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ZPRÁVA O PROVĚRCE FYZICKÉHO STAVU ARCHIVNÍCH KULTURNÍCH PAMÁTEK 

A NÁRODNÍCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ULOŽENÝCH V NÁRODNÍM ARCHIVU ZA ROK 

2019 

č.j. NA 4188/05-2019 
 

Prověrka fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních 

památek uložených v Národním archivu byla provedena podle zákona č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, vyhlášky 

č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 213/2012 Sb. a Metodického 

návodu č. 2/2009 odboru archivní správy a spisové služby MV k postupu prohlášení 

archiválií, archivních sbírek a archivních fondů nebo jejich ucelených částí za archivní 

kulturní památky, prohlášení archivních kulturních památek za národní kulturní památky 

a o nakládání s archiváliemi prohlášenými za tyto památky a péči o ně ze dne 3.8.2009  

(č.j. MV-55653-1/AS-2009). 

Kontrola fyzického stavu archivních kulturních památek byla provedena ve dnech 

26. 11. 2019 (Chodovec) a 4. 12. 2019 (Milady Horákové 133), hloubková kontrola listin 

fondu Archiv České koruny se uskutečnila ve dnech 4.-6.12.2019 (č. j. NA 58/01-2020). 

Za jednotlivá oddělení NA se na kontrole a sestavení zprávy podíleli: 

1. oddělení: 
 
Mgr. Křečková, I. Čadková, PhDr. et PhDr. Mareš, Ph.D,  
Mgr. Zenklová. 

2. oddělení: Rašková 
5. oddělení: Mgr. Kaďorek, Mgr. Dörner 
6. oddělení: Caltová 
8. oddělení: Cibulková 
10.oddělení: Mgr. Holakovská 
  

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: 4. – 6. 12. 2019 

Fyzický stav archiválií: Viz přílohu Protokol o hloubkové kontrole listin 

fondu Archiv České koruny ze dne 4.1.2019 

Konzervační zásahy: Viz přílohu Protokol o hloubkové kontrole listin 
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fondu Archiv České koruny ze dne 4.1.2019 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo 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, které však nejsou 

vyhovující. V roce 2010 byla dokončena evidence 

dříve zhotovených bezpečnostních a matričních 

reprodukcí pořízených pro restaurátorské 

protokoly na listové filmy formátu 13×18 a 6×9 

(pečeti). Celkem je evidováno 7199 přírůstkových 

čísel listových filmů (č. 11169–18274, 18795–

18889). Bezpečnostní i matriční reprodukce jsou 

uloženy ve speciálním depozitáři na Chodovci. 

Postupně se pořizují bezpečnostní reprodukce 

listin, které dosud nejsou zabezpečeny – viz 

Příloha. Postup reprografických a evidenčních 

prací souvisí s postupem restaurování. 

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: 4.12.2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná.  

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4433 (1977), 

kvalita vyhovuje. Uloženo na Chodovci. 
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Počty a kvalita studijních kopií: Kopie bezpečnostního mikrofilmu př. č. 4433, 

kvalita vyhovuje. Uloženo v badatelně na 

Chodovci. 

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: 4.12.2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: SV - bezpečnostní mikrofilm př. č. 3144 (2000). 

Uloženo na Chodovci. 

NV – bezpečnostní mikrofilmy př. č. 6–15, 112, 

kvalita vyhovuje (1999, 2000). Uloženo na 

Chodovci.  

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie výše uvedených bezpečnostních 

mikrofilmů slouží jako studijní reprodukce. 

Uloženy v badatelně na Chodovci. 

č. 4, Pamětní zakládací listina Národního divadla v Praze z r. 1868, AKP od 7.7.1977 
(1 originál + 1 kopie) – č. NAD 649 (Archiv Národního divadla, Praha) 
Datum kontroly: 4.12.2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn. AKP byla uložena do 

trezorové místnosti 6. oddělení v AA na 

Chodovci, navrhovaná opatření žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: V roce 2005 zhotoveny 4 bezpečnostní listové 

filmy př. č. 6384–6385, 6388–6389 kvalita 

vyhovuje. Uloženo na Chodovci. 
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Počty a kvalita studijních kopií: Nová fotodokumentace (fotografie na papírové 

podložce) provedena v roce 2005, kvalita 

vyhovuje. Uloženo v badatelně 1. oddělení NA 

č. 4a, Listina pamětní jež se týče stavby Národního divadla v Praze a seznam osob 
a firem, které se na znovuzbudování divadla podílely – rok 1883 (2 pergamenové listiny) 
– č. NAD 649 (Archiv Národního divadla, Praha) 
Datum kontroly: 4.12.2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, AKP byla uložena do 

trezorové místnosti 6. oddělení v AA na 

Chodovci, srolované listiny uloženy do nového 

nekyselého kartonu a označeny symbolem KP. 

Navrženo uložit listiny do tubusů. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: V roce 2005 zhotoveny 2 bezpečnostní listové 

filmy (př. č. 6386–6387), kvalita vyhovuje. 

Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Nová fotodokumentace (fotografie na papírové 

podložce) provedena v roce 2005, kvalita 

vyhovuje. Uloženo v badatelně 1. oddělení NA 

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: 4.12.2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4434, kvalita 

vyhovuje (1977). Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu 

slouží jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. 
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Uloženo v badatelně na Chodovci. 

č. 6, Provolání „Lide pracující“ k 1. máji 1890, AKP od 7.7.1977 (1 spis/3 folie) – č. NAD 
873 (České místodržitelství Praha) 
Datum kontroly: 4.12.2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4435, kvalita 

vyhovuje (1977). Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu 

slouží jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. 

Uloženo v badatelně na Chodovci. 

č. 7, Rezoluce a memoranda s požadavky na zestátnění klíčového průmyslu, bank, 
energetických zdrojů a podniků, AKP od 7.7.1977 (kartony č. 1049–1052, inv. č. 3610) – 
č. NAD 988 (Ministerstvo průmyslu, Praha) 
Datum kontroly: 4.12.2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn. Kartony jsou „přeplněné“, 

bylo proto navrženo uložit archiválie do více 

kartonů, resp. do širších kartonů (krabic), neboť 

archiválie jsou inventarizované. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilmy př. č. 5345–5348, 

kvalita vyhovuje. (1982) Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie bezpečnostních mikrofilmů slouží jako 

studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. Uloženo 

v badatelně na Chodovci. 
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č. 8, Dokumenty z porady představitelů politických stran, zájmových a odborových 
organizací a význačných osobností veřejného života konané dne 23. února 1948 
v Obecním domě v Praze, AKP od 7.7.1977 (1 svazek/68 folií) – č. NAD 357 (Národní 
fronta – ústřední výbor, Praha) 
Datum kontroly: 4.12.2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4436, kvalita 

vyhovuje (1978). Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie bezpečnostního mikrofilmu slouží jako 

studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. Uloženo 

v badatelně na Chodovci. 

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: 26. 11. 2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, částečně prasklá přední 

drážka, navrhovaná opatření žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4437, kvalita 

vyhovuje (1977). Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu 

slouží jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. 

Uloženo v badatelně 1. oddělení NA. 

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: 26.11. 2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 
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Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4438 (1977), 

bezpečnostní mikrofilm př. č. 3817 (2004), kvalita 

vyhovuje. Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu 

slouží jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. 

Uloženo v badatelně 1. oddělení NA. 

č. 51, Urbář arcibiskupských statků – po roce 1390, AKP od 28.7.1982 (1 kniha/99 folií, 
inv. č. 1170) – č. NAD 110 (Archiv pražského arcibiskupství, Praha) 
Datum kontroly: 26.11. 2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření žádná 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4439, kvalita 

vyhovuje (1977). Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu 

slouží jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. 

Uloženo v badatelně 1. oddělení NA. Pro badatele 

k dispozici též edice: Emler, J., Decem registra 

censum bohemica, Praha 1881. 

č. 52, Urbář kláštera břevnovského – 1406, AKP od 28.7.1982 (1 kniha/48 folií, inv. 
č. 449a) – č. NAD 35 (Benediktini – klášter Břevnov, Praha) 
Datum kontroly: 26. 11. 2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 
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Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4440, kvalita 

vyhovuje (1977). Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu 

slouží jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. 

Uloženo v badatelně 1. oddělení NA. Pro badatele 

k dispozici též edice: Emler, J., Decem registra 

censum bohemica, Praha 1881. 

č. 53, Urbář kláštera strahovského – 1410, AKP od 28.7.1982 (1 kniha/47 folií) – č. NAD 
196 (Premonstráti – klášter Strahov, Praha) 
Datum kontroly: 26. 11. 2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4441, kvalita 

vyhovuje (1977). Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu 

slouží jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. 

Uloženo v badatelně 1. oddělení NA. Pro badatele 

k dispozici též edice: Emler, J., Decem registra 

censum bohemica, Praha 1881. 

č. 54, Berní rejstřík arcibiskupských statků – 1379, AKP od 28.7.1982 (1 kniha/82 folií, 
inv. č. 1169) – č. NAD 110 (Archiv pražského arcibiskupství, Praha) 
Datum kontroly: 26. 11. 2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 
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Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm přír. č. 4442 (1977), 

kvalita vyhovuje. Uloženo na Chodovci 

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu 
slouží jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. 
Uloženo v badatelně 1. oddělení NA. Fotografie 
(84 ks) byly zhotoveny v r. 1977 z mikrofilmu. 
Uloženo na Chodovci.  

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: 26. 11. 2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní listové filmy př. č. 1558, 1559, 

1562, 1564, 1566-1568 (2007), kvalita vyhovuje. 

Uloženo na Chodovci. . 

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní repro digitální k dispozici na 

www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007. 

č. 80, Kresba Petra Brandla Svatá rodina, AKP od 6.7.1984 (1 list) – č. NAD 110 (Archiv 
pražského arcibiskupství, Praha) 
Datum kontroly: 26. 11. 2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní listový film přír. č. 6383 (2005), 

kvalita vyhovuje. Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní fotografie na papírové podložce 

zhotoveny v r. 2005 (2 ks, bez č. přír.), kvalita 

vyhovuje. Uloženo v badatelně 1. oddělení NA 

http://www.monasterium.cz/
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č. 85, Desky zemské, AKP od 13.12.1989 (1714 knih, inv. č. 1–1714) – č. NAD 172 (Desky 
zemské, Praha) 
Datum kontroly: 26. 11. 2019 

Fyzický stav archiválií: Stav nezměněn, probíhá odkyselování a ukládání 

do nových krabic, které bude pokračovat i v roce 

2020. V roce 2019 bylo odkyseleno 7 knih, u 5 

knih odkyselování probíhá. 

Konzervační zásahy: Probíhá odkyselování a ukládání do nových obalů, 

které bude pokračovat i v roce 2020. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: - Bezpečnostní mikrofilmy jsou pořizovány od 
roku 1961 a jejich kvalita odpovídá 
technickým možnostem archivu.  

- DZV (NAD 172/1) př.č. 5963–6091, 6101–
6371, 6383–6581, 6609–7031, 7056–7445, 
8210. Uloženo na Chodovci 

- DZM (NAD172/2) př.č. 7695–7940. Uloženo 
na Chodovci. 

- DZSt (NAD 172/3) př.č. 7965–8033. Uloženo 
na Chodovci 

- DZ-Karl (NAD 172/4) př.č. 4508–4511. 
Uloženo na Chodovci. 

Záznamy o provedené kontrole viz č. j. NA 

542/08-2012. 

Počty a kvalita studijních kopií: Stejné počty studijních mikrofilmů jsou 

k dispozici badatelům 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: 26. 11. 2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, u nového vosku výskyt 

voskových výkvětů, navrhovaná opatření zatím 

žádná (kontrola provedena u listiny č. 17). 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 
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Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní listové filmy př. č. 7351–7546 

(2006). Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní repro digitální k dispozici na 

www.monasterium.cz. 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, 170–174) – č. NAD 38 
(Františkáni – provincialát a konvent, Praha) 
Datum kontroly: 26. 11. 2019  

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, u nového vosku výskyt 

lehkých voskových výkvětů, navrhovaná opatření 

zatím žádná (kontrola provedena u listiny č. 45). 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní listové filmy př.č. 1-1527, 22263-

22264 a 23134-23139, kvalita vyhovující. 

Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní repro digitální k dispozici na 

www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007. 

č. 104, Listiny fondu Archiv generalátu a konventu křížovníků s červenou hvězdou 
v Praze do r. 1526, AKP od 11.5.1992 (551 listin, inv. č. 1–551) – č. NAD 195 (Křížovníci 
s červenou hvězdou – generalát a konvent, Praha) 
Datum kontroly: 26. 11. 2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, u nového vosku výskyt 

voskových výkvětů, navrhovaná opatření zatím 

žádná. Listinu č. 68 uložit do nové krabice. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní listové filmy př. č. 1–1527, 22263–

22264 a 23134–23139, kvalita vyhovující. 

Uloženo na Chodovci. 

http://www.monasterium.cz/
http://www.monasterium.cz/
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Počty a kvalita studijních kopií: Studijní repro digitální k dispozici na 
www.monasterium.cz. 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: 26.11.2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, u nového vosku výskyt 

lehkých voskových výkvětů, navrhovaná opatření 

zatím žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní listové filmy př. č. 1529–1557, 

1569-2238, 22257-22262). Jejich stav se podle 

předběžných zjištění jeví jako nevyhovující. 

Zhotovení nových negativů plánované od roku 

2008 nebylo zatím splněno. 

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní repro digitální k dispozici na 

www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007. 

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: 26.11.2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, u nového vosku výskyt 

voskových výkvětů, navrhovaná opatření zatím 

žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní listové filmy př. č. 9220–9773, 

9776–9901, 9907–10634, 21310–21498, 21808–

22113, 23131–23133. Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní repro digitální k dispozici na 

www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007. 

http://www.monasterium.cz/
http://www.monasterium.cz/
http://www.monasterium.cz/
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č. 107, Listiny Archivu české provincie augustiniánského řádu do r. 1526; rukopis 
i. č. 68 zv. Codex Thomaeus z téhož archivu, AKP od 11.5.1992 (129 listin, inv. č. 1–129; 
1 rukopis) – č. NAD 34 (Augustiniáni obutí – provincialát a konvent, Praha) 
Datum kontroly: 26. 11. 2019 

Fyzický stav archiválií: Codex – stav dobrý, nezměněn, pouze prasklá 

drážka ve hřbetu, jejíž oprava zatím není nutná. 

Listiny – stav dobrý, nezměněn, u nového vosku 

výskyt lehkých voskových výkvětů, navrhovaná 

opatření zatím žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Codex Thomaeus: v r. 2000 zhotoven 

bezpečnostní mikrofilm př. č. 1, 2, kvalita 

vyhovuje. Bezpečnostní listové filmy př. č. 5875–

6381, kvalita vyhovuje. Uloženo na Chodovci. 

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. 

Studijní repro digitální k dispozici na 

www.monasterium.cz. 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: 26. 11. 2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

http://www.monasterium.cz/
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Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní listové filmy př. č. 6390–7350, 

7548–7567, 25200–25210.  

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní repro digitální k dispozici na 

www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007. 

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: 26. 11. 2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, AKP označit symbolem 

pro KP. 

Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm př. č. 5381 (2006), 

kvalita vyhovuje. Uloženo na Chodovci.  

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní mikrofilm př. č. 5381 (2006), kvalita 

vyhovuje. Uloženo v badatelně 1. oddělení NA 

č. 172, Soubor plánů a vedut židovského osídlení v Čechách z roku 1727, AKP od 
18.10.2018 (98 map, inv. č. 1077–1174, sign. F/IX/24-F/XI/30, A/XI/1-A/XII/16) – č. NAD 
324 (Sbírka map a plánů Národního archivu) 
Datum kontroly: 4. 12. 2019 

Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, jednotlivé zásuvky a obaly, ve kterých 

jsou mapy uloženy, byly označeny symbolem pro 

KP, probíhá restaurování nejvíce poškozených 

map (15 ks), další navrhovaná opatření zatím 

žádná. 

Konzervační zásahy: Probíhá restaurování nejvíce poškozených map 

(15 ks), které bude pokračovat i v roce 2020. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Nejsou zhotoveny. 

http://www.monasterium.cz/
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Počty a kvalita studijních kopií:  197 ks (TIFF 300dpi, JPEG 300dpi), uloženo: 

\\FSCH003\digitalizace\2018\03-

K_ulozeni\NAD0324 

 

 

V Praze dne 16. 1. 2020 

 

Přílohy:  

Protokol o hloubkové kontrole listin fondu Archiv České koruny ze dne 4.1.2020. 
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