realizováno výběrové řízení na projektanta rekonstrukce 

záloņního pracovińtě a vypracován prováděcí projekt rekonstrukce. Dále bylo připraveno a 

realizováno výběrové řízení na projektanta stavby hlavního pracovińtě. Projekt pro stavební 

povolení je dosud zpracováván. Problematickým se ukázalo výběrové řízení na dodavatele 

technologií ICT a implementaci a vývoj SW, zejména příprava zadávací dokumentace. Tato 

musela být dle podmínek stanovení výdajŧ předkládána ke schválení Odboru strukturálních 

fondŧ a Ministerstvu financí.  Vypořádání jejich připomínek bylo oproti pŧvodnímu plánu 

časově náročnějńí, a proto bylo výběrové řízení zahájeno v říjnu 2011 a do konce roku 2011 

proběhlo jen otevírání obálek. 

 

Oblast správy sítě NA a koncových uţivatelských zařízení 

     V prŧběhu roku 2011 dońlo k dalńí personální změně v této oblasti. Vedle rutinních prací 

byla v roce 2011 nastavena síť v depotních blocích, která je rozńířením sítě, je tedy 

plnohodnotná se sítí v provozně technickém objektu (včetně instalace elektronické spisové 

sluņby GINIS). Postupně jsou do této sítě připojována PC a dalńí koncová zařízení 

(multifunkce; dle potřeby a moņností, tj. prioritně bylo zprovozněno centrum pro 3. odboj). 

Byl nastaven také dálkový přístup pro uņivatele programu Janus ze Strahovské knihovny 

(spolupracovníka I. oddělení). 

  

Podpora uţivatelských aplikací (IS badatelna, Janus 2000, knihovnický software) 

     Technická podpora uņivatelských aplikací probíhala rutinně. V roce 2011 byla vytvořena 

aplikace Lokace, která umoņňuje vńem uņivatelŧm v Národním archivu zobrazit lokaci 

jednotlivých fondŧ uloņených v informačním systému badatelna dle rŧzných vyhledávacích 

kritérií, následně tisk lokace. Dále proběhl převod dat ze systému Augias do databáze systému 

Janus 2000. 

IS Badatelna 

Drobné úpravy, testování nových verzí etc. 

Janus 2000 

Rutinní správa, připravuje se přechod na aplikaci Archivář, jeņ z Janusu 2000 vychází a která 

bude na začátku roku 2012 nasazena pro zpracování archiválií (primárně u soupisu spolkŧ 

z fondu České místodrņitelství). 

Knihovnický software – spolupráce s knihovnou. 

Začal se řeńit přechod na nový systém Relief IV. V projektu Kramerius byl koupen a 

instalován PC, které slouņí jako server a zároveň pro prezentaci novin pro uņivatele. Byl 

potvrzen zájem pokračovat v projektu  internetizace knihoven. 

 

Intranetový informační systém Národního archivu 

     V roce 2010 dońlo k odchodu tvŧrce systému z archivu. Nový pracovník na ½ úvazku 

převzal systém a zajińťuje jeho provoz a drobné úpravy. V roce 2011 dále probíhala 

optimalizace systému, správa serveru, správa uņivatelŧ a dokumentŧ, úpravy funkčnosti aspx 

stránek. Dálkově byl pro čtení zpřístupněn segment předarchivní péče pro vńechny 

pracovníky NA, kteří ho pouņívají v intranetové verzi.  

 

Technická administrace webu Národního archivu 

     Nový pracovník na ½ úvazku provedl v roce 2010 analýzu stávajícího webu a připravil 

některé podněty pro postupnou úpravu webu v souladu se současnými trendy v této oblasti. 

Správa webového serveru a vystavování dodaných materiálŧ pokračovalo jiņ rutinně v roce 

2011. Na webový server byl nainstalován redakční systém (DotNetNuke). Byla představena 
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nová koncepce správy webu a struktura webových stránek NA. Byli prońkoleni vńichni 

uņivatelé, kteří projevili zájem o práci v tomto systému. Začaly se připravovat a provádět 

drobné úpravy. Např. rubrika Publikace, kde mj. byly zpřístupněny některé ročníky Paginae 

historiae. 

 

Zpřístupnění archivních fondů a archivních pomůcek v elektronické formě 

     V roce 2011 se podařilo plně vyřeńit prezentaci archivních pomŧcek i ve formě rastrové 

grafiky digitalizovaných archiválií. Děje se tak prostřednictvím nové aplikace Archivář, 

vycházející koncepčně z Janusu. 

     Při publikování archivních pomŧcek a archiválií je vyuņíváno některých výsledkŧ projektu 

VE20072009004 Moţnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí 

veřejnosti v elektronické podobě (ukončeného v roce 2009). Jde zejména o osvědčenou 

prezentaci digitalizátŧ technologií Zoomify a dosud jen odzkouńenou prezentaci archivních 

pomŧcek bez databáze, prostřednictvím HTML souborŧ – toto řeńení zajistí nejen lepńí 

stabilitu chodu portálu www.badatelna.cz, ale bude vyuņito i k tisku pomŧcek. Přidanou 

hodnotou bude kompletní moņnost prohledávání internetovými vyhledávači, jejíņ absence je 

hlavním nedostatkem podobných projektŧ. 

     Na portálu www.badatelna.cz jsou společně umístěny archivní pomŧcky Národního 

archivu a Literárního archivu Památníku národního písemnictví. K některým pomŧckám 

národního archivu jsou zároveň připojeny digitalizované archiválie, a to i celých archivních 

fondŧ. I kdyņ nejde o tak „prezentačně vděčné“ materiály, jako jsou např. matriky a kroniky, 

lze konstatovat, ņe archivní pomŧcky i vystavené archiválie jsou vysoce vyuņívány 

z tuzemska i zahraničí. Díky sluņbě Google Analytics, zpuńtěné 2. srpna 2011, je moņné 

vytvářet podrobné statistiky uņivatelŧ: 

 

Statistika uţivatelů www.badatelna.cz 2. 8. 2011 – 31. 12. 2011: 

Počet návńtěvníkŧ: 5792 (po odečtení pravděpodobně strojových nebo chybových návńtěv). 

Z toho např. 505 návńtěv tvořily přístupy ze sítě Národního archivu a 126 ze sítě Karlovy 

univerzity.  

 

Česká republika 7090 

Slovensko 226 

Německo 156 

Rakousko 75 

USA 43 

Polsko 35 

Velká Británie 34 

Francie 31 

Nizozemí 31 

Ńvýcarsko 27 

Ukrajina 14 

Rusko 10 

 

     Nových návńtěvníkŧ bylo z celkového počtu 52,86%, zbývající byly návńtěvníci stránek, 

kteří se vraceli – tedy pravidelní. 

     Na předních místech návńtěvnosti se vyskytují archivní soubory, které jsou celé nebo 

z větńí části digitalizované: Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, První světová 

http://www.badatelna.cz/
http://www.badatelna.cz/
http://www.badatelna.cz/
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válka – negativy, Státní tajemník u říńského protektora v Čechách a na Moravě a Ministerstvo 

vnitra – Ńlechtický archiv, Vídeň. 

     V rámci retrospektivní konverze archivních pomŧcek se podařilo na portále 

www.badatelna.cz zveřejnit téměř vńechny pomŧcky, které byly určeny ke skenování (bez 

moņnosti prohledávání obsahu). Z časových dŧvodŧ se opět nepodařilo dokončit konverzi 

pomŧcek jiņ přepsaných, a to zejména proto, ņe prioritně byly konvertovány pomŧcky, které 

se přepracovávají a databáze projektu Monasterium. Celkem je zpřístupněno 869 archivních 

pomŧcek rŧzného rozsahu. Vyhledávat v obsahu lze ve 108 archivních pomŧckách 

zahrnujících celkem 306 178 jednotek popisu, z nichņ některé jsou dostupné i přes rejstříky 

(113 085 hesel). 

 

 

 

PROSTOROVÁ SITUACE AR CHIVU ,  PROVOZNÍ A EKONOMICKÉ ZÁLEŢITOSTI  

 

     Národní archiv mál přísluńnost hospodařit s majetkem státu ve třech objektech a je nucen 

řeńit kromě vlastní prostorové situace i dislokaci Odboru archivní správy a spisové sluņby 

MV, centrály Státního oblastního archivu v Praze a do budoucna i Archivu bezpečnostních 

sloņek, optimálně dostavbou v tzv. archivním areálu Chodovec. 

 

1. Budova na třídě Milady Horákové 133 je vyuņívána oddělením fondŧ samosprávy a 

státní správy do roku 1848 a církevních institucí (1. oddělení) a současně Odborem archivní 

správy a spisové sluņby Ministerstva vnitra České republiky. Prostorové rezervy v objektu 

postaveném ve třicátých letech minulého století jiņ nejsou ņádné.  

 

2. Lokalita v jiţních Čechách byla vybrána pro umístění záloņního pracovińtě Národního 

digitálního archivu (dále NDA). Pro tyto potřeby bude prozatím vyuņita jedna třetina kapacity 

podzemního objektu. Národní archiv plánuje vyuņít zbývající prostory pro uloņení 

bezpečnostních mikrofilmŧ Národního archivu. Rekonstrukci této části bývalého krytu vńak 

nelze financovat z prostředkŧ strukturálních fondŧ určených pro NDA. V květnu roku 2010 

byly tedy uplatněny poņadavky do finančních nadlimitŧ (neúspěńně) rozpočtu na rok 2012. 

Pro významnějńí uloņení archiválií je vńak tento prostor příliń malý. 

 

3. Areál Chodovec je vyuņíván Národním archivem a Státním oblastním archivem 

v Praze. Depotní část tvoří třináctipodlaņní budova ve třech stavebních depotních blocích 

(DB) se 182 sály (dle kolaudace 137 obhospodařuje Národní archiv, 45 Státní oblastní archiv 

v Praze). Depoty jsou vybaveny regály (pevné nebo s pojezdem), či speciálním vybavením 

(knihovny, mapové depozitáře, depozitáře listin, „foto, fono, kino“, nosiče elektronických 

archiválií).  

     Volná kapacita sálŧ Národního archivu pro standardní archiválie včetně kontaminovaných 

archiválií v karanténách byla zjińťována na základě podrobné revize uloņení v létě roku 2010 

a tehdy činila 17 500 bm. Reálný stav volné kapacity sálŧ Národního archivu byl jiņ tehdy 

ovńem mnohem menńí, protoņe nejde vņdy o souvislé volné regály, ale jen jednotlivé volné 

police pro menńí přírŧstky archivních fondŧ, a dále právě o započítané karanténní sály pouze 

pro kontaminované archiválie z přejímek od pŧvodcŧ, situované v podzemí budovy se 

speciální vzduchotechnickou smyčkou (depotní blok I a II).  

     Depotní blok III v podzemí byl jiņ úpravou vzduchotechniky vyveden z karanténní zóny 

po nastěhování 19 000 bm archiválií z depozitáře v Kamýku nad Vltavou, a to z dŧvodu 

vynucených úsporných opatření v rozpočtu Národního archivu v minulých letech. Pro 

skutečné vyuņití dalńích karanténních sálŧ v podzemí blokŧ I a II pro trvalé uloņení archiválií 
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by musela být opět upravena vzduchotechnika či jednoduńeji zaměnit sály karanténní v DB I a 

II za DB III přestěhováním archiválií čistých a kontaminovaných, samozřejmě za podmínky 

vyčińtění sálŧ a vzduchotechniky. Pokud by vývoj rozpočtŧ byl opačný, neņ je skutečnost, 

Národnímu archivu by v budoucnu zřejmě dostačovaly karanténní sály dva (pro sebe a pro 

státní archivy či jiné instituce, zaváņející archiválie k dezinfekci v Národním archivu), 

Státnímu oblastnímu archivu téņ. Do běņného klimatického reņimu by tedy mohlo být 

konvertováno podzemí o ideální kapacitě 10 x 1 200 bm, tj. 12 000 bm, jejíņ část by ovńem 

pohltily archiválie přestěhované z depotního bloku III v rozsahu 4 800 bm. V současnosti 

vńak tento záměr stále nelze realizovat, neboť nedostatek financí neumoņňuje řádný provoz 

dezinfekční linky. Kontaminované archiválie Národního archivu a Státního oblastního archivu 

v Praze musí tedy dlouhodobě být uloņeny právě v karanténě a budou se zde i nadále vrńit. 

Z téhoņ dŧvodu byly Státnímu oblastnímu archivu v Praze dány k dispozici tří karanténní sály 

(jeden trvale, dva „přechodně“. Dle stavební dokumentace se pŧvodně nepočítalo s uņíváním 

ani jednoho sálu karantény ze strany SOA Praha!). Skutečná disponibilní volná kapacita pro 

standardní, nekontaminované archiválie Národního archivu je tedy nyní sníņena o 7 200 bm 

v karanténním podzemí.  

     Národní archiv se stále rozrŧstá o přejímky od svých pŧvodcŧ. Na konci roku 2000, pět let 

po zprovoznění depozitářŧ na Chodovci, Národní archiv spravoval 103 565 bm archiválií, o 

jedenáct let později, k 31. 12. 2011, se jiņ stará o 119 537,32 bm. Prozatím nejsou v rámci 

skartačního řízení v resortu Ministerstva vnitra, které Národní archiv vykonává nově od roku 

2008 po vzniku Ústavu pro studium totalitních reņimŧ, předávány k definitivnímu uloņení 

ņádná podstatná mnoņství archiválií. U dalńích, zákonem určených, pŧvodcŧ v současnosti 

zŧstává v registraturách cca 6 000 bm k převzetí v nejbliņńích letech, dalńích 8 000 bm 

archiválií státních pŧvodcŧ a 3000 bm archiválií soukromoprávních pŧvodcŧ bude připraveno 

k převzetí do roku 2020. Vńe bez započítání archiválií současného Ministerstva vnitra. Od 1. 

1. 2030 se navíc dle zákona č. 181/2007 Sb. stane součástí Národního archivu Archiv 

bezpečnostních sloņek o rozsahu 19 000 bm. 

     Elektronické úřadování a následné archivování výlučně v nemateriální podobě je jistou 

ńancí do budoucna pro celé veřejné archivnictví v oblasti úspory nákladŧ na investice a 

provoz budov. Potvrdila to i nezávislá ekonomická a finanční analýza ve studii proveditelnosti 

projektu Národní digitální archiv. Je vńak nutno otevřeně říci, ņe i toto řeńení nese sebou 

vysoké provozní náklady, byť řádově niņńí neņ vńechna opatření pro listinnou archivaci. 

Vedle toho je třeba zohlednit brzdící chování lidského faktoru v akceptaci elektronického 

úřadování, výńe zmíněný „doběh“ listinných dokumentŧ u pŧvodcŧ a realitu smíńené spisové 

sluņby, produkující v zájmu zachování právních jistot vedle elektronických i listinné 

dokumenty – budoucí archiválie. Vńechny tyto skutečnosti mají za následek dlouhodobý 

souběh nárokŧ na listinnou i elektronickou archivaci a vyvolávají akutní potřebu přípravy 

výstavby nového depotního bloku (DB IV) v areálu Chodovec. 

     V archivním areálu Chodovec bude umístěno hlavní pracovińtě Národního digitálního 

archivu sestávající z prostor hlavního úloņińtě a prostor pro obsluhu digitálního archivu.  

     Objekt poskytne vhodné provozní a prostorové podmínky pro dlouhodobé uchovávání 

elektronických archiválií, mj. i s ohledem na specifické nároky na stavbu z dŧvodu přísných 

bezpečnostních parametrŧ. Předpokládá se, ņe prostorová kapacita objektu umoņní provoz a 

rozńiřování kapacity digitálního archivu po dobu minimálně třiceti let. V této době bude 

moņno v případě tzv. technologického mezníku umístit v prostorách zároveň starou i novou 

technologii. Vzhledem k dosavadní tendenci ukládacích médií zvyńovat kapacitu a sniņovat 

objem lze dokonce předpokládat, ņe prostorová kapacita digitálního archivu vystačí na delńí 

dobu, neņ je plánovaných 30, resp. 60 let (při ztrátě vlastnosti umístit v prostorách starou i 

novou kompletní technologii). 
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     Stavba bude financována v rámci Integrovaného operačního programu strukturálních 

fondŧ EU. 

 

 

Návrh řešení 

 

1) Krátkodobé řešení pro Národní archiv a Státní oblastní archiv v Praze 

Stabilizovat rozpočty a umoņnit tak opravy stávajících technologií a zejména provoz 

dezinfekční linky na kontaminované archiválie v archivním areálu Chodovec. Vedle 

multiplikačního efektu pro řadu dalńích archivŧ v podobě pohotové sluņby (donedávna bez 

nárokŧ na jejich rozpočty) by se otevřela moņnost vyuņít velkou část podzemí budovy pro 

archiválie „čisté“. Nároky na vnitřní stěhování a „dekontaminaci“ sálŧ a vzduchotechniky by 

nebyly nezvládnutelné. Získal by se úloņný prostor na cca ńest let. 

 

2) Dlouhodobé řešení pro všechny tři archivy 

Jediným řeńením je dostavba archivního areálu Chodovec. Lze navázat na podzemní stavbu 

pro digitální archiv. Její pŧdorys a strop jsou projektovány mj. i s ohledem na budoucí 

dostavbu depotního bloku IV. Architektka, která pracovala v devadesátých letech minulého 

století na projektu stávajícího areálu, připravila dle zadání Národního archivu v roce 2011 

objemovou studii pro tzv. územní souhlas. Nepodařilo se vńak najít umístění jeńtě pro 

provozní budovu Archivu bezpečnostních sloņek tak, aby nebyla zmařena moņnost 

v budoucnu rozńiřovat modulárně kapacitu depozitářŧ. Národní archiv disponuje pozemky 

v blízkosti stávajících budov. Novostavba depotŧ by měla, z dŧvodŧ limitŧ daných současnou 

dispozicí budov, menńí pŧdorys neņ stávající depotní bloky, přesto její celková úloņná 

kapacita ve dvanácti podlaņích (třinácté podlaņí je vņdy technologické a podzemí je 

rezervováno pro digitální archiv) by přináńela 48 000 bm. Jedno patro by tak umoņnilo uloņit 

cca 4 000 bm archiválií. Budoucí tři uņivatelé nadzemní části by se rozdělili o kapacitu 

následovně: čtyři patra pro Archiv bezpečnostních sloņek, tři patra pro Státní oblastní archiv 

v Praze a pět pater pro Národní archiv. Studie byla dokonce zadána na 16 pater, není ovńem 

jisté, zda by taková stavba byla povolena stavebním úřadem z dŧvodu leteckého koridoru pro 

letińtě Kbely. 

     Částka v celkové výńi 600 mil. Kč na výstavbu depotního bloku IV v letech 2015–2017 

byla uplatněna Národním archivem ve Specifikaci finančních potřeb Národního archivu 

v letech 2010 aņ 2015 pro ekonomický odbor MV (cestou Odboru archivní správy a spisové 

sluņby MV 19. 11. 2009, čj. NA 2333/2009-11).  

 

 

 

HOSPODAŘENÍ SE SVĚŘEN ÝMI PROSTŘEDKY  

 

     Národní archiv je ze zákona č. 320/2002 Sb., podle čl. 6 § 18, odst. 1 zřízen jako 

samostatná organizační sloņka státu přímo řízená MV ČR. Přidělené rozpočtové prostředky 

byly pouņity na nákup energií, materiálu, sluņeb a zajińtění oprav a údrņby ve spravovaných 

objektech. Zvláńtní kapitolou v rozpočtu byly finanční prostředky určené účelově v rámci 

programového financování  na realizaci projektu NDA. V oblasti nákupu materiálu se 

pokračovalo ve vybavování a obnově jednotlivých pracovińť výpočetní technikou (včetně 

software), kupoval se archivní obalový materiál, chemikálie a spotřební laboratorní materiál 

pro restaurátory a konzervátory, uskutečnil se nákup fotomateriálu a mikrofilmŧ, včetně 

obalového materiálu pro oddělení péče o fyzický stav archiválií. Zabezpečen byl nákup knih, 

v omezeném mnoņství nákup archiválií a konečně i tisk publikací. 
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     V rámci vlastní činnosti archivu byly získány finanční prostředky do příjmové části 

státního rozpočtu ve výńi 643 tis. Kč.  Jednalo se o prodej publikací, zhotovování kopií 

archiválií a vypracování reńerńí. 

 

Z větńích akcí byly financovány opravy na obou objektech. 

Archivní areál Chodovec    

- dokončení opravy systému EPS na DB              

- oprava (výměna) katalytického loņe abátoru 

- GO kompresoru chlazení na DB III 

Milady Horákové 133 

- oprava fasády trafostanice a areálového oplocení 

- oprava (výměna) kompresoru chladicího systému NT 

 

Mimorozpočtové zdroje: 

- přijatá zahraniční dotace (komunitární programy Evropské unie, projekt ENArC, 

spoluřeńitel) v roce 2010 (zŧstatek z roku 2010) ve výńi 940 852,23Kč  (hlavní řeńitel 

Diözesenarchiv St.Pölten Austria), čerpání v roce 2011: 111 502,71 Kč, nevyčerpané 

prostředky ve výńi 829 349,52 Kč budou pouņity během roku 2012; 

 

- přijaté zahraniční dary za účelem Restaurování ţidovských matrik od soukromých 

dárcŧ (během roku 2011) v celkové částce: 259 377,11 Kč, čerpání v roce 2011: 

259 377,11 Kč: 

seznam dárcŧ: 

- Dan Oren z USA ve výńi 2 403,94 Kč 

- Daniela Thorsch z Austrálie ve výńi 243 115,26 Kč 

- Amira Kohn Trattner z USA ve výńi 1 382,50 Kč 

- Frank Atkinson z Austrálie ve výńi 1 491,46 Kč 

- Lindsay Broughton z Austrálie ve výńi 7 911,75 Kč 

- Patricia Lane z Austrálie ve výńi 1 717,40 Kč 

- Judith Shiffers z USA ve výńi 1715,40 Kč 

 

- přijatý tuzemský dar (v roce 2011) od firmy EMBA, Paseky nad Jizerou v částce 

7 000,- Kč na zajińtění přípravy a tisku Sborníku historické fotografie, čerpání v roce 

2011: 7 000,- Kč; 

 

- přijatý zahraniční dar (v roce 2011) od JewishGen z USA za účelem zajińtění projektŧ 

Dokončení digitalizace ţidovských matrik, Digitalizace fondu Knihy ţidovských 

familiantů a Přepis údajů nutných pro vystavení pobytových přihlášek obyvatel Prahy 

v celkové výńi 419 700,- Kč. Finanční prostředky poskytnuté ke konci roku 2011 

budou čerpány během roku 2012.  

 

Vńem dárcŧm Národní archiv velmi děkuje. 
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V následujících tabulkách jsou uvedeny vńechny rozpočtové i mimorozpočtové zdroje 

Národního archivu v roce 2011: 

1. Ostatní běņné výdaje (OBV) 

2. Mzdy  

3. Projekt Národní digitální archiv (NDA, strukturální fondy EU, Integrovaný operační 

program) 

4. Institucionální podpora vědy a výzkumu 

5. Grant bezpečnostního výzkumu (odbor bezpečnostního výzkumu MV) 

6. Granty (Grantová agentura ČR) 

7. Granty (Ministerstvo kultury ČR, program NAKI) 

 

 

1.  Ostatní běţné výdaje 

 

Rozpočtová poloţka R2 čerpání v Kč 

504110 autorské honoráře 134 170 134 170 

513 NÁKUP MATERIÁLU 3 837 939 3 837 939 

513200 ochranné pomůcky 31 278 31 278 

513300 léky a zdravotnický materiál 3 148 3 148 

513600 knihy, učební pomůcky a tisk 485 402 485 402 

513700 drobný hmotný majetek 1 183 406 1 183 406 

513706 spojovací materiál 20 963 20 963 

513707 chemický materiál 26 602 26 602 

513712 výstrojní materiál 18 723 18 723 

513718 stavebně ubytovací materiál 207 059 207 059 

513720 foto a kriminalistická technika 22 540 22 540 

513721 výpočetní technika 887 519 887 519 

513900 nákup materiálu 2 134 705 2 134 705 

513904 ţenijní materiál 540 540 

513906 spojovací materiál 9 499 9 499 

513907 chemický materiál 208 901 208 901 

513908 automobilní materiál 2 087 2 087 

513912 výstrojní materiál 1 087 122 1 087 122 

513913 proviantní materiál 5 444 5 444 

513918 stavebně ubytovací materiál 360 094 360 094 

513920 foto a kriminalistická technika 122 842 122 842 

513921 výpočetní technika 338 176 338 176 

515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 14 394 735 14 394 735 

515100 voda 669 435 669 435 

515300 plyn 4 542 883 4 542 883 

515400 elektrická energie 9 031 734 9 031 734 

515629 pohonné hmoty 150 683 150 683 
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516 NÁKUP SLUŢEB 17 962 264 17 950 506 

516100 sluţby pošt 101 549 101 549 

516200 sluţby telekomunikací a radiokomunikací 233 076 233 076 

516220 provozní výdaje 233 076 233 076 

516300 sluţby peněţních ústavů 8 292 8 292 

516310 poplatky poskyt. bankám za vedení účtů aj. 4 972 4 972 

516320 zákonné pojištění provozu motorových vozidel 3 320 3 320 

516400 nájemné 81 844 81 844 

516429 ostatní nájemné j.n. 81 844 81 844 

516600 konzultační, poradenské a právní sluţby 107 640 107 640 

516620 projekty 107 640 107 640 

516700 sluţby školení a vzdělávání 30 585 30 585 

516900 nákup sluţeb j.n. 17 399 278 17 387 520 

516906 nákup sluţeb pro spojovací materiál 4 365 4 365 

516908 nákup sluţeb pro automobilní materiál 1 920 1 920 

516912 nákup sluţeb pro výstrojní materiál 470 961 470 961 

516918 nákup sluţeb pro stavebně ubytovací materiál 20 293 20 293 

516920 nákup sluţeb pro foto-kino 139 567 139 567 

516921 nákup sluţeb pro výpočetní techniku 1 441 380 1 441 380 

516930 nákup sluţeb pro všeobecný materiál 1 496 562 1 496 562 

516970 poplatky TV, Rozhlas 19 440 19 440 

516984 odpady, úklid a čištění 8 070 943 8 070 943 

516987 tisk publikací 55 849 55 849 

516990 ostatní nákup sluţeb j.n. 5 677 998 5 666 240 

517 OSTATNÍ NÁKUPY 11 918 883 11 916 129 

517100 opravy a udrţování (dodavatelsky prováděné) 10 942 981 10 942 981 

517104 ţenijního materiálu 2 850 2 850 

517106 spojovacího materiálu 6 202 6 202 

517107 chemického materiálu 28 589 28 589 

517108 pozemních dopravních prostředků  27 198 27 198 

517112 výstrojního materiálu 93 316 93 316 

517118 stavebně ubytovacího materiálu 30 846 30 846 

517120 foto a kriminalistické techniky 48 017 48 017 

517121 výpočetní techniky 37 925 37 925 

517181 stavební opravy 5 706 403 5 706 403 

517182 běţná údrţba 4 961 635 4 961 635 

517200 programové vybavení 492 967 492 967 

517300 cestovné  158 757 158 757 

517310 tuzemské cesty 80 064 80 064 
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517320 zahraniční cesty 78 693 78 693 

542400 náhrady mzdy v nemoci 140 000 137 246 

517500 pohoštění 8 985 8 985 

517600 účastnické poplatky na konference 20 020 20 020 

517700 nákup uměleckých předmětů (archiválií) 155 173 155 173 

Běţné výdaje celkem  48 247 991 48 233 479 

 

 

2.  Mzdy 

 

Rozpočtová poloţka R2 čerpání v Kč 

501100 platy zaměstnanců celkem 37 189 000 37 189 000 

501111 tarify 27 488 941 27 488 941 

501112 za vedení 346 227 346 227 

501115 osobní příplatek 4 270 241 4 270 241 

501137 náhrady 3 719 591 3 719 591 

501191 odměny 1 332 000 1 332 000 

501192 jubilea 32 000 32 000 

       

502140 práce podle dohod 1 628 000 1 627 858 

       

503100 povinné pojistné na sociální zabezpečení  8 798 961 8 798 961 

503200 povinné pojistné na zdravotní pojištění 3 946 039 3 946 039 

503000 pojistné celkem 12 745 000 12 745 000 

       

534200 FKSP 372 000 372 000 

Mzdové výdaje celkem 51 934 000 51 933 858 

 

 

3.  Národní digitální archiv 

 

Rozpočtová poloţka R2 čerpání v Kč 

501111 tarifní mzda ZAM 1 042 920 717 348 

501112 ZAM za vedení 55 000 37 272 

501115 osobní příplatek ZAM 0 0 

501137 ZAM náhrady 93 080 93 079 

502140 práce podle dohod 430 000 42 800 

503100 pojistné SOC 298 000 226 194 

503200 pojistné ZDR 107 000 81 428 

513721 výpočetní technika 175 000 0 
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513906 spojovací materiál 1 603 1 602 

513912 výstrojní materiál 30 000 0 

513921 výpočetní technika 126 397 4 

515400 elektrická energie 90 000 0 

515629 pohonné hmoty 65 000 8 020 

516220 provozní výdaje 1 878 000 7 094 

516610 konzultace 2 341 000 0 

516990 ostatní nákup sluţeb j.n. 2 300 000 0 

517200 programové vybavení 300 000 0 

517310 tuzemské cesty 69 000 7 881 

534200 převody FKSP 12 000 7 516 

611110 individuální dotace 9 580 000 0 

612120 individuální dotace 8 181 000 0 

612150 související výdaje 22 198 260 348 000 

612510 individuální dotace 12 985 000 0 

Výdaje celkem  62 358 260 1 578 238 

 

 

4. Institucionální podpora vědy 

 

Rozpočtová poloţka R2 čerpání v Kč 

502140 práce podle dohod 82 000 82 000 

513600 knihy a tisk 22 980 22 980 

513720 foto a kriminalistická technika 4 000 3 990 

513721 výpočetní technika 5 400 5 400 

513920 foto a kriminalistická technika 378 378 

513921 výpočetní technika 6 121 6 121 

517200 programové vybavení 34 121 33 979 

 Celkem IP 155 000 154848 

 

 

5. Grant bezpečnostního výzkumu 

 

Rozpočtová poloţka R2 čerpání v Kč 

501191 odměny pracovní ZAM 216 000 216 000 

502140 práce podle dohod 112 000 112 000 

503100 pojistné SOC 57 000 54 000 

503200 pojistné ZDR 20 000 19 515 

513721 výpočetní technika 92 645 91 572 

513906 spojovací mat. 1 800 1 775 
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513912 výstrojní mat. 7 200 7 197 

513921 výpočetní technika 33 355 33 355 

516921 sluţby výp. techniky 240 000 228 060 

516990 nákup sluţeb j.n. 50 000 0 

517200 programové vybavení 45 000 29 761 

517310 tuzemské cesty 4 300 922 

517320 zahraniční cesty 150 000 126 981 

517600 konference 700 650 

534200 převody FKSP 3 000 2 165 

612530 výpočetní technika 3 105 000 754 734 

Celkem  4 138 000 1 678 687 

 

 

6. Granty (3, Grantová agentura ČR) 

 

Rozpočtová poloţka R2 čerpání v Kč 

501191 odměny pracovní ZAM 59 000 59 000 

502140 práce podle dohod 876 000 876 000 

503100 pojistné SOC 15 000 14 750 

503200 pojistné ZDR 6 000 5 310 

513600 knihy a tisk 28 011 27 881 

513721 výpočetní technika 32 528 32 528 

513906 spojovací mat. 1 040 1 043 

513912 výstrojní mat. 1 537 1 533 

516700 sluţby školení 1 650 1 650 

516987 tisk publikací 2 958 2 958 

516990 nákup sluţeb j.n. 995 995 

517310 tuzemské cesty 14 100 14 098 

517320 zahraniční cesty 149 181 149 183 

534200 převody FKSP 2 000 590 

 Celkem  1 190 000 1 187 519 

 

 

7. Granty (2, Ministerstvo kultury ČR, program NAKI) 

 

Rozpočtová poloţka R2 čerpání v Kč 

501191 odměny pracovní ZAM 247 000 247 000 

502140 práce podle dohod 431 000 431 000 

503100 pojistné SOC 116 770 115 750 

503200 pojistné ZDR 41 230 41 387 
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513706 spojovací mat. 12 050 12 048 

513707 chemický mat. 9 210 9 204 

513721 výpočetní technika 180 000 145 152 

513907 chemický mat. 116 740 116 100 

513912 výstrojní mat. 3 009 3 009 

513921 výpočetní technika 36 991 30 436 

516100 sluţby pošt 5 000 0 

517200 programové vybavení 40 200 40 200 

517310 tuzemské cesty 11 803 11 803 

517320 zahraniční cesty 57 997 51 903 

534200 převody FKSP 3 000 2 470 

542400 náhr. mzdy v nemoci 4 000 1 362 

612207 chemické stroje 1 164 000 1 164 000 

612212  výstrojní stroje  208 000 208 000 

 Celkem  2 688 000 2 630 824 
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TABULKY ARCHIVNÍ A TABULKY KNIHOVNY  
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Tabulka III/1 – Národní archiv 
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Tabulka III/2 – Protokoly o výběru archiválií – Národní archiv 

a) skartační řízení 

 

Původce 

P
o
če

t 
p

ro
to

k
o
lů

 

M
n

o
ţs

tv
í 

p
o
so

u
ze

n
ý
ch

 

d
o
k

u
m

en
tů

 v
 b

m
 

M
n

o
ţs

tv
í 

v
y
řa

z
en

ý
ch

 

d
o
k

u
m

en
tů

 v
 b

m
 

M
n

o
ţs

tv
í 

v
y
řa

z
en

ý
ch

 

d
o
k

u
m

en
tů

 v
 %

 

P
o
če

t 
sp

rá
v
n

íc
h

 ř
íz

en
í 

p
o
d

le
 §

 1
0
 o

d
st

. 
3
 

Centrum sportu Ministerstva vnitra 1 1,5 1 66,7  

CzechTrade – Česká agentura na podporu 

obchodu 
1 34 28 82,4  

Česká geologická sluņba 1 18,5 18,4 99,5  

Česká geologická sluņba – Geofond 1 3,5 1,7 48,6  

Česká obchodní inspekce 1 11 9,5 86,4  

Česká plemenářská inspekce 1 9,6 9,6 100,0  

Česká správa sociálního zabezpečení 2 115,5 114 98,7  

Česká stomatologická komora 1 14 13,7 97,9  

Česká ńkolní inspekce 1 45 39,3 87,3  

Česká tisková kancelář 1 14 14 100,0  

Český hydrometeorologický ústav 1 25 22 88,0  

Český statistický úřad 1 50 49,4 98,8  

Český svaz včelařŧ 1 57 57 100,0  

Český telekomunikační úřad 2 132,75 132 99,4  

Dráņní úřad 2 16 7,5 46,9  

Endokrinologický ústav 1 30 30 100,0  

Energetický regulační úřad 1 3,8 3,4 89,5  

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 381 381 100,0  

Fakultní nemocnice Motol 2 2561 2560,1 100,0  

Fakultní nemocnice na Bulovce 1 370 366,8 99,1  

Generální ředitelství cel MF ČR 1 0,9 0,9 100,0  

Hospodářská komora ČR 1 1,7 0 0,0  

Institut klinické a experimentální medicíny 2 58 45 77,6  

Institut pro kriminologii a sociální prevenci 1 7,5 4,5 60,0  

Institut pro místní správu 1 0,13 0,11 84,6  

Justiční akademie 1 12 12 100,0  

Komise J. W. Fulbrighta 1 0,75 0,35 46,7  

Ministerstvo dopravy ČR 4 19,73 10,73 54,4  

Ministerstvo financí ČR 2 165 120,5 73,0  
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Ministerstvo kultury ČR 2 85,7 55,7 65,0  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 3 153,2 152,8 99,7  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 0,24 0,24 100,0  

Ministerstvo prŧmyslu a obchodu ČR 2 54 10,1 18,7  

Ministerstvo spravedlnosti ČR 4 83,7 66,55 79,5  

Ministerstvo ńkolství, mládeņe  

a tělovýchovy ČR 
1 1,5 1,5 100,0  

Ministerstvo vnitra ČR 37 251,6 201,14 79,9  

Ministerstvo zdravotnictví ČR 1 52 42 80,8  

Ministerstvo zemědělství ČR 4 111,06 110,56 99,5  

NADĚJE, občanské sdruņení 1 28 28 100,0  

Národní archiv 1 0,1 0,07 70,0  

Národní památkový ústav 1 6 4,5 75,0  

Národní technická knihovna 1 31,5 31,5 100,0  

Nejvyńńí kontrolní úřad 1 0,1 0,1 100,0  

Nejvyńńí soud ČR 1 2 0 0,0  

Nejvyńńí státní zastupitelství 1 72,2 55 76,2  

Nemocnice s poliklinikou v Praze 5 – Na 

Homolce 
1 231 229,5 99,4  

Pozemkový fond ČR 1 7 6,5 92,9  

Revmatologický ústav 1 7 5,5 78,6  

Ředitelství silnic a dálnic ČR 2 27,2 25,5 93,8  

Správa státních hmotných rezerv 1 28,5 26,3 92,3  

Správa uprchlických zařízení Ministerstva 

vnitra 
2 336 313,4 93,3  

Správa ņelezniční dopravní cesty, s.o. 1 8,5 7 82,4  

Státní energetická inspekce – ústřední 

inspektorát 
1 75 63 84,0  

Státní fond dopravní infrastruktury 1 42,2 34,5 81,8  

Státní fond ņivotního prostředí 1 13,5 9,5 70,4  

Státní opera Praha 1 2,5 2,5 100,0  

Státní plavební správa 1 2,6 1,3 50,0  

Státní úřad inspekce práce 3 16,8 13,8 82,1  

Státní ústav pro kontrolu léčiv 1 31 31 100,0  

Státní zdravotní ústav 1 44 34 77,3  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce 1 36,5 31,5 86,3  

Státní zemědělský intervenční fond 1 120 120 100,0  

Středisko cenných papírŧ 3 3994,05 3649,85 91,4  

Úřad pro ochranu osobních údajŧ 1 12 8,5 70,8  

Úřad prŧmyslového vlastnictví 2 208,9 158,4 75,8  

Úřad vlády ČR 2 5,5 4,6 83,6  
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Ústav hematologie a krevní transfuze 1 0,61 0,61 100,0  

Ústav pro hospodářskou úpravu lesŧ 1 10,5 10,5 100,0  

Ústav zdravotnických informací a statistiky 

ČR 
2 4,2 2,5 59,5  

Ústav zemědělské ekonomiky a informací 1 12 12 100,0  

Ústavní soud České republiky 1 4 2,5 62,5  

Vrchní soud v Praze 1 89 43 48,3  

Vrchní státní zastupitelství Praha 1 7 7 100,0  

Vńeobecná fakultní nemocnice 1 43,1 43,1 100,0  

Výzkumný ústav meliorací a ochrany pŧdy 

Praha 
1 12,5 11,5 92,0  

Výzkumný ústav rostlinné výroby 1 36 36 100,0  

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu 

a okrasné zahradnictví 
1 17,5 17,3 98,9  

Zařízení sluņeb pro Ministerstvo vnitra 1 6,2 1,8 29,0  

Zdravotnické zařízení MV 3 2,6 2,29 88,1  

Zemědělská vodohospodářská správa 2 92,4 80 86,6  

Celkem 147 10679,12 9858,5 92,3  

 

 

Příloha ke komentáři k tabulce III/2a 
 

 PŮVODCI SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ 
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ŘÍZENÍ 

ro
k

 

p
o
če

t 
v
eř

ej
n

o
p

rá
v
. 

p
ů

v
o
d

ců
 v

 p
éč

i 
N

A
 

p
o
če

t 
p

ů
v
o
d

ců
 

p
ře

d
a
n

ý
ch

 d
o
 p

éč
e 

S
O

A
 *

*
 

p
o
če

t 
p

ů
v
o
d

ců
 v

e 

sk
a

rt
. 
ří

ze
n

í 

p
o
če

t 
p

ro
to

k
o
lů

 o
 

v
ý
b

ěr
u

 v
e 

sk
a
rt

a
čn

ím
 ř

íz
en

í 

n
a
v
rţ

en
o
 b

m
 

v
y
b

rá
n

o
 a

rc
h

iv
á
li

í 

b
m

 

%
 

"
A

"
 

p
o
če

t 
sk

a
rt

a
čn

íc
h

 

p
ro

to
k

o
lů

 b
ez

 

v
y
b

ra
n

ý
ch

 a
rc

h
iv

á
li

í 

p
o
če

t 
p

ro
to

k
o
lů

 o
 

v
ý
b

ěr
u

 m
im

o
 

sk
a
rt

a
čn

í 
ří

ze
n

í 

v
y
b

rá
n

o
 a

rc
h

iv
á
li

í 

m
im

o
 s

k
a
rt

a
čn

í 

ří
ze

n
í 

b
m

 

2003    46 1 638 56      

2004    120 3 626 285      

2005 252  52 78 2 892 529,5 9,3 22 25 185 

2006 338 151 57 89 4 230 287,5 7,0 27 27 348 

2007 339 147 71 192 6 660 1 089,5 10,6 23 12 443 

2008 336 146 63 139 3 769 395,5 10,5 38 13 222 

2009 336 147 86 188 6 108
* 

882,2
* 

14,5 51
 

8 30,6 

2010 321 143 77 178 7 254
*
 1 039,2

*
 14,3  58 7 10,8 

2011 326 148 78 145 10594* 820,6* 7,8 19 3 4,0 
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* skartační řízení u Policie ČR, které probíhalo na přelomu roku 2009 a 2010 a ve výroční 

zprávě za rok 2009 nebylo zohledněno. V prŧběhu let 2009 a 2010 bylo celkem od tohoto 

pŧvodce navrņeno 7690,3 bm a vybráno 492,7 bm archiválií /celkem 32 protokolŧ/, z toho 

v roce 2010 v 7 skartačních protokolech z 2418 bm navrņených dokumentŧ vybráno 232 

bm archiválií. Údaje o běņných metrech ze skartačního řízení u Vězeňské sluņby ČR 

nejsou v této tabulce zahrnuty, protoņe nebyly doposud známy počty bm dokumentŧ 

navrņených do skartačního řízení a vybraných archiválií. 

** jedná se o pŧvodce náleņející ze zákona do kompetence NA, avńak se souhlasem 

OASSS MV ČR předané do péče přísluńných SOA. Do počtŧ uvedených v tabulce se 

nezapočítávají pŧvodci, kde ústředí zŧstává v péči NA, a detańovaná pracovińtě jsou 

předána do péče SOA. 

 

 

Tabulka III/2 - Protokoly o výběru archiválií - Národní archiv 

b) mimo skartační řízení 
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Amort Čestmír, PhDr., Dr. Sc. 1 20 0 0  

Archiv České strany sociálně 

demokratické 
1 3,96 0 0  

Archiv Národního divadla, Praha 1 0,2 0 0  

Beseda Slovan Ņeneva 1 3,15 0 0  

Brabec Václav, PhDr. 1 1,49 0 0  

Burger Adolf 1 0,24 0 0  

Cigánek Frantińek, PhDr. 1 0,6 0 0  

Císař Čestmír, PhDr. 1 2,3 0 0  

Česká archivní společnost, Praha 1 0,12 0 0  

Česká rada pro oběti nacismu 2 1,96 0 0  

České dráhy, a. s. 2 14 0 0  

Československý mírový výbor 1 1 0 0  

Československý svaz ņen – ÚV 1 4,1 0 0  

Český rybářský svaz 1 0,12 0 0  

Český svaz ņen 1 6,5 0 0  

Český Telecom, a. s. /Telefónica CZ 2 4,56 3 65,8  

Dolanský Jaromír, JUDr. 1 1,1 0 0  

Drábek Jaroslav 1 0,9 0 0  

Drańarová Eva, PhDr., CSc. 1 0,12 0 0  

Hájek Jiří 1 4 0 0  

Hübl Milan 1 2,38 0 0  
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Hünigen Gerhardt 1 0,45 0 0  

Janáček Frantińek, Doc. Dr., CSc. 1 0,6 0 0  

Janouch Frantińek, Prof. RNDr., CSc. 1 0,12 0 0  

Jaroń Karel 1 1,92 0 0  

Jazzová sekce 1 0,84 0 0  

Jech Karel 1 1,2 0 0  

Jičínský Zdeněk, Prof. JUDr., DrSc. 1 0,12 0 0  

Kollmann Josef, PhDr. 2 0,21 0 0  

Kolman Arnońt 1 0,6 0 0  

Konfederace politických vězňŧ ČR, Praha 1 6,25 0 0  

Koņuńník Čestmír, Ing., CSc. 1 0,12 0 0  

Křiņanovský O. 1 0,36 0 0  

Liberálové.CZ 1 1 0 0  

Macek Josef 1 0,12 0 0  

Macková Marta 1 0,24 0 0  

Ministerstvo dopravy ČR 1 4 0 0  

Obroda - Klub za socialistickou přestavbu 1 0,12 0 0  

Pecka Jindřich 2 1,66 0 0  

Pitter Přemysl a Fierzová Olga 1 0,22 0 0  

Potŧčková Jarmila, Ing. 1 0,12 0 0  

Prŧcha Václav, Prof. Ing., CSc. 3 1,1 0 0  

Rattinger Bedřich 1 1,21 0 0  

Ripka Hubert 1 5,53 0 0  

Rohnová Blanka 1 2 0 0  

Ruml Jiří 1 2 0 0  

Rupprich Marie 1 1 0 0  

Sbírka "Dopisy německé Mařence" 1 1 0 0  

Sbírka archiválií činovníkŧ skautského 

hnutí 
2 0,24 0 0  

Sbírka dokumentace Josefa Tomeńe 1 2,2 0 0  

Sbírka dokumentŧ Karla Jarońe 1 1,92 0 0  

Sbírka pamětí a memoárŧ 1 0,6 0 0  

Sbírka samizdatových periodik 1 0,24 0 0  

Sbírka samizdatŧ o československých 

dějinách 
1 0,72 0 0  

Sdruņení Čechŧ z Volyně a jejich přátel, 

Praha 
5 0,84 0 0  

Schiebl Valentin 1 0,12 0 0  

Společnost pro vědy a umění 1 0,24 0 0  

Stivín Jiří 1 0 0 -  

Stránský Oldřich 1 5 0 0  
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Středisko cenných papírŧ 1 0 0 -  

Svaz československých filmových  

a televizních tvŧrcŧ, Praha 
1 0,6 0 0  

Svaz československých výtvarných 

umělcŧ – ústřední výbor, Praha 
1 5,2 0 0  

Ńolta Vladimír 1 0,24 0 0  

Turek Rudolf, JUDr. 1 1,56 0 0  

Unie svobody – Demokratická unie 1 7 0 0  

Ursíny Ján 1 0,1 0 0  

Úřad prŧmyslového vlastnictví 1 3600 3600 100  

Ústav dějin KSČ 1 0,24 0 0  

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. 3 1,56 0 0  

Václavek Vladimír 1 0,11 0 0  

Velvyslanectví ČSFR v Paříņi 1 0,12 0 0  

Wehle Jiří, JUDr. 1 3 0 0  

Celkem 86 3738,76 3603 96,4  

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

písm. f) 

 

Název archivu 
Počet protokolů podle § 52 

písm. i) 

Počet protokolů podle § 79 

odst. 2 písm. f) 

Celkem 0 0 

 

 

Tabulka III/4 - Zpracování archiválií 

 

Název archivního 

souboru 
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t 
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Katalog. 

evidenč. 
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Počet 

katalog. 

záznamů 

R
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k
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d
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k
 

Evidence erbů 

nobilitačních spisů 

ČDK (H) 

     107 + 

skeny 
 

Ţidovské kontrolní 

matriky 
      

342 

sv. + 

rejstřík 

ŘP pozůstalosti 

strahovských 
151       
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Premonstrátů (1, 3) 

Řád františkánů 

Hostinné 
12       

Delimitace APA – 

duplikáty matrik  

(1, 3, 4) 

394       

Soupis pečetí (6)      286 ks  

České místodrţitelství 

– všeobecné sg. 10 – 

šlechtické záleţitosti 

(4) 

       

České místodrţitelství 

– všeobecné sg. 13 

obecní záleţitosti (4) 

       

České místodrţitelství 

všeobecné sg. 20 

vystěhovalectví (6) 

       

Úřad nejvyššího 

dvorského hofmistra 

císaře Ferdinanda I., 

Praha (3, 4) 

       

Úřad říšského 

protektora 
 7,6      

Policejní ředitelství 

Praha – stanice a 

komisariáty 

   2,4    

Svaz pro hospodaření 

s obilím 
  2,1     

Prezidium 

ministerstva vnitra 
   6,1    

Hospodářská skupina 

cukrovarnického 

průmyslu 

 0,2      

Hubert Ripka – revize 

(předáno z ÚSD) 
 13,5      

Ministerstvo financí – 

prezidium a 

sekretariát 

114   4    

Ministerstvo 

zdravotnictví  

1945–1968 

   6,2    

Ministerstvo školství 

a kultury sign. 47 – 

církevní záleţitosti 

z let 1945–1949. 

8 1      

ÚV KSČ - Kancelář 

generálního 

tajemníka G. Husáka  

320   40    

ÚV KSČ – Kancelář 40  5     
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tajemníka Miloše 

Jakeše 1970–1989 

Státní soud Praha 1140       

Ministerstvo 

zahraničního 

obchodu 

41       

Úřad vlády ČR 237 38,2      

Český 

telekomunikační úřad 
75 7,67      

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 
87 9,6      

Úřad pro státní 

informační systém 
79 8,7      

Úřad pro vynálezy a 

objevy/Úřad 

průmyslového 

vlastnictví 

20 2,5      

Beran Rudolf (4)        

Československý svaz 

mládeţe – ústřední 

výbor (3) 

       

Český svaz 

protifašistických 

bojovníků – 

sekretariát soutěţe 

historických, 

vzpomínkových a 

dokumentačních prací 

(4) 

 

Ke konci 

roku 2011 

v databázi 

celkem 4019 

záznamů 

     

Machotka Otakar  

(1, 3) 
       

Nový Vilém (3, 4)  0,9      

RAM – Starý archiv 

(3) 
       

RAT – Leopold II.  

(1, 3) 
       

RAT – Ludvík 

Salvátor (1, 3, 4)  
       

RAT – Sbírka map  

a plánů (1, 3, 4) 
 

Ke konci 

roku 2011 

v databázi 

celkem 3116 

záznamů 

     

Sbírka map a plánů 

(1, 3, 4) 
       

Sbírka montánních 

map a plánů (3, 4) 
 

Ke konci 

roku 2011 

v databázi 

celkem 1132 
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záznamů 

Sbírka plakátů (3, 4) 

– plakáty ze španělské 

občanské války 

 

Ke konci 

roku 2011 

v databázi 

celkem 146 

záznamů 

     

Archiv České strany 

národně sociální 
    

2040 

záznamů 

JANUS (612 

inv.j.) 

2040 2040 

Fotoarchiv 

 K. H. Franka 
    

2300 

záznamů 

JANUS 

2300 2300 

Fotodokumentace 

1897–1975 
    

1539 nových 

záz. Janus 

(tj. 1534 

inv.j.); 4651 

záz. bylo 

opraveno 

1539 + 

4651 

1539 

+ 

4651 

Fotoarchiv ČTK – 

fotografie a negativy 

1919–1938, Praha 

    

2127 

záznamů 

JANUS 

(opravy) 

 

2561 

(opraveno 

a 

doplněno) 

2561 

Jeţek     62 záznamů 62 62 

Cigánek     11 záznamů 11 11 

ZZRS     
137 záznamů 

opraveno 
137 137 

Ústřední dopravní 

institut 
   39 

537 záznamů 

Janus 

(178 inv.j.) 

537 537 

Bezpečnostní 

mikrofilmy 
    711 evid.j. 711  

Matriční mikrofilmy     711 evid.j. 711  

Studijní mikrofilmy     711  evid.j. 711  

Bezpečnostní negativy 

– ŘKř  
    652 652  

Bezpečnostní negativy 

– ŘM 
    3392 3392  

 

Komentář: 1 = třídění; 2 = vnitřní skartace; 3 = pořádání; 4 = inventarizace a vypracování 

inventáře; 5 = revize dřívějńího uspořádání; 6 = tematický soupis   
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Tabulka č. III/ 5 - Vyuţívání archiválií 
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2616 362 12336 - 48 12 2 809 1 202 

 

 

Tabulka č. IV - Mnoţství zhotovených bezpečnostních a studijních kopií za rok 2011 

 

Název archivního 

souboru 

Počet 

políček 

bezpeč-

nostního 

mikro-

filmu 

Počet kusŧ 

bezpečnostn

ích negativŧ 

(po 

konzervaci) 

Počet 

políček/neg. 

matričních 

kopií 

a 

studijních kopií 

Počet digitálních 

kopií 

Ņidovské matriky 

(HBMa, HBM) 
   

4 009 ks matrik 

245 616 

ČDK ńlechtické erby    107 

RAM listiny (ENARC)    4 644 

RAT listiny (ENARC)    135 

Ředitelství císařských 

soukromých a rodinných 

statkŧ – listiny (ENARC) 

   656 

PŘ konskripce    50 000 

ČKFA     1345 

Sb. 1968     175 

Archiv České strany nár. 

soc.  
   2040 

RAT     42 

RAT     140 

Fotodokumentace  

1897–1975  
   1539 

Fotodokumentace  

1945–1946  
   2884 

Archiv Huberta Ripky – 

fotodokumentace  
   1463 

ÚŘP – ST     67020 

RUESO     16511 

Potŧčková     53 

OVS     1670 

OVS – Seznamy osob ze 

ņidovských transportŧ 
   

24 750  

(ve spolupráci 

s Ņidov. muzeem) 
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Sčítání obyvatel 1939     
2130 (8. odd.) 

1887 (3. odd.) 

Sčítání obyvatel 1930     
4304 (8. odd.) 

3902 (3. odd.) 

Fotoarchiv ČTK  

1919–1938 
   10481 

Saal    
339 sv. stud. 

mf. 
 

RAM   70 neg.   

SMP    23 

Drtikol     294 

Bruner-Dvořák     492 

ČTK-Leica   
8539 studijních 

repro 
 

HBMa  14 561  29 122 pol. 605 

APA   
268 neg. = 

68 listin 

85 neg  

(66 zvětńenin) 

= 13 listin 

 

KVS   
12 neg. = 

3 listiny 
  

ŘM   
143 neg. = 

32 listin 
  

ŘKř   
38 neg. =  

12 listin 
  

KVń   
499 neg. = 

130 listin 
  

Celkem 
14 561 

pol. 

1030 ks 

neg. = 315 

listin 

29 122 pol. 

matr. a stud. 

pol. mf.; 339 

svitků stud. 

mf.; 8539 

stud. repro; 85 

stud. neg.  

a 66 zvetšenin  

prorest. 

protokoly 

 

444908 

ochranných/ 

studijních skenů  

Dále bylo 

zhotoveno cca 700 

skenů  

pro badatele 
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Zpráva o kvalitě mikroklimatu v depotních sálech v průběhu letních měsíců 2011 

 

     Vzhledem k riziku extrémních teplot v prŧběhu léta a jejich moņnému negativnímu dopadu 

na mikroklima depotních sálŧ Archivního areálu NA/SOA jsme během první poloviny 

letońního roku uskutečnili se souhlasem vedení NA následující technická opatření:  

- Povrch střechy pod kondenzátory chlazení byl natřen reflexní barvou (sníņilo se tak sálání 

tepla z povrchu střechy a tím bylo zlepńeno ochlazování kondenzátorŧ v horkých dnech); 

- S pouņitím speciálních chemických prostředkŧ jsme dŧkladně vyčistili lamely 

kondenzátorŧ, čímņ se výrazně zvýńila jejich účinnost; 

- Při generální opravě kompresoru byla provedena dŧkladná kontrola a nastavení vńech 

prvkŧ chladících jednotek pro optimální účinnost; 

- Pro případ poruchy chlazení jsme zajistili do zásoby cca 300 kg chladiva R 22 (freonu), 

který jiņ není běņně dostupný k doplnění. 

 

Celkové náklady na tato opatření činily cca 180.000,- Kč  

 

     Díky těmto opatřením, a také proto, ņe letońní léto bylo poměrně chladné, se dařilo udrņet 

v depotních sálech poņadované parametry teploty a relativní vlhkosti. Pokud ojediněle dońlo 

k jejich překročení (RV 61–62 %, v jednom případě 66%), netrvala tato odchylka nikdy déle 

neņ 24 hodin, a proto nebylo třeba pouņít opatření stanovených Dr. Ďurovičem v dopise z 8. 

března 2011.   

  

     Přes toto pozitivní konstatování znovu upozorňujeme, ņe v  příńtích letech bude třeba bez 

ohledu na klimatický trend investovat do klimatizace depotních sálŧ vysoké finanční částky. 

Vzhledem k nové legislativě bude nezbytné nejpozději do konce roku 2014 změnit chladivo 

(ze současného neekologického F 22). V souvislosti s tím bude třeba pečlivě zváņit a 

rozhodnout, zda se pokusit upravit současné chladící agregáty nebo pořídit nové, výkonnějńí a 

efektivnějńí zařízení.  

     Náklady na tyto technické úpravy se v kaņdém případě budou pohybovat mezi 8 aņ 10 mil. 

Kč (pouze pro Chodovec, nutno ale investovat i do objektu Milady Horákové).  

 

V Praze 7. října 2011 

 

Za PRO-ARK 

 

 

  Ladislav Pecháček 
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Zpráva o prověrce fyzického stavu archivních kulturních památek a národních 

kulturních památek uloţených v Národním archivu za rok 2011 

 

č.j. NA 290/05-2011 

 

     Prověrka fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek 

uloņených v Národním archivu byla provedena podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové sluņbě a o změně některých zákonŧ v platném znění, vyhláńky č. 645/2004 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové sluņbě a o změně některých 

zákonŧ, ve znění vyhláńky č. 192/2009 Sb. a Metodického návodu č. 2/2009 odboru archivní 

správy a spisové sluņby MV k postupu prohláńení archiválií, archivních sbírek a archivních 

fondŧ nebo jejich ucelených částí za archivní kulturní památky, prohláńení archivních 

kulturních památek za národní kulturní památky a o nakládání s archiváliemi prohláńenými za 

tyto památky a péči o ně ze dne 3. 8. 2009 (č.j. MV-55653-1/AS-2009). 

     Kontrola fyzického stavu archivních kulturních památek byla provedena ve dnech 7. 12. 

2011 (Chodovec) a 9. 12. 2011 (Milady Horákové 133), hloubková kontrola listin fondu 

Archiv České koruny se uskutečnila ve dnech 7. – 9. 12. 2011. 

 

Za jednotlivá oddělení NA se na kontrole a sestavení zprávy podíleli: 

 

1. oddělení: PhDr. Pazderová, Mgr. Křečková, I. Čadková, PhDr. Čumlivski 

2. oddělení: Mgr. Koláčný 

4. oddělení: Mgr. Frňka 

5. oddělení: Mgr. Kaďorek 

6. oddělení: L. Caltová 

8. oddělení: PhDr. Beneńová, D. Marvalová 

10. oddělení: Dr. Ing. Ďurovič, Mgr. Holakovská, B. Bartl 

 

 

 

č. 1, Archiv České koruny, AKP od 7. 7. 1977, NKP od 17. 8. 1988 (2525 listin,  

inv. č. 1–2525) – č. NAD 50 (Archiv České koruny) 

Datum kontroly: 7. – 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 
Viz v příloze Protokol o hloubkové kontrole listin 

fondu Archiv České koruny ze dne 12. 12. 2011 

Konzervační zásahy: 
Viz v příloze Protokol o hloubkové kontrole listin 

fondu Archiv České koruny ze dne 12. 12. 2011 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 

Listiny jsou zatím zabezpečeny 35 mm 

perforovanými kinofilmy. Snímek listiny na 

políčku kinofilmu vńak nemŧņe být kvalitní, a to 

vzhledem k poměru zmenńení. Proto se postupně 

pořizovaly ploché negativy, a to v souvislosti 

s restaurováním jednotlivých listin. Tyto negativy 

vńak byly aņ do roku 2007 zcela nevhodně 

uloņeny přímo u listin spolu s náhledovými 



Výroční zpráva Národního archivu za rok 2011 
 

84 

 

pozitivy (13x18, 6x9). Na konci roku 2007 byly 

předány z 1. do 8. oddělení NA a zrevidovány 

(zjińtěna neúplnost). Negativy pořízené po 

konzervaci listin postupně nahradí nevyhovující 

bezpečnostní snímky listin na kinofilmu, a to po 

úplném zaevidování podle přísluńných standardŧ. 

Vzhledem k mnoņství negativŧ je to vńak 

dlouhodobá záleņitost.  V roce 2010 byly 

zaevidovány dalńí bezpečnostní a matriční 

negativy – celkem je nyní evidováno 7114 

přírŧstkových čísel (č. 11169–18283). Nově 

evidované negativy i dosavadní kinofilmy jsou 

uloņeny ve spec. depozitáři na Chodovci. 

Inventární čísla listin, ke kterým bezpečnostní 

negativy chybí, nebo dokumentace není úplná, 

jsou uvedena v příloze č. 2. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

Světlotisková edice AČK (listiny do r. 1526), 

kvalita vyhovuje. V roce 2007 byl celý fond AČK 

zdigitalizován v rámci projektu Monasterium. 

Digitální kopie jsou přístupné na webu 

Monasteria. 

 

 

 

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: 7. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 
Bezpečnostní mikrofilm (1 svitek, př. č. 4433) 

zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

Jako studijní reprodukce slouņí kopie 

bezpečnostního mikrofilmu (2 svitky, př. č. 4433), 

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: 7. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 

U NV 1848 probíhá konzervace kartonu č. 7, 

jinak stav dobrý, stabilizován. Stav SV 1848 je 

dobrý, nezměněn. 

Konzervační zásahy: Pokračovat v konzervaci (karton č. 7), zbývá 
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zhotovit novou krabici (jako vzor slouņí karton č. 

2, který je dočasně uloņen v 10. oddělení). 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 

V roce 2000 zhotoven 1 svitek bezpečnostního 

mikrofilmu k fondu Svatováclavský výbor (př. č. 

3144), v letech 1999 a 2000 bylo zhotoveno 11 

svitkŧ bezpečnostních mikrofilmŧ k fondu 

Národní výbor (př. č. 6–15, 112), kvalita 

vyhovuje.  

Počty a kvalita studijních kopií: 

V roce 2000 zhotoven 1 svitek studijního 

mikrofilmu k fondu Svatováclavský výbor (př. č. 

3144), v letech 1999 a 2000 bylo zhotoveno 12 

svitkŧ studijních mikrofilmŧ 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: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno 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 

(př. č. 6384-6387), kvalita vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: 
Nová fotodokumentace provedena v roce 2005, 

kvalita vyhovuje. 

 

 

 

č. 4a, Novodobá rekonstrukce listiny pamětní jeţ 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: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno 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 

(př. č. 6388–6389), kvalita vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: 
Nová fotodokumentace provedena v roce 2005, 

kvalita vyhovuje. 



Výroční zpráva Národního archivu za rok 2011 
 

86 

 

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: 7. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: Dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 
Bezpečnostní mikrofilm (1 svitek, př. č. 4434) 

zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

Z bezpečnostního mikrofilmu zhotoveny 2 svitky 

studijních mikrofilmŧ (př. č. 4434), kvalita 

vyhovuje.  

 

 

 

č. 6, Provolání „Lide pracující“ k 1. máji 1890, AKP od 7. 7. 1977 (1 spis/3 folie) – č. 

NAD 873 (České místodrţitelství Praha) 

Datum kontroly: 7. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 
Bezpečnostní mikrofilm (1 svitek, př. č. 4435) 

zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

Z bezpečnostního mikrofilmu zhotoveny 2 svitky 

studijních mikrofilmŧ (př. č. 4435), kvalita 

vyhovuje.  

 

 

 

č. 7, Rezoluce a memoranda s poţadavky 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: 7. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: Dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno 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 svitky, př. č. 5345–5348), jejich kvalita 

vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

V roce 1982 byly pořízeny 4 svitky studijních 

mikrofilmŧ (př. č. 5345–5348), jejich kvalita 

vyhovuje. 
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č. 8, Dokumenty z porady představitelů politických stran, zájmových a odborových 

organizací a význačných osobností veřejného ţivota 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: 7. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 

Karton s AKP uloņen v roce 2011 do trezoru v 

sále 108, jinak stav dobrý, nezměněn, navrhovaná 

opatření ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 
Bezpečnostní mikrofilm (1 svitek, př. č. 4436) 

zhotoven v roce 1978, kvalita vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

2 studijní mikrofilmy (pozitivy) a 2 negativy 

zhotoveny v roce 1978 (př. č. 4436), kvalita 

vyhovuje. Celkem 4 ks kopií. 

 

 

 

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: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 
Bezpečnostní mikrofilm (1 svitek, př. č. 4437) 

zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

V roce 1977 zhotoven studijní mikrofilm (3 

svitky, př. č. 4437), z mikrofilmu zhotoveny téņ 

fotografie, 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: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno 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 svitek, př. č. 4438) a v roce 2004 (1 svitek, př. 

č. 3817), kvalita vyhovuje. 
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Počty a kvalita studijních kopií: 

Studijní mikrofilmy zhotoveny v roce 1977 (2 

svitky, př. č. 4438) a 2004 (1 svitky, 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 praţského arcibiskupství, Praha) 

Datum kontroly: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 
Stav dobrý, nezměněn. Doporučeno zhotovit 

novou krabici na AKP. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno 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 svitek př. č. 4439), kvalita vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

Studijní mikrofilm (2 svitky, př. č. 4439) 

zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. Pro 

badatele k dispozici téņ 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: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno 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 svitek, př. č. 4440), jeho kvalita vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

Studijní mikrofilm zhotoven v roce 1977 (1 ks, 

pozitiv, př. č. 4440), kvalita vyhovuje. Pro 

badatele k dispozici téņ 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: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

ņádná. 
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Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 
Bezpečnostní mikrofilm (1 svitek, př. č. 4441) 

zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

Studijní mikrofilm (2 svitky pozitiv + negativ, př. 

č. 4441) zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. 

Pro badatele k dispozici téņ 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 praţského arcibiskupství, Praha) 

Datum kontroly: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 
Bezpečnostní mikrofilm (1 svitek, přír. č. 4442) 

zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

Studijní mikrofilm (2 svitky, př. č. 4442) 

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: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno 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 (př. č. 

1558–1568), uloņeny na Chodovci. V roce 2007 

byly zhotoveny nové bezpečnostní negativy po 

konzervaci listiny, kvalita vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

Listina digitalizována v r. 2006 v rámci projektu 

Monasterium. Digitální kopie je k dispozici  

od 20. 2. 2007. 
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č. 80, Kresba Petra Brandla Svatá rodina, AKP od 6. 7. 1984 (1 list) – č. NAD 110 

(Archiv praţského arcibiskupství, Praha) 

Datum kontroly: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 
Stav dobrý, nezměněn, číslo AKP bude na koņené 

desky vyznačeno v roce 2012. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno 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. 989 (1714 knih, inv. č. 1–1714) – č. NAD 172 (Desky 

zemské, Praha) 

Datum kontroly: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 

Stav nezměněn, probíhá odkyselování a ukládání 

do nových krabic, které bude pokračovat i v roce 

2012. Doporučeno zahájit digitalizaci 

nejohroņenějńích rukopisŧ dle technických a 

časových moņností. 

Konzervační zásahy: 
Probíhá odkyselování, které bude pokračovat i v 

roce 2012. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno 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 

moņnostem archivu. Probíhá hloubková kontrola 

stávajících bezpečnostních mikrofilmŧ a na jejím 

základě budou přijata následující opatření:  

- Bezpečnostní mikrofilmy, které jsou na 

nevyhovujících podloņkách, budou postupně 

nahrazovány novými (pokud to fyzický stav 

originální archiválie dovolí) – stalo se  

- pokud v prŧběhu let dońlo 

k nekontrolovatelným ztrátám bezpečnostních 

mikrofilmŧ, budou nahrazeny novými – stalo 

se. 

- U bezpečnostních mikrofilmŧ, kde jsou části 

textu nečitelné v dŧsledku toho, ņe zasahují do 

vazby hřbetu knihy, nelze zatím přijmout 

adekvátní technické řeńení. Takovýto text je 

vńak větńinou nečitelný i v originále. V tomto 

případě je nutné počkat na rozvoj nových 

technologií – nelze řeńit za současných 
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podmínek. 

Celkem je evidováno 1413 svitkŧ bezpečnostních 

mikrofilmŧ Desk zemských větńích; 247 svitkŧ 

mikrofilmŧ Desk zemských menńích a 69 svitkŧ 

Desk zemských stavovských. 

Počty a kvalita studijních kopií: 
Stejné počty studijních kopií jsou k dispozici 

badatelŧm na 1. oddělení NA. 

 

 

 

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: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 

Stav dobrý, nezměněn. Provedena kontrola listiny 

č. 19, u které byla v roce 2006 odstraněna 

krystalizace vosku, zjińtěna začínající krystalizace 

misky. Navrhovaná opatření zatím ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 

Zhotoveno 327 ks negativŧ, jejichņ kvalita byla 

shledána jako nevyhovující. V roce 2006 pořízeny 

nově bezpečnostní negativy listin prohláńených za 

KP (46 ks). Negativy evidovány pod př. č. 7351–

7547. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

Listiny prohláńené za KP (46 ks) zdigitalizovány 

v roce 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: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 

Stav dobrý, nezměněn, u nového vosku na 

pečetích se vyskytuje krystalizace, navrhovaná 

opatření zatím ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 
Zhotoveno 174 ks bezpečnostních negativŧ, 

kvalita vyhovuje.  

Počty a kvalita studijních kopií: 

Zhotoveny studijní pozitivy (987 ks), kvalita 

vyhovuje.  

Listiny prohláńené za KP (174 ks) zdigitalizovány 

v roce 2006 v rámci projektu Monasterium. 
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Digitální kopie je k dispozici od 20. 2. 2007. 

 

 

 

č. 104, Listiny fondu Archiv generalátu a konventu kříţovníků s červenou hvězdou 

v Praze do r. 1526, AKP od 11. 5. 1992 (551 listin, inv. č. 1–551) – č. NAD 195 

(Kříţovníci s červenou hvězdou – generalát a konvent, Praha) 

Datum kontroly: 16. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 
V roce 2011 bylo dokončeno fotografování pečetí, 

jinak stav dobrý, navrhovaná opatření ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 

Zhotoveno 1528 ks bezpečnostních negativŧ (př. 

č. 1–1528). Jejich stav se podle předběņných 

zjińtění jeví jako nevyhovující. V roce 2010 

zaevidovány bezpečnostní negativy př. č. 21864–

21877. Zhotovení nových negativŧ bylo 

dokončeno v roce 2011.  

Počty a kvalita studijních kopií: 

Zhotoveny studijní pozitivy, jejich kvalita 

nevyhovuje. Listiny prohláńené za KP (551 ks) 

zdigitalizovány v roce 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: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 

Zhotoveno 739 ks bezpečnostních negativŧ (inv. 

č. 1–9 = př. č. 1529-1557, inv. č. 11–258 = př. č. 

1569–2238). Jejich stav se podle předběņných 

zjińtění jeví jako nevyhovující. Zhotovení nových 

negativŧ plánované od roku 2008 nebylo zatím 

splněno. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

Studijní kopie v počtu 719 ks, kvalita nevyhovuje.  

Listiny prohláńené za KP (258 ks) zdigitalizovány 

v roce 2006 v rámci projektu Monasterium. 

Digitální kopie je k dispozici od 20. 2. 2007. 

 

 



Výroční zpráva Národního archivu za rok 2011 
 

93 

 

č. 106, Listiny Archivu Českého velkopřevorství maltského řádu, AKP od 11. 5. 1992 

(462 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: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 

Listiny a pečeti jsou částečně pońkozené, probíhá 

konzervace listin, která bude pokračovat i v roce 

2012 (v roce 2011 byla konzervace provedena u 

listin inv. č.  2170–2216). 

Konzervační zásahy: 
Probíhá restaurování a konzervování, které bude 

pokračovat i v roce 2012. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 

Od roku 2005 jsou prŧběņně pořizovány negativy 

listin po konzervaci (= bezpečnostní). Ukončení 

prací se předpokládá v roce 2020 (ale tento údaj 

se týká vńech listin, nikoli pouze AKP), proto 

bylo rozhodnuto povaņovat zatím za bezpečnostní 

reprodukce negativy listin před konzervací. 

Koncem  roku 2010 bude ukončena konzervace 

listin prohláńených za AKP (462 ks), budou 

předány negativy listin po konzervaci jakoņto 

definitivní zabezpečovací negativy. Pŧvodní 

negativy před konzervací (matriční) byly předány 

v letech 2007 a 2008 8. oddělení (3884 ks 

negativŧ). V roce 2008 byla dokončena řádná 

evidence předaných matričních/bezpečnostních 

negativŧ. Po dokončení restauračních prací budou 

tyto negativy před konzervací nahrazeny negativy 

po konzervaci (bezpečnostní). Archivní soubor je 

v současnosti opatřen 3884 kusy bezpečnostních/ 

matričních negativŧ. Bezpečnostní negativy jsou 

evidovány pod př. č. 7568–11168. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

Listiny prohláńené za AKP (462 ks) byly 

zdigitalizovány v roce 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 téhoţ 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: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 

Codex – stav dobrý, nezměněn, pouze prasklá 

dráņka, jejíņ oprava zatím není nutná. 

Listiny – stav dobrý, nezměněn, navrhovaná 

opatření ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 
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Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 

Codex Thomaeus: v roce 2000 zhotoven 

bezpečnostní mikrofilm (2 svitky, př. č. 1, 2), jeho 

kvalita vyhovuje; dále zhotoveno 506 ks 

bezpečnostních negativŧ (inv. č. 68 = př. č. 6132–

6138, inv. č. 1–129 = př. č. 5875–6381), kvalita 

vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

Codex Thomaeus: v roce 2000 zhotoven studijní 

mikrofilm (2 svitky, 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 prohláńené za KP (129 ks) zdigitalizovány 

v roce 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: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 

Stav nezměněn, listiny a pečeti jsou částečně 

pońkozené, po návratu pracovnice z mateřské 

dovolené pokračuje jejich konzervace. 

Konzervační zásahy: Pokračuje konzervace listin.  

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 

Za bezpečnostní kopie jsou prozatím povaņovány 

negativy listin před konzervací (př. č. 6390–

7350). Od roku 2006 probíhá postupné pořizování 

negativŧ po konzervaci, jeņ jsou povaņovány za 

definitivní bezpečnostní negativy. Do konce roku 

2009 bylo zhotoveno a zaevidováno celkem 361 

negativŧ. V roce 2010 byly k 15. 12. 2010 

zaevidovány BN př. č. 18284–18378. 

Počty a kvalita studijních kopií: 

Listiny prohláńené za KP (224 ks) zdigitalizovány 

v roce 2006 v rámci projektu Monasterium. 

Digitální kopie je k dispozici od 20. 2. 2007. 
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č. 146, Soubor nejstarších archiválií k dějinám ČVUT z let 1705–1744, AKP od 12. 12. 

2006 (inv. č. 1996, karton 1411, sign. L 42/2) – č. NAD 175 (Stará manipulace, Praha) 

Datum kontroly: 9. 12. 2011 

Fyzický stav archiválií: 

AKP uloņena do nového ochranného obalu z 

nekyselého kartonu a uloņena do starého trezoru k 

ostatním AKP, jinak stav dobrý, nezměněn, 

navrhovaná opatření ņádná. 

Konzervační zásahy: Ņádné. 

Fyzické podmínky uloņení: 
Uloņeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: 
Bezpečnostní mikrofilm zhotoven v roce 2006, 

kvalita vyhovuje (1 svitek, př. č. 5381).  

Počty a kvalita studijních kopií: 

Studijní mikrofilm (2 svitky, př. č. 5381) 

zhotoven v roce 2006, kvalita vyhovuje, dále 

zhotoveny barevné xerokopie. 

 

 

V Praze dne 10. 1. 2012 

 

 

 

Přílohy:  

1. Protokol o hloubkové kontrole listin fondu Archiv České koruny ze dne 12. 12. 2011 

2. Záznam o zaevidování negativŧ listin fondu Archiv České koruny ke dni 14. 4. 2010 
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Příloha č. 1 

Protokol o hloubkové kontrole listin fondu Archiv České koruny 

 

Stav fondu k 9. 12. 2011 

 

 

Ve dnech 7. – 9. 12. 2011 provedli Iva Čadková, Mgr. Libuńe Holakovská a PhDr. Denko 

Čumlivski hloubkovou kontrolu veńkerých listin fondu AČK. Kontrola proběhla podle 

směrnic statutu AČK. V jejich rámci byla prověřena fyzická přítomnost a stav listin v novém i 

pŧvodním trezoru, v depozitáři na V. podlaņí a v laboratoři konzervační dílny.  

 

Stav fondu je následující: 

 

1) V novém trezoru je uloņeno celkem 2470 ks listin. Vńechny listiny jsou konzervované, 

zčásti i restaurované a jsou uloņeny v melinexu včetně transumptŧ, vidimátŧ a opisŧ inv. č. 

2605, 2610, 2611, 2736, 2737. Atypické formáty listin jsou uloņeny v krabicích.  

 

2) V pŧvodním (tzv. starém) trezoru je uloņeno 91 ks listin. 

 

3) Na V. podlaņí jsou uloņeny 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 21 listin (inv. č. 1305, 1353, 

1475, 1597, 1627, 1678, 1716, 1733, 1738, 1766, 1804, 1805, 1865, 1876, 1884, 1885, 

1912, 1927, 1931, 2284, 2335). 

 

5) Ve fotodílně 1. oddělení, ani mimo budovu 1. oddělení není ņádná listina. 

 

 

Klimatický a hygienický reņim obou trezorŧ se pohybuje ve stanovených parametrech. 

Hloubkovou kontrolou nebyly zjińtěny ņádné závady v evidenci ani ve zpŧsobu uloņení listin. 

 

 

 

V Praze dne 12. 12. 2011    

 

                                                                     PhDr. Alena Pazderová 

                                                                     vedoucí 1. oddělení NA 

                                                                      

                                                                     PhDr. Denko Čumlivski 

                                                                     odborný správce fondu AČK 

 

                                                                     Iva Čadková 

                                                                     technický správce fondu AČK 
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Příloha č. 2 

Záznam 

 

K datu 14. dubna 2010 byly zaevidovány negativy listin archivního souboru AČK předané 

v minulých letech z 1. oddělení a doplněné o listiny dříve uloņené ve Sbírce negativŧ (8. 

odd.). Negativy před restaurováním byly zaevidovány jako matriční a negativy po 

restaurování jako bezpečnostní. Celkem bylo zaevidováno 7114 přírŧstkových čísel 

bezpečnostních a matričních negativŧ (přír. č. 11169–18283). 

Při evidenci bylo zjińtěno, ņe ne vńechny listiny archivního souboru AČK jsou opatřeny 

fotografickou bezpečnostní nebo alespoň matriční reprodukcí: 

 

 

1) inventární čísla listin, u nichţ ţádná dokumentace není: 

 

11, 155, 306, 428, 429, 477, 485, 495, 497, 498, 499, 501, 503, 507, 508, 509, 510, 544, 545, 

558, 589, 603, 607, 609, 645, 647, 668, 728, 777, 790, 813, 816, 824, 827, 832, 834, 835, 836, 

841, 843, 855, 861, 863, 864, 868, 869, 871, 878, 879, 884, 923, 924, 943, 944, 1602, 1632, 

1649, 1656, 1659, 1762, 1794, 1819, 1822, 1832, 1835, 1844, 1873, 1873, 2252, 2514, 2526 – 

2762, 2764 – 2767, 2769, 2771, 2772, 2774 – 2799 

 

 

2) inventární čísla listin, u nichţ je k dispozici pouze matriční negativ: 

  

 2763, 2768, 2770, 2773  

 

 

3) inventární čísla listin, u nichţ jsou k dispozici pouze matriční negativy pečetí 

 

1638, 1641  

 

 

4) inventární čísla listin, u nichţ jsou k dispozici pouze bezpečnostní negativy pečetí 

 

489, 491, 492, 504, 505, 506, 540, 554, 555, 556, 557, 590, 601, 605, 654, 673, 675, 682, 683, 

684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 707, 723, 743, 756, 760, 765, 767, 769, 771, 780, 782, 785, 

792, 847 

 

 

5) dále jsme při evidenci zjistili, ņe  

Listiny inv. č. 2149, 2228 – na neg. bez pečeti, v popisu inventáře (i Monasteria) jsou pečeti 

uvedeny. 

Listina inv. č. 2247 – v inventáři (i Monast.) v popisu jsou uvedeny 4 přiv. ztrac. 3 pońk. 

pečeti, na neg. jsou 3 ztrac. a 4 pońk. pečeti. 
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Základní statistické údaje o knihovně Národního archivu za rok 2011 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2011 
 - celkem 

496 515 knihovních jednotek 
(=svazků) 
  

Počet titulŧ a exemplářŧ docházejících seriálŧ - celkem 423 titulŧ 
466 exemplářŧ 

Počet knihovních jednotek ve volném výběru - celkem 21 565 knihovních jednotek 
+ 165 titulŧ docházejících 
seriálŧ vystavených v 
 Čítárně seriálů 

Z toho ústřední pracoviště knihovny Chodovec: 
- PK 11 – archivní badatelna (2.590 knihovních jednotek) 
- PK 10 – Studovna knihovny (16.709 knihovních jednotek) 
- Čítárna časopisŧ (165 titulŧ docházejících seriálŧ) 

Celkem: 19 299 knihovních 
jednotek  
+ 165 titulŧ docházejících 
seriálŧ vystavených v Čítárně 
seriálů 

Detašované pracoviště knihovny NA / M. Horákové: 
 - PK 1 – archivní badatelna (2.266 knihovních jednotek) 

Celkem: 2 266 knihovních 
jednotek  

Přírŧstky knihovních jednotek – celkem 
 

- z toho nákupem – 553 k.j.  

- z vlastních zdrojŧ – 42 k.j.  

- zapsaných seriálŧ po vazbě – 721 k.j. 

- z darŧ, výměnou, povinného výtisku badatelŧ NA, 

z přejímek knihovních jednotek, z grantŧ NA nebo jiným 

zpŧsobem získání zdarma – 1229  k.j. 

2 545 knihovních jednotek 

Úbytky knihovních jednotek  - celkem 0 knihovní jednotky / ks EZ 
 

Počet přejímek – celkem 
Počet převzatých knih. Jednotek – celkem 

2 protokolované = 
326 knihovních jednotek 

Z toho knihovních fondů 
v počtu knihovních jednotek 

0 knihovních fondŧ 
0 knihovních jednotek 

Z toho přejímek dokumentů dle tematického profilu 
knihovny NA 

   v počtu knihovních jednotek 

protokolované        
                          
326 knihovních jednotek 

Záznamŧ o dokumentech zpracováno 10 985 záznamů 

Počet zpřístupněných záznamŧ v systému elektronických 
katalogů a dokumentačních databází – Intranet NA / 
knihovna – celkem jmenných záznamů o dokumentech a 
záznamů dokumentačních (zpracovaných na souborné, 
monografické a analytické úrovni) 

189 034 záznamů 
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Fyzická ochrana evidenčních a katalogových 

pomŧcek – digitalizace pomŧcek 

pomŧcek: 1 

zásuvek: 2 

stránek záznamŧ/lístkŧ:   3 068 

indexovaných záznamŧ:   1 440 

 zavedeno do vyhledávání v DB / 

Obrázkový katalog pod systémem RELIEF a 

zpřístupněno v Intranetu NA / knihovna NA  

+ po redakci textových dat (indexŧ) 

opakovaně zavedeno (aktualizace po redakci): 

15 753 indexovaných záznamŧ 

Technická úprava dokumentŧ (signování, 

lepení ńtítkŧ, bezpečnostních etiket, apod.) – 

celkem knihovních jednotek 

Nevyčísleno (technickou úpravou procházejí 

vńechny přejímané a zpracovávané dokumenty 

a dokumenty pŧjčované do studoven, v rámci 

práce s dílčími fondy pak vńechny dokumenty, 

u kterých je rozhodnuto o nové technické 

úpravě) 

Revize fondu 8 447 knihovních jednotek 

Zaloņených 8 976 knihovních jednotek 

Utříděno a uspořádáno 4 266 knihovních jednotek 

Do vazby a převazby a k uloņení do 
ochranných obalŧ zadáno dodavatelsky 

1 372 knihovních jednotek 

Ke konzervaci, restaurování připraveno a 

zadáno  

7 knihovních jednotek 

 

Mikrofilmováno dodavatelsky v rámci VISK 

7/2011 (včetně technických a 

bibliografických metadat)  

 

 

uloņeno:  

- Národní úloţiště / v NK ČR (za  

knihovnu NA) 

- Úloţiště Národního archivu/ 8. odd. NA 

k.j.:     stran                           polí:  

            předlohy:     archivní      matriční     studijní 

                                   negativ        negativ      pozitiv 

                           (=bezpečnostní) 

 

–            –                 –                –             – 

7         6 924          3 462        3 462          –     

 
 

 

 

 
Z fondu knihovny celkem (v letech 2004-
2011) mikrofilmováno dokumentŧ 

k.j.:     stran                       polí 

             předlohy:   archivní   matriční      studijní 

                                 negativ      negativ       pozitiv 

                         (=bezpečnostní)        

97      32 807     14 086      14 086      1893 
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 z toho: = - dodavatelsky 

                - na pracovińti/mikrofilmování/NA   
 

            = - snímkováno v rámci VISK 

7/2006-2011 (včetně technických a 

bibliografických metadat) – celkem: 

 
uloņeno:  

- Národní úloţiště/ v NK ČR (za knihovnu NA) 
- Úloţiště NA/ 8. odd. NA 

 

      

       

         - snímkováno pro jiné projekty 

 

               - snímkováno v rámci plánu 

bezpečnostního mikrofilmování NA a/nebo 

v rámci doprovodného materiálu 

k restaurovaným dokumentŧm – celkem 

počet: 
- Úloţiště NA/ 8. odd. NA 

 

   

96      32 093     13 729      13 729      1 536 

 1         714           357          357          357 

 

 

 

96      32 093      13 729     13 729      1 536 
 

 

 -            -                -               -               - 
96         32 093       /13 729 /      /13 729 /        1 536      

                                                                   uloţen 

                                                                    v knih.NA    

 

30       7 497      [3 748]     [3 748]          - 

 

 

 

 

 
1           714          357         357           357   

                                                                 uloţen 

                                                                  v knih.NA 

 

 

Z fondu knihovny NA v roce 2011 celkem 

digitalizováno dokumentů: 

 

Z toho: - dodavatelsky 

             - na digitalizačním pracovińti NA 

              

             - archivováno (a zpřístupněno) 

v Národní digitální knihovně /včetně 

technických a bibliografických metadat / 

celkem: 

 
  v rámci databází: 

- VISK 6/2011 – DB/Manuscriptorium 

přímou digitalizací (hybridním 

snímkováním) 

 

- VISK 7/2011 – DB/ Kramerius  

komplexní digitalizace/  skenováním 

mikrofilmu – projekt knihovny NA 

 

- VISK 7/2011 – DB/Kramerius 

komplexní digitalizace/  skenováním 

mikrofilmu – v projektech jiných institucí 

 

počet knihovních jednotek:    počet image: 

38                               10 378  
   
38                               10 378 
0                                     0 

 

 

 

                       

                      38                              10 378 
 

 

                                  

 

                            2                                         841 

 

  

                                 

                            7                                        6 924 

 

 

                           6                                        2 613 *) 
 
*) zároveň knihovna NA získá kompletní 

digitalizovaný titul „Vládní vojsko“ – tj. celkem 2 613  

obrazů (= stran dokumentů 1939-1945 (kompletní 
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titul) zapůjčených  z fondu „Knih.MV“ knihovny NA) 

Z fondu knihovny NA celkem (v letech 
2005-2011) digitalizováno dokumentŧ: 

 

 

Z toho: - dodavatelsky 

             - dodavatelsky /smluvně – zdarma/  

             - na digitalizačním pracovińti  

 

             - archivováno (a zpřístupněno) 

v Národní digitální knihovně/včetně 

technických a bibliografických metadat / 

celkem: 

 
  v rámci databází: 

- VISK 6/2006-2011 – DB/Manuscriptorium 

přímou digitalizací (hybrid. snímkováním)  

 

- VISK 7/2006-2011 – DB/ Kramerius  

komplexní digitalizace / skenováním 

mikrofilmu 

 

- VISK 7/2008 – DB/Kramerius 

komplexní digitalizace/  skenováním 

mikrofilmu – projekt Krajské knihovny Zlín 

 

- VISK 7/2011 – DB/Kramerius komplexní 

digitalizace / skenování mikrofilmu – projekt VHÚ 

 

- zpřístupněno v jiných DB celkem 

 
-digitální knihovna/Knihovna Akademie věd/ 

s určením do Národní digitální knihovny/DB 

/Kramerius přímou digitalizací (hybrid. snímkováním)  

 

- Datový stroj/server NA přímou digitalizací (hybrid. 

snímkováním)  

počet knihovních jednotek:    počet image: 

                    219                                40 724  
   

                    213                                39 636 
2                                      986 

                      4                                     102 
 
 
 
  
                
                    214                                39 819  
 

 

 

                    122                                         4 828 
           
     

                             

 

                              62                                           27 494 

 
 

                

                        24                                           4 884 

 

 

                      6                                               2 613 

 

   
 

 

 

 

                   1                                                  803                                                  

 

  

                  4                                                  102                                                  
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Protokolované výpůjčky - celkem 8 147 

absenčních 2 122 (převáţně prac. NA) 

presenčních 6 025 

Registrovaní čtenáři  

ústřední pracoviště knihovny Chodovec 
189 

z toho nových (nové prŧkazy) 103 

Registrovaní čtenáři  

detašované pracoviště knihovny M. 

Horákové 
185 

z toho nových (nové prŧkazy) 16 

Počet návńtěvníkŧ v knihovně celkem 5 999  

z toho ústřední pracovińtě knihovny 
Chodovec 

3 944 

detašované pracoviště knihovny  
M. Horákové 

2055  

Poņadavky na MVS celkem 
 
2 

Poskytnuté registrované informace 1 790 

Počet studijních míst – celkem 
z toho: 

- ústřední pracovińtě knihovny NA / 

Chodovec 

- detańované pracovińtě knihovny NA /  

M. Horákové 

16 
 
 
16 
  
 
0 
(čtenáři vyuņívána společně s badateli 
archivní badatelna 1. odd. NA – počet 
studijních míst postačující) 

Počet počítačŧ pro uņivatele – celkem 

z toho: 

ústřední pracoviště knihovny NA / 

Chodovec 

z toho napojených na Intranet NA / část 

veřejnosti přístupná*) 

napojených na Internet 

pro prezenční pŧjčování EZ  

 

pozn.: Internet pro veřejnost v roce 2010: 

256 návštěv 

5 

  

 

4 

 

2 

1 

1 
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detašované pracoviště M. Horákové 
z toho napojených na Intranet NA / část 

veřejnosti přístupná*)            

 

*) a další 4 PC stanice s Intranetem NA / část 

veřejnosti přístupná v archivních 

badatelnách NA/ všechny pak zároveň s 

„řízeným“ vstupem na Internet – konkrétní 

URL a http / WWW NA a do národní DB 

Manuscriptorium ad.                     

1 

 

1 

 

 
 
                                              

Počet výstavek kniņních novinek a výstavek 
dokumentŧ z fondŧ knihovny - celkem akcí 

11  

z toho ústřední pracoviště Chodovec   5  

detašované pracoviště M. Horákové                                      6  

 

 

Vystavených dokumentŧ z fondŧ knihovny 

celkem 
976 knihovních jednotek 

z toho ústřední pracoviště Chodovec  811 knihovních jednotek   

detašované pracoviště M. Horákové 165 knihovních jednotek   

Pro oborové bibliografie a dokumentační 

databáze excerpováno  

z toho z českých časopisŧ a monografií 

záznamŧ 

ze zahraničních časopisŧ a monografií  

 

1 473 záznamů 

 

1331 

142 

tj. titulů seriálů a monografických 

dokumentů 
českých 248 + zahraničních 20 = 268 titulŧ  

tj. knihovních jednotek 
českých 423 + zahraničních 32 =  

455 knihovních jednotek  

Sestaveno a tiskem (nebo elektronicky) 

vydáno bibliografických soupisŧ (v rámci 

publikační činnosti Národního archivu) 

sestaveno:   

4 čísla / ke 3 titulům bibliografických 

soupisů 

– z toho vydáno v roce 2011: 

- tiskem: 0 (+ 1 jako stať) 

- elektronicky na WWW NA: 4 

 ve formátech html, RTF, 

PDF / 2 

 ve formátu html / 1 

  ve formátu RTF, PDF: 1 
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST NÁRODNÍHO ARCHIVU A JEHO PRACOVNÍKŮ  

ZA ROK 2011 

Sestavil Pavel Vrtílka 

 

Články, recenze, elektronické články 
 

001 
APPLICATION of α-Amylase in Combination with Ultrasound to Remove Starch Based 

Adhesives from Paper / Benjamin Bartl, Petr Kotlík, Michal Ďurovič, Bronislava Bacílková 

In: Restaurator. - Vol. 32, Nr. 1 (2011), s. 60-80 

 

002 
BACÍLKOVÁ, Bronislava: Metody restaurování a konzervace skleněných deskových 

negativŧ / Bronislava Bacílková, Blanka Hnulíková, Ńtěpánka Borýsková 

In: Restaurování a konzervace skleněných negativŧ. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv, 2011. -

S. 44-69 

 

003 

BACÍLKOVÁ, Bronislava: Pońkození obrazové strany / Bronislava Bacílková, Ńtěpánka 

Borýsková 

In: Restaurování a konzervace skleněných negativŧ. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv, 2011. -  

S. 26-43 

 

004 

BARTŦŃEK, Václav: [Biografický slovník hudebních prefektŧ jezuitského řádu pŧsobících v 

Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1556-1773] 

In: Orlické hory a Podorlicko. - Sv. 17 (2010), s. 305-306 

Rec na: Biografický slovník hudebních prefektŧ jezuitského řádu pŧsobících v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku v letech 1556-1773 = Biographical Dictionary of Musical Prefects of the 

Jesuit Order Active in Bohemia, Moravia and Silesia in the Years 1556-1773 / Markéta 

Holubová. - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2009. - 238 s. 

 

005 

BARTŦŃEK, Václav: [Dějiny města Ústí nad Orlicí : od počátkŧ do druhé poloviny 17. 

století] 

In: Orlické hory a Podorlicko. - Sv. 17 (2010), s. 303 

Rec na: Dějiny města Ústí nad Orlicí : od počátkŧ do druhé poloviny 17. století / Jaroslav 

Ńilar. - 1. vyd. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2011. - 104 s. : il., portréty, faksim. 

 

006 

BARTŦŃEK, Václav: [Osobnosti podblanicka v biografickém slovníku českých zemí-Dig-

Doń]  

In: Jiskra. - Roč. 53, č. 25 (20110623), s. 10 

Rec na: Biografický slovník českých zemí. Sv. 13, Dig-Doń. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2010. - 

xvii s., s. 216-338 

 

007 

BARTŦŃEK, Václav: [Rokytnice v Orlických horách a Mauschwitzové von Armenruh]  

In: Orlické hory a Podorlicko. - Sv. 17 (2010), s. 304-305 
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Rec na: Rokytnice v Orlických horách a Mauschwitzové von Armenruh / Jaroslav Ńŧla. - 1. 

vyd. - Ústí nad Orlicí : Oftis , 2010. - 111 s. : il., erby, faksim. 

 

008 

BARTŦŃEK, Václav: [Silesia Picta : veduty slezských měst a staré mapy Slezska = 

Panoramy miast śląskich i mapy Śląska]  

In: Orlické hory a Podorlicko. - Sv. 17 (2010), s. 306-307 

Rec na: Silesia Picta : veduty slezských měst a staré mapy Slezska = Panoramy miast śląskich 

i mapy Śląska : katalog výstavy / [editor Jiří Glonek ; překlady Ivana Dobrotová]. - 1. vyd. - 

Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci ; Opole : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. 

Emanuela Smołki w Opolu, 2011. - 175 s. : il. (převáņně barev.), mapy, faksim. 

 

009 

BARTŦŃEK, Václav: [Středočeský sborník historický. 34, 2008, Státní oblastní archiv v 

Praze 2008, 342 s.]  

In: Arch. Čas. - Roč. 61, č. 3 (2011), s. 325-326 

 

010 

BARTŦŃEK, Václav: [Svatí na kaņdý den, historie, spiritualita, umění, červenec, srpen, září] 

In: Jiskra. - Roč. 53, č. 35 (20110901), s. 12 

Rec na: Svatí na kaņdý den : historie, spiritualita, umění. [Sv. 3], Červenec, srpen, září / 

[editor Antonio Tarzia : autoři textŧ o vybraných svatých Domenico Agasso jr. ... et al. : z 

italského originálu ... přeloņili Adam Mackerle, Pavlína Bílková, Markéta Ńtěpánková]. - 

Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. - 477 s. : il. (převáņně barev.), mapy, 

portréty, faksim. 

 

011 

BARTŦŃEK, Václav: [Svatí na kaņdý den, historie, spiritualita, umění, duben, květen, 

červen] 

In: Jiskra. - Roč. 53, č. 17 (20110428), s. 4 

Rec na: Svatí na kaņdý den : historie, spiritualita, umění. [Sv. 2], Duben, květen, červen / 

[editor Antonio Tarzia : autoři textŧ o vybraných svatých Domenico Agasso jr. ... et al. : z 

italského originálu ... přeloņili Adam Mackerle, Pavlína Bílková, Markéta Ńtěpánková]. - 

Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. - 455 s. : il. (převáņně barev.), mapy, 

portréty, faksim. 

 

012 

BARTŦŃEK, Václav: [Svatí na kaņdý den, historie, spiritualita, umění, říjen-listopad-

prosinec] 

In: Jiskra. - Roč. 53, č. 47 (20111124), s. 10 

Rec na: Svatí na kaņdý den : historie, spiritualita, umění. [Sv. 4], Říjen, listopad, prosinec / 

[editor Antonio Tarzia : autoři textŧ o vybraných svatých Domenico Agasso jr. ... et al. : z 

italského originálu ... přeloņili Pavla Drinocká, Pavlína Bílková, Vlasta Klekerová]. - Kostelní 

Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. - 543 s. : il. (převáņně barev.), mapy, portréty, 

faksim. 

 

013 

BARTŦŃEK, Václav: [Vlny vzpomínek] 

In: Arch. Čas. - Roč. 60, č. 4 (2010), s. 422-426 
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Rec na: Vlny vzpomínek : rodina - studia - akademie / Pavel Spunar. - 1. vyd. - Praha : 

Academia, 2010. - 316 s., obr. příl. 18 s. 

 

014 

BARTŦŃEK, Václav: Historiografie piaristického řádu ve střední Evropě 

In: Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii / Pavol Mačala, Pavel Marek, 

Jiří Hanuń (ed.). - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. -  

S.  75-87 

 

015 

BARTŦŃEK, Václav: Jezuité a piaristé – sourozenci 

In: Acta Univ. Carol., Hist. Univ. Carol. Prag. - Sv. 50, Fasc. 1 (2010), s. 43-51 

 

016 
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