Zpráva o činnosti Národního
archivu
za rok 2010

PhDr. Eva Drašarová, CSc.

ředitelka Národního archivu,
s použitím podkladů ze zpráv o činnosti
vedoucích jednotlivých oddělení

V Praze 15. 2. 2011

OBSAH
ÚVOD
I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU

3
4

II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ

7

III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ

8
8
11
12
13
22
28
30
30
30
33
34
39
41
41

VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ MIMO SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ
KONTROLA SKARTAČNÍCH PROTOKOLŮ
ZPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ A ANOTACE
VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ VEŘEJNOSTÍ
VÝSTAVY
SPOLUPRÁCE S MÉDII
EXKURZNÍ ČINNOST
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
KNIHOVNA
VĚDECKÝ VÝZKUM
EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
PEDAGOGICKÁ ČINNOST
ZAHRANIČNÍ STYKY

IV. STAV ARCHIVÁLIÍ
PREVENTIVNÍ PÉČE O ARCHIVÁLIE A PRŮZKUMY JEJICH FYZICKÉHO STAVU
KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
BEZPEČNOSTNÍ SNÍMKOVÁNÍ A REPROGRAFIE
DIGITALIZAČNÍ PRÁCE
INFORMATIKA
SPISOVÁ SLUŽBA
PROSTOROVÁ SITUACE ARCHIVU, PROVOZNÍ A EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

45
45
47
50
51
52
53
53
HOSPODAŘENÍ SE SVĚŘENÝMI PROSTŘEDKY
55
TABULKY
57
PŘÍLOHY
82
PUBLIKAČNÍ ČINNOST NÁRODNÍHO ARCHIVU A JEHO PRACOVNÍKŮ ZA ROK 2010 86
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ NA ZA ROK 2010
111

2

ÚVOD
Texty s dobrými předmluvami prý nebývají nejlepší. S tímto na paměti je nutno se vypořádat
s očekáváními, která se v roce 2010 z velké části naplnila. Předvídali jsme i věci nesnadno
ovlivnitelné, přesto kruciální. Ale nenechali jsme se jen unášet vírem událostí, snažili jsme se i jít.
Nyní na pár chvil vystupujeme z proudu času, abychom si řekli, kde se nacházíme.
Vnější rámec našeho konání se stává čím dál více nepřehlednější a nejistější ve všech směrech.
Rozpočtová nedostatečnost se usadila „jen“ na minus 1, 7 mil. Kč (bylo hůře), ale… vázaly se a
nevrátily se mzdové prostředky ve výši 5 % (a je hůře). Naštěstí opatření směřující k vyrovnání
disproporce ve mzdovém objemu zůstala jen na nás. Proto má v archivu ještě kdo pracovat.
V krizových situacích nás mateřský resort však nenechal padnout a např. pomohl odstranit následky
vyšší moci. Poskytl pomoc při průnicích spodní vody, bloudící díky stavbě tunelu Blanka přes
depozitáře budovy na Třídě Milady Horákové, i při masivních průrazech skleněných světlíků,
keramických obkladů a kouřovodů kroupami v budově na Chodovci.
„Škudlili“ jsme a zároveň připravovali velkorysý projekt pro archivnictví dalších staletí.
Elektronické úřadování je úzce propojené s elektronickými spisovnami a elektronickými archivy. Po
mnoha peripetiích a zvratech se podařilo získat financování Národního digitálního archivu
z prostředků Evropské unie. Data státu budou v bezpečí, v souladu s připravenou legislativou a
logikou. Další projekt záchrany retrospektivních informací pro společnost, Hromadné odkyselování
archivních a knihovních fondů České republiky, stále ještě čeká na vyhlášení výzvy pro podávání
žádostí o financování z programů EHP/Norsko. Naopak se dokončily s vynikajícími výsledky
významné projekty vědy a výzkumu a získaly se nové. Všechny korelují s úkoly celého oboru, řeší
akutní problémy a mj. přináší žádoucí mimorozpočtové zdroje na rozvojové počiny i na pořízení
často základního přístrojového vybavení, které si archiv dlouho nemohl dovolit. Dokonce jsme na
rok 2011 obdrželi institucionální podporu vědy.
Je opravdu těžké dostát se ctí poslání, které přísluší zařízení s názvem Národní archiv. Jsme
nesrovnatelně menší a podfinancovaní ve srovnání s paměťovými institucemi v zemi, jako jsou
Národní muzeum, Národní knihovna či Národní divadlo. Kampaňovité šetřící akce ještě před krizí a
mizérie k ní skutečně patřící snad už jako reprezentanti „sedmi hubených let“ odešly i s těmi sedmi
hubenými herkami, kam patří. Alespoň vše nasvědčuje tomu, že provoz tří jednotek Národního
archivu, Státního oblastního archivu v Praze a Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva
vnitra v našich areálech, je pro rok 2011 zabezpečen. Potýkání se finančními problémy dosud
spočívalo na bedrech ekonomů a ředitelky, základní funkčnost nebyla narušena a všechny plánované
úkoly byly vždy splněny. Mj. byla v uplynulém roce zavedena plnohodnotná elektronická spisová
služba, zpřístupnili jsme veřejnosti řadu informací dálkovým způsobem, archiváři se naučili pracovat
v týmu mimo liniové řízení i při zpracování klíčových velkých fondů. Se ctí plníme povinnosti, kvůli
kterým archiv existuje. Polovinu pracovního času věnujeme absenčnímu i prezenčnímu využívání
archiválií občany a veřejnou správou. Přesto tu nadále zůstává velké riziko do budoucna, a to
v personální oblasti. Snížené platy zpravidla příliš nemotivují…
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I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU
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stav k 31. 12. 2010
I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
ARCHIVU

SM - 143
Tab. č.

Druh pracovní činnosti

Systemizovaný stav

Skutečný stav

12,00

12,00
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5

5

Informatika

5

5

Konzervace a restaurování,
preventivní péče o archiválie
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Reprografie

5

5

Řízení (ředitel, vedoucí oddělení,
auditor)
Ekonomika, administrativa
(ekonomové, účetní, hospodářky,
sekretářky, písařky, podatelna apod.)
informátor, právník, personalista
Správa budov, autoprovoz (správci
budov, topiči, údržbáři, uklízečky,
ostraha, řidiči)
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18
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Vydavatelská a propagační činnost
(redaktoři, grafici, tiskaři) výstavář

2
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souborů

45,25

45,25

Zahraniční styky
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CELKEM
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0,550 úvazku jsou nečerpané dílčí
úvazky 2 úvazky jsou neobsazená SM (restaurátor-10.odd. a
archivář 4.odd.)
K 31.12.2010
143 SM
V ODDÍLE 7) Badatelské služby je zařazena i knihovna
(8 SM)

5

Personální situaci v odděleních nelze charakterizovat jednoduchým tabulkovým
přehledem. Trvalou skutečností, se stalo snížení počtu systemizovaných míst o jedno k
1. 1. 2008, na základě rozhodnutí ministra vnitra o snížení počtu pracovních míst v resortu
(archivář). Z téhož 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
služeb pro MV po zrušení provozu bufetu, byly marné, ač se jednalo o nejnižší třídu. Trvá
tedy trend snižovat personální stav a navyšovat povinnosti. Propad v posledních deseti letech
je ze 168 systemizovaných míst na 142. Nárůst spravovaných fondů je z 103 564,92 bm
v roce 2000, na 118 534,77 bm v roce 2010. O nárůstu povinnosti např. v oblasti předarchivní
péče, či výzkumu viz příslušné kapitoly zpráv o činnosti, tuto nevyjímaje.
Archiv je samozřejmě strukturován do specializujících se dílčích jednotek, přesto existují
činnosti, které se vykonávají více odděleními a odlišení mezi nimi je dáno růzností svěřeného
Národního archivního dědictví. Správa fondů a jejich odborné zpracování a zpřístupnění
v celé škále vědeckých produktů, se sjednocuje metodikou a rozlišuje specifiky
chronologickými, věcnými, jazykovými, paleografickými, diplomatickými atd. Řada
archivářů současně vykonává poslání archivního inspektora, poskytuje informace veřejné
správě i soukromému sektoru, vyhotovuje rešerše či zabíhá nejen do základního výzkum v
oblasti historie, dějin správy, pomocných věd historických, ale i stále více do informatiky,
nutné pro další vývoj oboru. U instituce naší velikosti samozřejmě i u ostatních povinností
dochází ke kumulaci rolí – archiváři a další kolegové ve studovnách se věnují i
reprografickým činnostem, fotografové též digitalizují, práce s veřejností se týká skoro všech.
Snad jen restaurátoři konzervují a restaurují, když i v péči o fyzický stav archiválií existuje
masivní složka preventivní, dále mírně krizová (práce v terénu s kontaminovaným
materiálem) a vědecký úsek. O propojení kontroly spisové služby a výběru archiválií se
segmentem výzkumu a vývoje v oblasti elektronických archiválií, se standardizací a využitím
podnětů z oblasti informatiky ani nemluvě.
Vykonávání více povinností jednou osobou, se v roce 2009 a 2010 propojilo ještě
s nutností vzájemné výpomoci mezi odděleními. Solidárnost ostatních a pochopení všemi je
kvitována postiženými i ředitelkou s velkou vděčností. Postupně jsme se připravili na
zvládnutí dvou velkých projektů z oblasti zpracování a zpřístupnění nejžádanějších fondů
v roce 2010 formou projektového řízení.
Další vzdělávání pracovníků probíhá v několika liniích. Někteří pracovníci se i v minulém
roce účastnili kurzů výpočetní techniky v Benešově a většina z nás absolvovala školení
k elektronické spisové službě a k systému Ginis v Praze.
Na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy realizovalo své postgraduální studium
devět pracovníků. Kolegové se věnují tématům arizace, elity sociální demokracie, ztráta
Podkarpatské Rusi v letech 1944 - 1945, kancléř Metternich ad. Na Pedagogické fakultě téže
univerzity, realizoval své doktorandské studium jeden pracovník. Další pak pokračoval ve
studiu oboru Softwarové inženýrství na České zemědělské univerzitě v Praze. Na Filozofické
fakultě v Praze studovali dva kolegové. Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem ukončila magisterské studium další kolegyně, naopak jedna kolegyně tam svá studia
teprve realizuje. Jedna z restaurátorek pokračuje ve své doktorské práci na Katedře fotografie
FAMU Praha. Další z kolegů zahájil doktorské studium na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze, Institutu chemické technologie restaurování památek.
V dalším vzdělávání po střední škole uspěla kolegyně v absolvování archivního kurzu a
další teprve studuje střední školu. Restaurátoři se pravidelně účastní setkání, dílen a seminářů
Společenstva českých knihařů.
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II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ
Přehled viz tabulky č. II/1 a 2 v závěru zprávy.
K 31. 12. 2010 spravoval Národní archiv ve své základní evidenci celkem 1826 archivních
souborů v rozsahu 118 534,77 bm (oproti stavu k 31. 12. 2009 se jedná o nárůst o
41 archivních souborů a 1827, 32 bm). Z uvedených 1826 archivních souborů bylo celkem
1777 souborů (114 169,85 bm) evidováno jako soubory v přímé péči archivu, 45 souborů
(4323,72 bm) bylo uloženo na základě depozitní smlouvy (v roce 2010 žádný nový fond
nepřibyl, naopak ukončeno bylo depozitum fondu Bílkovi a Nečasovi (NAD 1498), který byl
vrácen do Galerie hl. města Prahy) a 4 archivní soubory Národního archivu (41,20 bm) byly
na základě smlouvy uloženy mimo archiv. V roce 2010 bylo provedeno celkem 428
aktualizací evidenčních listů NAD, které se týkaly 236 archivních souborů. 309 aktualizací
bylo provedeno prostřednictvím 240 vnějších a 69 vnitřních změn, 119 aktualizací pak
přímou editací evidenčních listů. Do evidence archivních pomůcek bylo v roce 2010 zapsáno
celkem 10 nových archivních pomůcek a 2 dodatky k již existujícím archivním pomůckám. V
roce 2010 nebyly v evidenci archivních pomůcek zrušeny žádné archivní pomůcky.
V základní evidenci NAD archiválií uložených mimo archivy a kulturně vědecké instituce
evidoval archiv k 31. 12. 2010 celkem 4 archivní fondy o celkové metráži 12,72 bm. 1
Do evidence vnějších přírůstků a úbytků bylo zapsáno celkem 240 vnějších změn
uskutečněných v roce 2010 (tj. o 3 více než v roce 2009). Celkem bylo evidováno 218
přírůstků (207 přírůstků výběrem a 11 přírůstků delimitací) a 22 úbytků. Nejvíce přírůstků
(12) bylo uskutečněno od Policie ČR 2, nejvíce bm (1175,5) bylo, stejně jako v letech 2008 a
2009, převzato od Ministerstva financí ČR, nejvíce přírůstků (7) se vztahovalo k osobnímu
fondu Průcha Václav, Prof. Ing., CSc. (NAD 1784), nejvíce bm (823) a nejvíce evidenčních
jednotek (5760) bylo zaznamenáno k fondu Fond národní obnovy (NAD 981). Na přejímání
archiválií se podílela všechna archivní oddělení Národního archivu (1. oddělení: 6 přírůstků /
1,95 bm, 2. oddělení: 2 přírůstky / 0,98 bm, 3. oddělení: 3 přírůstky / 1,45 bm, 4. oddělení: 6
přírůstků / 1127,6 bm, 5. oddělení: 95 přírůstků / 736,66 bm, 6. oddělení: 105 přírůstků /
115,56 bm a 8. oddělení: 1 přírůstek / 2,15 bm). Nejčastějším druhem přírůstku
uskutečněného výběrem, byl přírůstek ve skartačním řízení – 100x, dále následovaly dar –
83x, přírůstek mimo skartační řízení – 16x, koupě – 5x, depozitum jiného subjektu – 2x a
v jednom případě se jednalo o nález. Celkem bylo v roce 2010 převzato 1986,35 bm archiválií
a 14 989 evidenčních jednotek (tj. o 346,38 bm více a o 16 003 evidenčních jednotek méně
než v roce 2009). Do jiných archivů a kulturně vědeckých institucí bylo delimitováno 2554
evidenčních jednotek v rozsahu 144,8 bm. Ve 14 případech se jednalo o delimitaci celého
archivního souboru a v 8 případech o delimitaci části archivního souboru.
Do druhotné evidence předalo v roce 2010 údaje ze své základní evidence celkem 20
archivů a 6 kulturně vědeckých institucí. Celkem 5 archivů (Archiv Akademie věd ČR,
Archiv hlavního města Prahy, Archiv Národního technického muzea, Archiv Pražského hradu
a Literární archiv Památníku národního písemnictví) předalo v roce 2010 Národnímu archivu
17 stejnopisů svých archivních pomůcek v listinné podobě (5 pomůcek bylo předáno současně
i v digitální podobě).
K 31. 12. 2010 měl Národní archiv ve své péči celkem 1 národní kulturní památku a 25
archivních kulturních památek.
1

Archivní soubor Česká geologická služba – Geofond (NAD 800000010/1) byl dne 21. 9. 2010 předán k
uložení do Národního archivu, avšak vzhledem k tomu, že k jeho zaevidování došlo až 22. 12. 2010, bude EL
NAD vedený v režimu AUMA v evidenci NAD zrušen až v lednu 2011. Archiv Národní galerie v průběhu roku
2010 oznámil Národnímu archivu, že vydal fond Waldes Jindřich (NAD 630000040/151) vlastníkovi, čímž
vedení základní evidence NAD přechází podle § 16, odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb. na Národní archiv. K předání
vedení základní evidence NAD Národnímu archivu však do 31.12.2010 nedošlo, neboť Archiv NG dosud
nepředal aktualizovaný EL NAD fondu Waldes, jak bylo domluveno.
2
Jednalo se o přírůstky, které byly provedeny pouze evidenčně v souvislosti s probíhající akreditací
Bezpečnostního archivu Policie ČR.
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V roce 2010 se uskutečnily celkem čtyři porady referentů NAD (20. 5., 3. 6., 15. 10. a 30.
11. 2010), které se zabývaly především analýzou současného stavu vedení evidence NAD
v Národním archivu a přípravou interní metodiky k vybraným archivním evidencím. Do
konce roku 2010 byla připravena a schválena interní metodika k vedení evidence vnějších a
vnitřních změn, listů NAD a archivních pomůcek. Po celý rok 2010 probíhala revize lokace
z velké míry nezpracovaných archivních fondů v depotních sálech 4. a 5. oddělení a
aktualizace evidence NAD.
V průběhu roku 2010 provedli archiváři 5. oddělení Mgr. Kaďorek, Dr. Kalina a Dr. Ing.
Vojáček státní kontroly vedení evidence NAD u tří specializovaných archivů (Archiv
Národního technického muzea, Archiv Národního muzea, Archiv Akademie věd ČR).

III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
Přehled viz tabulky č. III/1, 2, 3 v závěru zprávy.
VÝBĚR

A R C H I V Á L I Í V E S K A R TA Č N Í M Ř Í ZE N Í

Seznam veřejnoprávních původců v předarchivní péči, uveřejňovaný již několik let na
internetové stránce Národního archivu, byl v 2. polovině roku 2010 aktualizován z důvodu
změny statutu skupiny původců tzv. „profesních komor“ z původců veřejnoprávních na
původce soukromoprávní a kvůli zániku jednoho původce (Laterna magika). Původní celkový
počet veřejnoprávních původců tak poklesl o 15 na 321. Stanovení příslušného archivu
k provádění předarchivní péče u „profesních komor“ bude vyřešeno v roce 2011. Z
uvedeného počtu všech veřejnoprávních původců v zákonné kompetenci Národního archivu
byl, jako v minulém roce, převeden se souhlasem Odboru archivní správy a spisové služby do
přenesené péče státních oblastních archivů stejný počet 147 původců.
U dalších 29 veřejnoprávních původců náležejících ze zákona do péče Národního archivu
byla přenesena na oblastní archivy péče pouze o pobočky a regionální pracoviště, zatímco
ústředí zůstávají v péči Národního archivu. Ve srovnání s rokem 2009 se počet těchto
původců snížil o tři. To souvisí nepochybně s přechodem na zavedení centrální elektronické
spisové služby u těchto původců, kdy pobočky používají systémy společné s ústředími. Na
rozdíl od minulých let zodpovídají za předarchivní péči u všech zbývajících 174 původců již
pouze archiváři 5. oddělení, v řadě případů ovšem ve spolupráci s jinými archivními
odděleními. V průběhu roku 2010 došlo naopak k předání předarchivní péče u zemědělských
agentur a pozemkových úřadů Ministerstva zemědělství ČR na příslušné státní oblastní
archivy. V roce 2011 budou evidovány v seznamu veřejnoprávních původců předpokládané
další změny související s restrukturalizací státní správy, přičemž k rušení, spojování a vzniku
institucí dojde především v rezortu školství, kultury, financí a zemědělství. Příkladem vzniku
nové významné ústřední instituce je Generální finanční ředitelství, nebo Národní úřad práce.
Problematiku takových nových vertikálně strukturovaných institucí bude nutné z hlediska
archivů znovu řešit.
V předchozích letech oddělení významně zatěžující skartační řízení u Policie ČR,
prováděném ve spolupráci s příslušnými státními oblastními archivy, bylo v roce 2010
postupně administrativně a evidenčně ukončeno. Metodická podpora bezpečnostního archivu
Policie České republiky pokračovala i v průběhu roku 2010, včetně pomoci s evidencí jejich
fondů vybraných v rámci skartačního řízení v předchozích letech.
Archiváři 5. oddělení provedli v roce 2010 výběr ve skartačním a mimo skartační řízení u
79 veřejnoprávních institucí (ve srovnání s rokem 2009 mírný pokles, stále však více než
v předchozích letech) a sepsali při tom celkem 185 protokolů (kromě let 2007 a 2009, kdy to
bylo 204 a 196 protokolů jejich počet od roku 2003 nepřesáhl 152 protokolů ročně). Oproti
rokům 2007 a 2009 jeví tedy oba parametry sice mírný pokles, přesahují však oba údaje ze
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všech ostatních let od r. 2003. Přitom je třeba si uvědomit, že v roce 2009 byl enormní počet
skartačních protokolů ovlivněn mimořádně rozsáhlým skartačním řízením u Policie ČR.
Počet původců, u nichž doposud nebylo od roku 1990 provedeno žádné skartační ani mimo
skartační řízení prostřednictvím Národního archivu, se v posledních letech neustále snižuje –
z 56 v roce 2009 klesl na 45 původců v roce 2010. Na základě poznatků o jednotlivých
původcích víme, že v současné době je uvedený trend pozitivním projevem úspěšného
působení archivářů u původců. Na rozdíl od obdobného jevu u přejímek by to však mohlo
časem signalizovat i opačnou tendenci. Proto bude třeba více než doposud sledovat původce,
kteří dlouhodobě resp. vůbec neprovádějí skartační řízení a vyhodnotit dosud ze strany
archivu přijatá opatření.
V roce 2010 vybrali archiváři 5. oddělení u 77 veřejnoprávních původců při 178
skartačních řízeních (= počet skartačních protokolů) celkem 1039,2 bm archiválií, tedy
14,3 % z celkového množství 7 254 bm dokumentů předložených k výběru. (Do těchto údajů
se přitom nezapočítávají skartační řízení u Vězeňské služby ČR, u kterých vzhledem
k rozsahu skartačního řízení nelze počet bm stanovit a je určen až při předání archiválií do
Národního archivu). Na rozdíl od mírného snížení počtu příslušných skartačních protokolů ve
srovnání s počty z let 2007 a 2009, představuje uvedené množství navržených dokumentů v r.
2010 zcela nejvyšší hodnotu a množství vybraných archiválií po r. 2007 druhou nejvyšší
hodnotu od r. 2003. Z metodického hlediska je významné, že v předchozím roce dosažený
procentuální podíl vybraných archiválií z celkového počtu navržených dokumentů ve
skartačním řízení zůstává na úrovni 14,2 – 14,5 %. Předběžně se tato hodnota jeví pro danou
skupinu původců jako optimální, v budoucnu ji bude vhodné se pokusit srovnat s dostupnými
údaji o výběru analogových dokumentů v zahraničí. Ještě mírně stoupnul počet skartačních
protokolů, kdy nebyly vybrány žádné archiválie: v roce 2010 jich bylo pouze 58 oproti 51
protokolů v předchozím roce a mezi 22 až 28 protokoly v předchozích šesti letech. Stoupající
podíl takovýchto protokolů lze interpretovat jako projev racionálnější přípravy skartačního
řízení ze strany původců (nástrojem k tomu je především důsledná aplikace skartačních plánů,
kterou si nepochybně vynutí současné zavádění elektronických systémů spisové služby).
Pokračovalo mimořádně rozsáhlé skartační řízení u Ministerstva vnitra ČR, prováděné i
v tomto roce atypickým a pro Národní archiv zatěžujícím způsobem: celkem bylo přímo u
jednotlivých útvarů v rámci 31 skartačního řízení navrženo celkem 228,8 bm a vybráno z nich
60,7 bm. Obdobně atypické skartační řízení u Policie ČR bylo ukončeno v roce 2010 v rámci
7 skartačních řízení – v průběhu let 2009 a 2010 bylo celkem od tohoto původce navrženo
7690,3 bm a vybráno 492,7 bm archiválií (celkem 32 protokolů). Další mimořádně rozsáhlá
skartační řízení, na kterých se také podílelo více archivářů, probíhala po většinu roku také u
Ministerstva průmyslu a obchodu, u Vrchního státního zastupitelství, u Vrchního soudu a u
Vězeňské služby ČR. Naopak převážně samostatně řešili velmi rozsáhlá a komplikovaná
skartační řízení pověření archiváři především u Ministerstva pro místní rozvoj, u
Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v. v. i. a především u Ministerstva
financí, kde bylo nutné navíc řešit složité otázky právního nástupnictví, spisové rozluky a
atypické privatizace dokumentů bývalého Centra kuponové privatizace a Střediska cenných
papírů.
V resortu spravedlnosti jsme dále prováděli výběr archiválií v mimopražských depozitářích
Skuteč a Písek. Ve spolupráci se správním archivem Ministerstva financí jsme pokračovali ve
třídění a výběru dokumentů z dosud nezpracovaných celků řady poválečných fondů, které se
týkají konfiskace a převodu majetků firem a jednotlivých občanů do znárodněného
hospodářství. Složité třídění a dělení nejen na jednotlivé fondy, ale rovněž na celky
odevzdávané do různých oblastních archivů, probíhá druhý rok a je značně odborně a časově
náročné. Dosud jsme do Národního archivu převzali dílčí celky Fondu národní obnovy, Fondu
znárodněného hospodářství a 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. V roce 2010 bylo z tohoto zdroje převzato 1175 bm archiválií.
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Kromě toho vydal Národní archiv v létech 2006 – 2009 celkem 16 trvalých skartačních
souhlasů pro 12 veřejnoprávních původců, jedna žádost byla zamítnuta. V roce 2010 nebyl
žádný nový trvalý skartační souhlas vydán, v řízení je trvalý skartační souhlas u Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze. Množství každoročně, na základě těchto povolení, zničených
dokumentů, nebylo ani v roce 2010 zahrnuto do výše uvedených statistik.
Podobně jako v roce 2009 představovalo také v roce 2010 dříve nebývalé pracovní zatížení
množství konzultací s původci souvisejících se zaváděním elektronické spisové služby podle
Národního standardu, s problematikou konverze dokumentů a s používáním elektronických
podpisů a časových razítek. S tím byla spojena aktualizace spisových norem. V rámci těchto
jednání, někdy také v průběhu skartačních řízení a také v několika případech přípravy
původců na zřízení akreditovaného archivu, provedli pracovníci Národního archivu řadu
průzkumů spisové služby. Ty přinesly mnoho cenných poznatků o veřejnoprávních původcích
a o typologii jejich dokumentů. Průzkumy se týkaly v roce 2010 především Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost, Státní energetická inspekce, Národního institutu pro další
vzdělávání, Komise J. W. Fulbrighta, Správy úložišť radioaktivního odpadu, Státního úřadu
pro radiační ochranu, Památníku Lidice, Ministerstva pro místní rozvoj, Českého úřadu
zeměměřického a kartografického, Lázeňských a léčebných ústavů MV, Národního
památkového úřadu, Ministerstva financí, Fondu národního majetku, Technologické agentury
ČR, České inspekce životního prostředí, České geologické služby, Státního úřadu inspekce
práce, Grantové agentury ČR, Zemědělské vodohospodářské správy, Výzkumného ústavu
rostlinné výroby v.v.i., Generálního ředitelství cel, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a
Úřadu průmyslového vlastnictví. Mimořádně obsáhlý průzkum byl proveden (a průběžně
konzultován s odborem archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra) u Střediska
cenných papírů. V této souvislosti podával Národní archiv podnět ke změně legislativy pro
budoucí eliminaci některých nežádoucích jevů souvisejících s privatizací dokumentů
vzniklých původně ve státní správě. Uvedené průzkumy u původců mají prokazatelně
pozitivní vliv na předarchivní chování původců ve vztahu k Národnímu archivu, obohacují
archiváře o cenné poznatky a v mnohém směru tak nahrazují podstatně časově náročnější
státní kontroly u veřejnoprávních původců, které Národní archiv v roce 2010 v oblasti
předarchivní péče z legislativních důvodů neprováděl.
V roce 2010 pokračovala osvědčená spolupráce oddělení předarchivní péče (5. odd.)
především se 4. oddělením při výběru a přejímání archiválií vzniklých před rokem 1993
z činnosti veřejnoprávních původců (zvláště u Vrchního státního zastupitelství v Praze,
Vrchního soudu v Praze, Nejvyššího státního zastupitelství, Nejvyššího soudu, Ministerstva
kultury, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva
zemědělství a Kanceláře veřejného ochránce práv).
V roce 2010 se dále podařilo připravit podklady k novému internímu metodickému návodu
na manipulaci s dokumenty a evidenčními pomůckami, které vznikají v průběhu výkonu
předarchivní péče u veřejnoprávních původců: text bude dopracován počátkem roku 2011 a to
s přihlédnutím k novelizovanému spisovému řádu a především k zavedení elektronického
systému GINIS ve spisové službě archivu. Prozatím byly již zpřístupněny upravené vzory
skartačního návrhu, skartačního protokolu a záznamu o předání archiválií, jakož i 2. verze
vzoru soupisu dokumentů navržených k výběru původcem. Na základě získaných podkladů
bude možné do poloviny roku 2011 zpřístupnit původcům i vzor pro soupis předávaných
archiválií, který by měl být v co největší možné míře od původců vyžadován, zatím však bez
legislativní opory.
Nepodařilo se realizovat pro další činnost nezbytnou kontrolu archiválií vybraných
v předchozích dvou letech u Ministerstva vnitra a nadále uložených v jeho správním archivu.
Vynikající zkušenosti učinilo 5. oddělení s evidencí údajů o výběru ve skartačních řízeních
i mimo ně a o následných přejímkách od veřejnoprávních původců, které se v různé postupně
se vyvíjející elektronické podobě provádí od roku 1990. Současná verze zpracovává souhrnné
údaje o výběru od r. 2003, o přejímkách již od r. 1998. Starší údaje by bylo účelné také
souhrnně vyhodnotit, protože celek (spolu s další průvodní dokumentací) představuje
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metodicky mimořádně cenný soubor informací o trendech v předarchivní péči a částečně i ve
spisové službě u nejvýznamnějších českých veřejnoprávních původců za posledních 20 let.
Dílčí nedostatky, které se v uvedených evidencích projevují, bude oddělení v roce 2011
analyzovat a pokusí se je minimalizovat spolu s vypracováním interní uživatelské příručky.
VÝBĚR

A R C H I V Á L I Í M I M O S K A R T A Č N Í Ř Í ZE N Í

V roce 2010 vypracovali archiváři 5. oddělení celkem 7 protokolů o výběru archiválií
mimo skartační řízení a to u následujících institucí: Úřad vlády ČR, Laterna Magika,
Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra, Ústav hematologie a krevní transfuze, Česká
geologická služba – Geofond, Komora auditorů ČR, Česká pošta s. p. – Poštovní muzeum.
Bylo při tom vybráno z celkem 12,2 bm navržených dokumentů dohromady 10,8 bm
archiválií. Neobvykle vysoké procento (89%) vybraných archiválií v kontrastu s tímto
ukazatelem při skartačních řízeních vyjadřuje specifikum tohoto druhu výběrů a souvisí
nepochybně s tím, že k výběru došlo v několika případech při zániku instituce. Počet
protokolů a počet původců zůstal při tomto způsobu výběru ve srovnání s rokem 2009
v podstatě stejný, zatímco množství vybraných archiválií se snížilo na 30% a oproti roku 2007
dokonce na pouhých 2,5%. Údaje z posledních dvou let naznačují, v jakých proporcích se
využívání tohoto institutu po předchozím prudkém poklesu všech parametrů již stabilizovalo.
V rámci povinností předarchivní péče se uskutečnily konzultace kolegyň z 1. odd. s řádem
Salesiánů a proběhlo skartační řízení s Českou katolickou charitou a řádem Dominikánů.
Konzultace s řády a Pražským arcibiskupstvím probíhají průběžně dle potřeby, většinou
telefonicky. Pokračovaly též kontakty s diakonií Českobratrské církve evangelické, avšak
předání ohrožených dokumentů nebylo zatím realizováno, neboť práce na uspořádání a
soupisu dokumentů v diakonii ještě nebyly ukončeny.
V roce 2010 pokračovalo oddělení nestátních fondů (6.) v oblasti předarchivní péče u
soukromoprávních původců v naplňování dlouhodobé strategie, kterou si vytyčilo
v předchozím roce a zároveň reagovalo na aktuálně vzniklé požadavky.
Dlouhodobě spolupracuje s politickými stranami (ČSSD, KSČM, Národně demokratická
strana, ODS), zároveň se pokoušelo aktualizovat kontakty (KDU-ČSL, Strana zelených) a
navazovat nové (Nezávislí demokraté). V závěru roku převzalo archiválie likvidované
politické strany Liberálové.CZ.
Mimořádně plodná byla spolupráce i s dalšími soukromoprávními původci, jež byla
završena řadou přejímek. Za všechny lze jmenovat Agenturu Gaia, Československou obec
legionářskou, Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně, Český svaz bojovníků
za svobodu, Český svaz tělesné výchovy, Český svaz žen, Český volejbalový svaz, Klub Dr.
Milady Horákové, Konfederaci politických vězňů ČR, Muzeum dělnického hnutí, Naděje,
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, Sdružení technických sportů a činností, Společnost
pro soudobou dokumentaci, Svaz osvobozených politických vězňů, YWCA. Završena byla
likvidace České rady pro oběti nacismu.
Navázali jsme také na spolupráci se sdruženími národnostních menšin, kterou jsme
započali v roce 2009 v souvislosti s přípravou na XIX. zasedání Evropského výboru
národních archivářů (European Board of National Archivists), jež se konalo v dubnu 2009 v
Praze. V rámci příprav na toto zasedání jsme v roce 2009 provedli dotazníkové šetření a na
základě jeho výsledků jsme v roce 2010 mohli navázat užší spolupráci s těmi občanskými
sdruženími, která o ni projevila zájem. Týká se to především spolupráce s Polským klubem
v Praze. V únoru 2010 jsme se zúčastnili jednání předsednictva tohoto klubu v Praze, na němž
jsme členy předsednictva seznámili s výsledky dotazníkového šetření a projednali jsme
otázku další možné spolupráce v oblasti předarchivní péče - metodické pomoci při vedení
spisové služby. Členové předsednictva PKP se rovněž kladně vyjádřili k možnosti ukládání
archiválií vzniklých z činnosti jejich občanského sdružení. Konzultace jsme poskytovali také
Sdružení občanů chorvatské národnosti (pomoc při vyhledávání jugoslavik v archivech ČR).
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Jednání se dále uskutečnila s představiteli Společnosti přátel Podkarpatské Rusi a Romano
Jasnica.
Úspěšně se vyvíjela spolupráce s našimi krajanskými organizacemi. Proběhla jednání
s krajanskými spolky ve Švýcarsku. Byla dokončena přejímka archivu Zahraniční obce
sokolské, který nám laskavě zaslal po sepsání dějin zahraničního Sokolstva Jan Waldauf
z Kanady. Na konferenci Krajané a kultura, pořádané Výborem zahraničních Čechů v budově
bývalého Federálního shromáždění, kde byly tradičně účastni představitelé krajanských
spolků z celého světa, jsme kromě obnovení kontaktů starých navázali i řadu kontaktů
nových.
Uskutečnili jsme několik přejímek u organizací s mezinárodním prvkem (DCI, UNITED).
Skartační řízení proběhlo v roce 2010 u Junáka, ČSTV, Nezávislých demokratů, Společnosti
pro všeobecnou československou výstavu v Praze 1991 a u občanského sdružení Naděje.
Rok 2010 byl rokem mimořádným, co do kvantitativních údajů a již potřetí za sebou
rekordním. Bylo převzato a zaevidováno k fondům 6. oddělení celkem 105 přírůstků v
rozsahu 115,56 bm a 924 evidenčních jednotek. Darem bylo získáno 83 přírůstků, koupí 4,
výběrem mimo skartační řízení 8, výběrem ve skartačním řízení 4, nálezem 1, delimitací 3 a
jako depozitum jiného subjektu 2 přírůstky. Celkem 73 přírůstků se vztahovalo k již
existujícímu archivnímu souboru, v 32 případech se jednalo o nový archivní soubor. Celkově
se převzaté archiválie vztahovaly k 78 archivním fondům a sbírkám. K osobním fondům a
rodinným archivům 6. oddělení (celkem 51 fondů) se vztahovalo 69 přírůstků (74,1 bm, 637
EJ). Jmenný přehled viz tabulky č. III, zde jen lakonické konstatování, že se jednalo o
archiválie mimořádné hodnoty od výjimečných osobností ze všech sfér společenského života
doma i v zahraničí. Velmi si vážíme důvěry dárců i složitelů.
Potěšitelné je, že jsme upozorňováni na archiválie osobní provenience některými historiky
a archiváři (např. PhDr. Vojtech Čelko, doc. PhDr. Jiří Pernes, PhD., PhDr. Josef Tomeš, doc.
PhDr. Martin Kučera, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, Mgr. Pavel Paleček, PhDr. Michal
Pehr, PhD., PhDr. Zdeněk Pousta, prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., PhDr. Petr Hofman a
další), příznivci spolupracujících občanských sdružení apod. Koordinace činnosti s jinými
pracovišti, zabývajícími se shromažďováním archiválií soukromoprávní provenience,
pokračovala i v roce 2010. Je třeba jmenovitě zmínit spolupráci s Literárním archivem
Památníku národního písemnictví, Archivem Národního muzea (zprostředkovali jsme předání
fondu Václav Ryneš st.), Archivem Univerzity Karlovy v Praze (pomoc při jednání o
archivech Adolfa Burgera a Olega Homoly), Archivem Národní galerie, Archivem
Židovského muzea v Praze, Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR (pomoc
při jednáních o archivech Antonína Robka a Ladislava Dolanského do AAV), Archivem
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (jednání o dalším možném scelení fondů), Archivem hl.
m. Prahy, Státním oblastním archivem v Praze, Muzeem v Mnichově Hradišti (scelení
archiválií Švermových a Kopoldových), Střediskem pro exilová studia při FF UJEP Olomouc,
Československým dokumentačním střediskem (jednání o scelení archivu Otce Jana Langa z
Londýna), Knihovnou Václava Havla (konzultace o pořádání a digitalizaci osobního archivu
Václava Havla), Terezínskou iniciativou, Muzeem dělnického hnutí (převzetí písemností
Českého svazu žen ve správě MDH do Národního archivu).
K O N T R O LA

S K A R T AČ N Í C H P R O T O K O L Ů

V souvislosti s novelizací zákona č. 499/2004 Sb. úplně ustala agenda kontroly skartačních
protokolů u akreditovaných specializovaných archivů, kterou Národní archiv doposud
prováděl. Vzhledem k formálnosti této činnosti v předchozích letech Národní archiv žádný
z uvedených archivů k předložení skartačních protokolů v roce 2010 nevyzval, pouze při
konzultační činnosti tyto archivy o změně legislativy a novém procedurálním postupu v této
oblasti informoval.
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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 fondů dle oddělení vystihuje následující tabulka, byť do jisté míry zkreslená
přísnými kritérii posledních let pro zpřístupnění fondů a rozporem mezi faktickou a evidenční
správou fondů. V souladu s tabulkou, se pak jeví volba priorit a zaměření úkolů napříč celým
archivem. Zpřístupňování pokulhává za obrovskou poptávkou po nejnovějších
retrospektivních informacích. Vždyť více než polovina našich fondů není zpracována ani
základním způsobem a jde právě o fondy z období po roce 1945. Dva projektové týmy,
sestavené z archivářů několika oddělení, se polovinou dané pracovní doby věnovaly po celý
rok zpracování dvou kmenových fondů – Ministerstva financí (prezidium) a Československého
svazu mládeže (ústřední výbor) v 4. a 6. oddělení. Obvyklými se staly i drobnější personální
výpomoci.
R O K 2010 (PEvA, stav vykazovaný k 31. 12. 2010)
Oddělení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
NA

Celkem bm
13501,94
15105,13
26089,20
43367,14
3145,67
16231,18
1094,51
118534,77

Nezpracováno bm v %
7,14%
4,81%
13,63%
70,89%
92,91%
58,72%
92,39%
41,72%

počet archivních souborů
199
119
163
357
136
789
63
1826

V oddělení pro správu nejstarších fondů (1. oddělení) neplánovali žádné nové a
dlouhodobější zpracovávání vlastních větších celků. Dlouhodobou prioritou jsou zde další
povinnosti – Soupis pečetí, pokračující delimitace duplikátů matrik, digitalizace listin,
bezpečnostní snímkování. Velkou pomocí pak byla účast dvou kolegů na zpracování
poválečného Ministerstva financí ve 4. odd. Největším vlastním zpřístupňovacím úkolem je
pořádání fondu Židovské kontrolní matriky. Součástí tohoto úkolu je i pokračování jejich
revize, zapracovávání přírůstků z mimopražských archivů, vlastní inventarizace fondu a
tvorba rejstříku. Pozornost byla věnována i zpracovávání Evidence dochovaných vyobrazení
šlechtických erbů v nobilitačních spisech České dvorské kanceláře. Za pomoci programu
JANUS bylo zpracováno 149 znaků (H). Pořádaly se též za pomoci praktikantky pozůstalosti
strahovských premonstrátů obsažené ve fondu Řád Premonstrátů Strahov. V uplynulém roce
pokračovala i tvorba metadat pro indikační skici krajů Chrudimského, Kouřimského,
Prácheňského, Žateckého a Čáslavského. Byla též dokončena následná kontrola kvality a
úplnosti, jež je současně i podkladem pro reklamace. Pokračovaly práce na předávání
duplikátů katolických matrik do SOA Plzeň, kam bylo předáno celkem 544 kartonů duplikátů
katolických matrik 7 207 far z vikariátů Jáchymov, Kralovice, Kraslice, Planá, Plzeň a
Rokycany. Veškeré kartony s duplikáty katolických matrik prošly 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 využívalo mnohaleté zkušenosti specializované archivářky a
bezproblémově pokračovalo ve zpracování a inventarizaci zemědělských fondů, což bylo
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průběžně metodicky kontrolováno metodickými komisemi. Rozsáhlý a komplikovaně
strukturovaný fond Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha (ŘSRF/P),
byl dokončen schválením dílčího inventáře pro Hlavní pokladnu. Poslední část tohoto fondu mapy (18 bm) byla, dle závěrů metodické komise, delimitována do příslušných oblastních
archivů, pouze zlomek této mapové sbírky byl začleněn formou dodatků do příslušných částí
fondu. Dále byl schválen inventář nově vyčleněného fondu Vrchní správa císařských
soukromých statků a dolů v Čechách. Byly započaty třídící a pořádací práce na fondu Úřad
nejvyššího dvorského hofmistra císaře Ferdinanda I., Praha.
V rámci efektivního zpřístupňování fondu České místodržitelství byla dokončena
inventarizace sign. 13 (obecní záležitosti). Proběhla revize této části a je připravován úvod
k dílčímu inventáři. Pro signaturu 10 (šlechtické záležitosti) byl dokončen dílčí inventář, který
prochází schvalovacím řízením. Dále probíhá soupis v sign. 20 (vystěhovalectví). Z elenchů
byli vypsáni všichni vystěhovalci (tj. 15 210 lidí) z prvního manipulačního období (1856–
1883) a dále jsou k nim doplňovány informace z podacích protokolů (spisy byly skartovány).
K 31. 12. 2010 byly dohledány informace z protokolů do dubna roku 1868.
Byly dokončeny inventáře fondů Horní úřad Rudolfov a Památkový úřad Vídeň, jež
procházejí revizí a budou předloženy ke schválení. Probíhá projekt týkající se zpracování a
inventarizace rozsáhlého fondu Stavovská zemská pokladna a účtárna Praha.
V oddělení fondů první republiky a okupace (3. oddělení) jsou dva odborní pracovníci od
počátku loňského roku zapojeni do zpracovatelských týmů 4. a 6. oddělení. Spolupracují na
pořádání a inventarizaci poválečného Prezidia Ministerstva financí a fondu Československý
svaz mládeže.
Nadále pokračovala inventarizace fondu Prezidium Ministerstva vnitra (dříve fond č. 225
SÚ MV ČR). Nově byly regestovány 64 kartony, tj. 7,7 bm. Z prvního manipulačního období
1919–1924 jsou tedy k dnešku kompletně zpracovány kartony č. 1–100, 113–122 a 152–165.
U již dříve zpracovaných částí byla provedena revize a sjednocení.
Kolegové též pořádali fond Policejní ředitelství Praha II – stanice a komisariáty.
Zinventovali částečně spisový materiál a několik dodatečně zařazených knih. V současné
době připravují inventář v programu JANUS. Nově bylo uspořádáno 0,75 bm „rozsypového
materiálu“ a určeno 1,65 bm knih. Několik knih a necelý metr spisů čeká ještě na určení, resp.
uspořádání. Dodatky k fondu Generální velitel neuniformované protektorátní policie jsou
nyní roztříděny po jednotlivých pracovně výchovných táborech (období 1943 - 1945) a bude
třeba je všechny zinventovat.
Zpracovala se sign. 30 – Archivnictví fondu Ministerstvo školství I, před dokončením jsou
rejstříky se všemi archivy a lokalitami.
V rámci dlouhodobého projektu katalogizace protokolů schůzí vlád z fondu Prezidium
ministerské rady, byl v prvém pololetí dokončen a vytištěn svazek Katalog a rejstříky
k protokolům schůzí 15. československé vlády (tj. listopad 1935 - prosinec 1935) čítající jeden
karton. Následovaly práce na Katalogu a rejstřících k protokolům schůzí 16. československé
vlády (tj. prosinec 1935 - červenec 1937).
V oddělení fondů z období socialismu se připravuje nejvíce archiválií ke studiu a nejvíce
se vyhledává podkladů pro fungování veřejné správy, soudů, policie a rozvědek. Přitom se
zde nachází nejméně zpracovaného materiálu. Oddělení tedy bylo pověřeno vedením projektu
zpracování části fondu Ministerstvo financí II. - prezidium a sekretariát ministra z let 1945 1969. Realizace tohoto projektu účastnili odborní pracovníci 1. a 3. oddělení. Třídící a
pořádací práce byly oproti plánu sice zahájeny o měsíc později, až v únoru 2010, ale následné
plynulé plnění tohoto úkolu po celý rok přineslo očekávané výsledky:
1) Bylo dokončeno zpracování protokolů, rejstříků, indexů a protokolů tajných a přísně
tajných spisů sekretariátu. Knihy byly seřazeny podle druhu, let a čísel jednacích. Celkem se
jedná o 886 knih.
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2) Dále bylo dokončeno zpracování prezidiálních spisů. U těchto dokumentů byla provedena
kontrola na základě regestů z inventáře Ministerstvo financí I. Regesty byly aktualizovány,
zvýšil se jejich počet (bylo upuštěno od regestování systémem např.) a jsou podrobnější.
Prozatím jsou jednotlivé regesty sepsány formou kartotéčních lístků, později budou zaneseny
do systému JANUS. Celkem se jedná se o 61 kartonů, 3 kartony multiplicitních a duplicitních
materiálů byly skartovány.
3) Spisy sekretariátu byly řazeny dle jednotlivých signatur označených písmeny abecedy.
Probíhalo slučování dvou řad z let 1949 – 1952 a 1953 – 1954 do jedné a byly zpracovány
signatury A – CH, celkem 66 kartonů.
4) Zápisy z porad kolegií včetně podkladů byly uspořádány pro období 1954 – 1969. Porady
jsou řazeny podle let a pořadí v daném roce. Je prováděna rekonstrukce jednání jednotlivých
porad na základě jejich programů a závěrečných záznamů z jednání. Ke konci roku bylo
roztříděno 99 kartonů, 7 kartonů duplicitních a multiplicitních materiálů bylo vyskartováno.
Prozatímní soupis jednání jednotlivých kolegiálních porad je veden v programu Microsoft
Word, později bude převeden do programu JANUS.
5) Všechny materiály jsou při pořádání zbavovány kovů (svorky, sponky) a dle potřeby
ukládány do nových kartonů (prezidium a kolegia).
V oddělení fondů z období socialismu mimo to zpřístupňovali dva velké kmenové fondy –
Ministerstvo zdravotnictví a dílčí fond ÚV KSČ - Gustav Husák. V prvém úkolu bylo
zpracováno 70 kartonů včetně inventarizace. Podílela se na něm jedna pracovnice 2. oddělení.
Práce budou pokračovat v roce 2011. V druhém projektu jsou práce dokončeny a následuje
přepis do databáze. Bylo inventarizováno 20 kartonů ÚV KSČ - Kancelář tajemníka Miloše
Jakeše (1970 - 1989).
Pro účely vyřizování badatelské agendy bylo utříděno 10 kartonů osobních spisů fondu
Československé cirkusy a varieté.
Pokračovalo pořádání a dokládání sčítacích operátů z dodatků, které zůstaly při přebírání
fondu Národní sčítání lidu 1950 mimo souvislou řadu. Bylo adjustováno 237 kartonů.
Pro naléhavé účely nahlédací a badatelské agendy jsme třídili, pořádali a adjustovali části
fondu Státní soud Praha. Bylo zahájeno sjednocování několika řad spisových značek
soudních spisů. Spisy byly uspořádány a uloženy do kartonů. Takto jsme zpracovali rok 1949,
1950 a velkou část roku 1951. V roce 2010 bylo uspořádáno 905 kartonů. Přesné uložení
podle spisových značek a detailní uspořádání umožní využití části archiválií tohoto fondu při
plnění výzkumného úkolu Bezpečnostní zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých
pro potřeby státu.
Probíhalo též třídění věcné skupiny kolegia Ministerstva zahraničního obchodu 1949 –
1953 (18 kartonů), z ostatní věcných skupin bylo celkem utříděno 25 kartonů.
Jako v předchozím roce pokračovalo oddělení s nejnovějšími archiváliemi podle časových
možností v hrubém pořádání archivních fondů těch původců, jejichž činnost již byla ukončena
nebo u nichž lze předpokládat intenzivní využívání. Pokračovala v tomto smyslu kompletace
dvou řad materiálů do schůzí vlády z fondu Úřad vlády ČR ročníky 1993 a 1995 (celkem 26
bm). Z téhož fondu bylo zahájeno pořádání archiválií vzniklých z činnosti kanceláře předsedy
vlády ročník 1993 (4,7 bm). Dále byly uspořádány celé fondy: Centrum dopravního výzkumu,
Brno (0,36 bm) a Český telekomunikační úřad (6,8 bm), části fondů Federální ministerstvo
dopravy (39,6 bm), Ministerstvo hospodářství ČR (5,7 bm), Správa železniční dopravní cesty
s. o. – Stavební správa Praha (1,3 bm), Ředitelství silnic a dálnic ČR (1,5 bm), a Ministerstvo
vnitra ČR (5 bm). Celkem bylo takto uspořádáno 90,96 bm.
Rok 2010 byl zároveň prvním rokem řešení zpracovatelského projektu pro oddělení
nestátních fondů, kde se vyskytuje poměrně vyšší nezpracovanost (fond Ústřední výbor
Československého svazu mládeže) za účasti pracovníků 2., 3. a 6. oddělení. Dle dohodnuté
metodiky schválené metodickou komisí v roce 2009 byly uspořádány písemnosti volených
orgánů svazu.
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Průběžně pokračovaly práce na zpřístupnění složitého fondu Rodinný archiv toskánských
Habsburků, částí Leopold II. (třídění, popis a regestování osobní korespondence), Ludvík
Salvátor (třídění, pořádání, popis, regestování osobní korespondence a účetního materiálu,
inventarizováno 96 inv. jednotek) a Sbírka map a plánů (zinvent. celkem 14,5 bm, tj. 1318
map a plánů = 2881 inv. záznamů, tj. 104 kartonů = 13 bm, 30 zásuvek mapových skříní = 1,5
bm, včetně rejstříků místních a jmenných). U fondu Rodinný archiv Metternichů – Starý
archiv byly zpracovány další dvě signatury formou podrobných regestů (D, E) a zpracování
této fondové části bude v roce 2011 dokončeno.
Probíhalo rovněž zpracování Sbírky map a plánů, správce sbírky se po celý rok rovněž
intenzivně věnoval přípravě její digitalizace. Mimo plán probíhalo rovněž zpracování a
příprava k digitalizaci Sbírky plakátů (konkrétně souboru plakátů ze španělské občanské
války).
Po několika letech byla ukončena katalogizace prací vzniklých v soutěži historických a
dokumentačních prací Českého svazu protifašistických bojovníků (více než 4 000 záznamů),
v roce 2011 bude pomůcka předložena ke schválení.
6. oddělení se opět pokoušelo plnit závazky plynoucí z darovacích a depozitních smluv
týkající se zpřístupnění fondů, zejm. osobní povahy. Pokračovaly práce na zpřístupnění fondů
Beran Rudolf, Tigrid Pavel, Kohák Miloslav, Machotka Otakar, Nový Vilém (výpomoc 2.
oddělení) a fondu Pražské centrum při Institutu pro studie Východ-Západ. U řady aktuálních
přírůstků proběhla jejich revize, třídění a základní soupis. Větší pozornost si vyžádalo třídění
nově převzatého fondu Bradley John Francis. Dokončena byla rovněž revize a nové
uspořádání fondu Ústřední jednota hospodářských družstev (zprávy o hospodaření
kampeliček), vybavená prozatímním inventárním soupisem. Uspořádány byly také drobné
fondy Záložna ruských zemědělců a Ruský pomocný komitét (inventáře budou předloženy
v roce 2011). Průběžně probíhalo zpracování přírůstků do otevřených sbírek.
Schváleny byly pomůcky k fondům Breško-Breškovskaja Jekatěrina Konstantinovna,
Rabinovič Boris Nikolajevič, Archangelští Vasilij Gavrilovič a Larisa Vasiljevna, Lazarev
Jegor Jegorovič, Šimon Bohumil, doc. ing., CSc. a Kohák Miloslav, PhDr. Ke schválení byl
dále předložen inventář k fondu Beran Rudolf.
V roce 2010 v oblasti foto-, fono- a kinodokumentů (část 8. odd.) pokračovalo zpracování
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 „obrázků“. Zpracování bude pokračovat v roce 2011.
Do databáze JANUS byly v průběhu roku 2010 ukládány záznamy rozsáhlých archivních
souborů Fotoarchiv ČTK 1919–1938 a Fotoarchiv ČTK 1930–1939. K záznamům prvně
zmíněného fondu bylo připojeno 2 561 digitálních reprodukcí. Fond obsahuje celkem 10 454
kusů fotografií a negativů. Zatímco digitalizace fotografií je již ukončena, probíhá nyní
digitalizace negativů (hotovo 2 152 ks ze 7 484). Současně se revidují rejstříky. Obdobné
práce probíhají v druhém fondu s převážně skleněnými negativy.
Oproti plánu nebylo z důvodu dalších mimořádných úkolů finalizováno zpracování
rozsáhlého fondu Fotoarchiv K. H. Franka s více než 6 900 fotografiemi. Zpracování
archivního souboru Alexandrijské mikrofilmy bylo zahájeno v roce 2006, a to pro značný
zájem badatelů. Mikrofilmy (celkem 165 svitků, tj. cca 80 000 polí) byly zkontrolovány a
vybrané záznamy (cca 3 500) byly uloženy do databáze JANUS, avšak při kontrole byly
zjištěny chyby – gramatické i formální, takže je třeba všechny záznamy důkladně
zkontrolovat a doplnit jmenný a zeměpisný rejstřík. Práce na zpracování pokračují pomalu.
Do spolupráce byla zapojena pracovnice badatelny.
Před závěrečnou redakcí je inventární soupis archivního souboru Hůza Josef, který byl
zpracováván od r. 2009. V rámci tohoto souboru byly digitalizovány fotografie (206 skenů) i
kinematografické filmy (5ks). Z menších archivních souborů jsme do databáze JANUS uložili
část archivního souboru Párkányi Ivan Ihnatij, JUDr., jehož obsahem bylo 15 ks fotografií.
Tyto jsme zároveň digitalizovali a snímky připojili k záznamům v databázi.
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Pokračovalo hrubé třídění archivního souboru Krátký film, Praha tak, aby bylo možné
vyřadit duplicity (cca 4 000ks filmových pásů).

Tematické soupisy
Soupis pečetí
Práce na Soupisu pokračovaly podle plánu ve stabilizovaném kolektivu. Bylo popsáno
celkem 550ks pečetí z fondů Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II., Česká dvorská
komora, České gubernium – listiny, Řád augustiniánů, Řád dominikánů.
Oproti plánu došlo ke skluzu (poloviční výkon oproti roku 2009) zapříčiněném odchodem
dvou kolegů z archivu a prací třetího pracovníka na dalším úkolu - na opravách regestů
Archivu České koruny (nutná nová tvorba regestů), kteří na popisu pečetí nepracovali.
Anotace nových archivních pomůcek
•

Vrchní správa císařských soukromých statků a dolů v Čechách, Praha 1875–
1882.

Inventář, 2010, 16 s., Jiřina Juněcová, 28 inventárních jednotek [2 registraturní pomůcky a
5 kartonů spisů].
Vrchní správa císařských soukromých statků a dolů v Čechách se sídlem v Praze byla
ustanovena rozhodnutím panovníka čj. 3019 ze dne 10. srpna 1875 jako úřad císařského
zmocněnce. Její náplní byla především kontrola činnosti Ředitelství císařských soukromých a
rodinných statků Praha, které obhospodařovalo všechny císařské statky v Čechách, a
Ředitelství císařských dolů v Čechách, jakožto orgánu pro správu uhelných dolů na
velkostatku Buštěhrad a Zvoleněves. Vrchní správa se stala mezičlánkem mezi Generálním
ředitelstvím císařských soukromých a rodinných fondů ve Vídni a pražským ředitelstvím a
ředitelstvím dolů. Jejím vedením byl císařem pověřen František Geringer, dvorní rada a
císařský zmocněnec. Vrchní správa byla zrušena nejvyšším rozhodnutím čj. 2786 ze dne 1.
července 1882.
Archiválie se vztahují k celkové správě a kontrole nad hospodařením českých statků a
dolů, které v Čechách patřily habsburskému rodu. Uvedený písemný materiál může posloužit
jako doplněk ke spisům dalších fondů, které se týkají správy a výnosu císařského majetku
v Čechách v druhé polovině 19. století.
• Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - Hlavní pokladna
1848 – 1917.
Dílčí inventář k fondové části, 2010, 11 s., Jiřina Juněcová, 38 inventárních jednotek [38
účetních knih].
Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha vzniklo po roce 1848
přeměnou dosavadní Administrace toskánských statků v Čechách. Kompetence pražského
ředitelství a jeho pokladny se vztahovala na všechny císařské statky v Čechách. Hlavní
pokladna císařských soukromých a rodinných statků v Praze byla velmi důležitým úřadem,
který obstarával spolu s účtárnou finanční správu všech českých statků. Do její působnosti
náležely odvody peněz z jednotlivých panství v Čechách majiteli do Vídně, správa fondů
císařských velkostatků a dolů v nižší instanci po účetní stránce a kontrola a revize účtů
císařských velkostatků, které podléhaly pražskému ředitelství. Hlavní pokladna byla jedním
z oddělení ředitelství v Praze. Činnost pražského ředitelství a jeho účtárny byla ukončena po
vzniku československé republiky po roce 1918, kdy veškerý majetek habsburského rodu na
našem území přešel do vlastnictví státu.
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Fondová část Hlavní pokladna obsahuje 38 účetních knih z let 1848 – 1917. Jedná se o
účty pokladny pražského ředitelství, které představují pouze nepatrné torzo písemností k její
rozsáhlé účetní agendě.
Zmíněný účetní materiál může posloužit spolu s písemnostmi Ředitelství císařských
soukromých a rodinných statků v Praze, ale i dalších tzv. vídeňských fondů ke studiu celé
řady otázek, a to k hospodářství, rozvoji zemědělství a průmyslu zmíněných statků v širokém
časovém horizontu. Zajímavým pramenem pro památkáře, mohou být vydání peněz pražské
pokladny za opravy patronátních objektů na českých statcích.
•

Ministerstvo vnitra – Šlechtický archiv, Vídeň (1770) 1835 - 1918.

Dílčí inventář fondu, 2009, 15 s., Pavel Koblasa, 4 inventární jednotky [63 kartonů].
Fond vznikl v době meziválečné spisové rozluky s Rakouskem vyčleněním části písemností
týkajících se českých zemí z mnohem rozsáhlejšího kompletu, nyní archivního fondu
uloženého v současné době v Österreichisches Staatsarchiv.
Po obsahové stránce je fond tvořen spisy, v nichž se jedná o povyšování jednotlivců do
šlechtického stavu, případně o prokazování jejich šlechtictví. Dále jsou zde písemnosti
zabývající se povyšováním obcí na města, úpravou církevních znaků a chodem různých
šlechtických nadací v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
•

Hospodářská skupina sklářského průmyslu, (1928) 1939 - 1950 (1952).

Inventář, 2009, 12 s., Jan Hasil, 25 inventárních jednotek [6 kartonů].
Fond Hospodářská skupina sklářského průmyslu (HSSP) obsahuje cca 0,75 bm spisového
materiálu HSSP a jí podřízených institucí z let 1939 – 1950, s priory a posteriory spadajícími
do období 1928 – 1952. HSSP vznikla na podzim roku 1939 formálně jako zájmově
samosprávná instituce, která však byla prostřednictvím Ústředního svazu průmyslu podřízena
státní správě; toto uspořádání mělo umožnit státnímu aparátu tzv. druhé republiky
konsolidovat poměry v okleštěném státě. V období nacistické okupace byla její činnost
zaměřena na podporu válečného úsilí Německa, a to jejím faktickým podřízením obdobným
říšským korporacím a Ministerstvu hospodářství a práce v čele s W. Bertschem. V poválečné
republice rozvíjela HSSP svou činnost v intencích svého původního určení, a to až do
přímého podřízení československého průmyslu státní moci na přelomu 40. a 50. let, kdy
zanikla.
Fond, který vznikl delimitací z fondu Československé závody sklářské (ČZS) v letech
1989 a 2007, lze rozdělit do dvou částí; větší z nich představují pozůstatky registratury
samotné HSSP, menší pak poměrně pestrá kolekce fragmentů písemných pozůstalostí
členských firem. Původní registraturní uspořádání materiálu nebylo možno rekonstruovat,
proto byl fond uspořádán na základě diplomaticko-chronologických kritérií. Materiál je
v dobrém stavu, ve vesměs strojopisných a cyklostylovaných písemnostech je zhruba
rovnoměrně zastoupena čeština a němčina, méně pak další evropské jazyky. Fond uspořádal
v rámci své praxe student katedry pomocných věd historických a archivního studia filozofické
fakulty UK v Praze Jan Hasil pod vedením Zdeňky Kokoškové a Jaroslava Pažouta.
•

Svaz chovatelů hospodářského zvířectva, (1939) 1942 – 1948 (1953).

Inventář, 2010, 16 s., Pavla Kotšmídová, 62 inventárních jednotek [3 úřední knih, 1 podací
protokol, 11 kartonů].
Fond „Svaz chovatelů hospodářského zvířectva pro Čechy, Praha“ (dále jen SCHHZ nebo
jen Svaz), obsahuje 1,32 bm materiálu z činnosti původce z let 1942 – 1948, s priory z let
1939 – 1942, která se týkají Zemského svazu okresních sdružení chovatelů hospodářského
zvířectva a dalších spolků, které byly pod SCHHZ roku 1942 nuceně včleněny, a s posteriory
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z let 1948 – 1953 obsahujícími likvidaci SCHHZ. Svaz tedy vznikl v roce 1942 a slučoval
všechny dosavadní zájmové organizace. Byl podřízen Svazu zemědělství a lesnictví (SZL) a
jeho prostřednictvím Ministerstvu zemědělství Protektorátu Čechy a Morava. Měl za úkol
napomáhat při zásobování nacistické říše a protektorátu potravinami. Po ukončení války
pokračoval SCHHZ ve svých ostatních úkolech, tj. odborné pomoci svým členům, budování
zemědělství a zlepšení chovatelských možností; z jeho stanov vymizel jen odstavec o
likvidaci jiných chovatelských spolků. Svaz také pokračoval v řízení a provádění kontroly
užitkovosti a dědičnosti všech druhů zvířectva, vedení plemenných knih a sledování potřeb
zemědělské výroby. To vše vykonával až do roku 1948, kdy byl začleněn pod Jednotný svaz
českých zemědělců (dále jen JSČZ). Roku 1952 byl SCHHZ zlikvidován.
Fond SCHHZ vznikl v roce 1970 delimitací z fondu JSČZ. V roce 1987 byly k fondu
připojeny spisy o jeho likvidaci, které byly do té doby součástí fondu JSČZ, jenž se nacházel
ve Státním ústředním archivu. Původní registraturní uspořádání materiálu nebylo možno
rekonstruovat, proto byl fond uspořádán na základě diplomaticko-chronologických kritérií.
Materiál je v dobrém stavu. Jazykem většiny písemností je čeština, jen v letech 1942 – 1945
se v nařízeních a korespondenci objevuje němčina. Fond uspořádala v rámci své praxe
studentka katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK
v Praze Pavla Kotšmídová pod vedením Zdeňky Kokoškové a Davida Hubeného.
•

Breško-Breškovskaja Jekatěrina Konstantinovna, 1917 – 1934 (1991).

Inventář, 2010, 18 s., Raisa Machatková; 21 inventárních jednotek [2 kartony, 6 fotografií].
Torzo osobního archivu ruské političky, publicistky a sociální aktivistky bylo získáno do
Národního archivu společně s osobním archivem S. N. Nikolajeva a dalších představitelů
strany eserů, kteří po roce 1918 žili v emigraci v Československu. J. K. Breško-Breškovskaja
(13. 1. 1844 – 12. 9. 1934) se od 70. let 19. století veřejně angažovala jako sociální aktivistka
(„sociální revolucionářka“), v letech 1874 a znovu 1878 byla vězněna, několikrát byla za svou
činnost deportována na Sibiř. Zapojila se do dění ruské revoluce v roce 1905 a zejména
triumfálně v roce 1917 („babička ruské revoluce“). Stála v čele vlastního vydavatelství
Zemlja i volja a účastnila se politické práce ve Straně socialistů-revolucionářů (eserů). Po roce
1918 žila v emigraci v Praze, nadále vykonávala veřejnou i publicistickou činnost.
Ve fondu jsou zastoupeny kopie i originály dokumentů z osobního archivu J. K. BreškoBreškovské (větší část je uložena v Archivu Ruské federace v Moskvě), tvoří jej zejména
torzo originálu jejích vzpomínek, korespondence s A. F. Kerenským a dalšími představiteli
eserů a fotografie.
•

Lazarev Jegor Jegorovič, 1919 – 1934.

Inventář, 2010, 5 s., Raisa Machatková; 2 inventární jednotky [2 knihy].
Jegor Jegorovič Lazarev (24. 4. 1855 – 23. 9. 1937) je dalším z představitelů politického
proudu eserů, jehož osobní archiv Národní archiv torzovitě převzal. Od 70. let 19. století se
angažoval v narodnickém hnutí, v roce 1878 byl odsouzen a od konce 80. let žil v emigraci.
Byl aktivním žurnalistou a publicistou, od roku 1909 působil opět v Rusku jako člen
Ústavodárného shromáždění. Po vítězství bolševické revoluce emigroval v roce 1919 do
Československa, kde byl aktivistou řady ruských spolků a redaktorem časopisu Volja Rossii.
Torzo jeho osobního archivu tvoří dva sešity deníkových záznamů z let 1919 – 1934, kde
komentuje podrobně události v Rusku.
•

Archangelští Vasilij Gavrilovič a Larisa Vasiljevna, 1922 – 1964 (1965).

Inventář, 2010, 17 s., Raisa Machatková; 16 inventárních jednotek [1 karton, 7 fotografií].
Vasilij Gavrilovič Archangelskij (1. 3. 1869 – 1948) vystudoval bohosloveckou akademii
v Moskvě a působil jako učitel náboženství a újezdní školní inspektor. Koncem 90. let 19.
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století se zapojil do sociálního hnutí a později vstoupil do Strany socialistů-revolucionářů. Od
roku 1906 působil jako redaktor a publicista, za svou činnost byl perzekuován, v letech 1907
– 1914 byl vězněn. V roce 1917 se aktivně zapojil do revolučních událostí, po vítězství
bolševické revoluce emigroval a od 1921 žil v Praze, kde se dále angažoval v řadě
emigrantských spolků a jako publicista.
Torzo osobního archivu Vasila G. Archangelského a jeho manželky Larisy obsahuje
především rukopis autobiografie, část korespondence s dalšími představiteli eserů a
fotografie.
•

Rabinovič Boris Nikolajevič, 1921 – 1935.

Inventář, 2010, 12 s., Raisa Machatková, 11 inventárních jednotek [karton, 2 fotografie].
Boris Nikolajevič Rabinovič (19. 1. 1886 – 1942) byl dalším představitelem ruského exilu
z řad eserů v Praze, od roku 1921 působil v Praze jako novinář a publicista. Zahynul v roce
1942 v koncentračním táboře.
Torzo osobního archivu obsahuje korespondenci s A. F. Kerenským a dalšími představiteli
eserů a fotografie.
•

Šimon Bohumil, doc. ing., CSc., 1933 – 2004.

Inventář, 2010, 88 s., Jarmila Pešková, 542 inventárních jednotek [10 kartonů, 3 negativy,
60 fotografií].
Bohumil Šimon (2. 10. 1920 – 21. 11. 2003) vystudoval Vysokou školu ekonomickou
v Praze. Po absolutoriu působil v aparátu ÚV KSČ, jako tajemník ekonomické komise a
v letech 1965 – 1968 jako vedoucí ekonomického oddělení KSČ. Účastnil se přípravy
ekonomické reformy, je např. autorem projektu zkracování pracovní doby. V letech 1966 –
1969 byl členem ÚV KSČ, v letech 1968 – 1969 vedoucím tajemníkem MěV KSČ, účastnil
se moskevských jednání v srpnu 1968 a je signatářem tzv. moskevského protokolu. V roce
1969 byl vyloučen z KSČ a v letech 1969 – 1974 pracoval jako odborný pracovník Státního
ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů, kde se věnoval problematice
urbanismu.
Osobní archiv obsahuje životopisný materiál, poměrně nepočetně zastoupenou
korespondenci, doklady o odborné činnosti a literární činnosti B. Šimona (zejm. doklady o
řešení projektu zkrácení pracovní doby, rukopisy jeho prací a několika autobiografických
textů), dále doklady o politické činnosti (s akcentem 2. poloviny 60. let a 1. poloviny 70. let),
doklady o činnosti SÚRPMO (včetně fotografické dokumentace k projektům). Inventář je
doplněn rejstříkem osob a zeměpisným rejstříkem.
•

Kohák Miloslav, PhDr., (1871) 1903–1996 (2000),

Inventář, 2010, 63 s., Petra Paterová, 930 inventárních jednotek [23 kartonů, 75 fotografií].
Miloslav Kohák (1903 – 1996) vystudoval v letech 1921 – 1928 Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy (obor filozofie – žurnalistika), poté pracoval jako novinář a publicista a
působil ve stenografické kanceláři Parlamentu ČSR, zároveň jako předseda Akademické
YMCy. Během okupace působil aktivně v protifašistickém odboji, postupně zaujal postavení
tajemníka ÚVOD, v roce 1941 byl zatčen a vězněn, od roku 1944 v koncentračním táboře
Mauthausen. V roce 1945 se vrátil do parlamentní kanceláře, od roku 1946 pak jako tajemník
ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny a politický tajemník Svobodného slova. Po roce 1948
emigroval do USA, kde působil jako redaktor rozhlasové stanice Radio Free Europe, později
jako vedoucí mnichovské pobočky RFE. Po penzionování v roce 1973 žil trvale v USA a
angažoval se v řadě krajanských organizací.

20

Osobní archiv Miloslava Koháka se skládá z části zabavené Státní bezpečností v roce 1948
a uložené ve Studijním ústavu MV (v roce 1980 předáno SÚA) a části převzaté v letech 1996
– 2010 od syna M. Koháka prof. Erazima Koháka, Ph.D.
Osobní archiv je tvořen z 80% rozsáhlou korespondencí M. Koháka dokumentující život
v exilu a činnost řady krajanských a exilových spolků a organizací. Jedná se často o rozsáhlé
konvoluty korespondence s vrcholnými představiteli exilu (Julius Firt, Ota Hora, Josef Josten,
Vladimír Krajina, Jan M. Lochman, Otakar Odložilík, Jan Papánek, Jožka Pejskar, Ferdinand
Peroutka, Přemysl Pitter, Hubert Ripka, Jaroslav Stránský, Pavel Tigrid, Petr Zenkl a další).
Zajímavým souborem jsou rovněž Kohákovy texty a další materiály, které se vztahují k jeho
činnosti v Radio Free Europe.
Inventář je doplněn rejstříky osob a institucí a konkordancí se signaturami bývalého
Studijního ústavu MV.
Retrospektivní konverze archivních pomůcek a zpřístupnění archivních fondů a archivních
pomůcek v elektronické formě
Již v roce 2009 byl přehodnocen a nově nastaven postup při dálkovém zpřístupňování
archivních pomůcek. S ohledem na snahu tyto co nejrychleji zveřejnit, jsou v první fázi
zveřejněny pomůcky ve formě naskenovaných image. Z toho důvodu proběhla ve všech
odděleních revize archivních pomůcek, aktualizace úvodních listů a způsobu objednání
z fondu. Následně jsou pomůcky skenovány a image vyvěšeny v systému eBadatelna. Ve 3.
čtvrtletí roku 2009 byly naskenovány pomůcky k 111 fondům (celkem se jednalo o 14 661
skenů). V roce 2010 bylo naskenováno 344 archivních pomůcek (37 138 stran) a dálkově
zpřístupněno všech 455 naskenovaných pomůcek (51 799 stran) na www.badatelna.cz.
Vedle naskenovaných „obrázkových“ pomůcek byly zpřístupněny také pomůcky
v elektronické podobě, jež byly konvertovány z pomůcek papírových do databáze. Celkem
byly v roce 2010 konvertovány (přepsány do JANUSu) pomůcky k 31 fondům:
Pro 1. oddělení
Česká dvorská kancelář
Listiny českých zrušených klášterů Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II.
(částečně)
Pro 2. oddělení
Zemský výbor Praha 1791 – 1893
Pro 3. oddělení
Ministerstvo práce a sociální péče – repatriace, Praha
Ministerstvo spravedlnosti, Praha
Zemské četnické velitelství, Praha
Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, Praha
Ministerstvo veřejných prací, Praha
Exportní ústav, Praha
Pro 4. oddělení
MV – Nosek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Státní úřad pro věci církevní
Politické byro ÚV KSČ
Pro 6. oddělení
Sudetoněmecká strana (včetně dodatků)
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Československá akademie zemědělská
Jednota pro povzbuzení průmyslu
Svaz zemědělských průmyslníků a velkostatkářů
Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv
Svaz českých statkářů a nájemců
Svaz československých velkostatkářů (rozpracováno)
Jednotný svaz zemědělců
Národní rada česká
Svaz československého živnostnictva
Československý červený kříž Londýn
Klub československých turistů
Sokol pražský
Československý ústav zahraniční I
Sokol – dobrovolnická organizace
Ústav dějin KSČ
Československá sociálně demokratická strana dělnická
Archiv České strany národně sociální
Celkem jsou prostřednictvím www.badatelna.cz dálkově přístupny pomůcky k 508 fondům
uložených v NA. Dále byly prostřednictvím badatelny.cz dálkově zveřejněny naskenované
archiválie fondů Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, Praha a postupně je
aktualizován fond Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě, Praha.
V Y U ŽÍ V Á N Í

ARCHIVÁLIÍ VEŘEJNOSTÍ

Přehled viz též tabulka č. III/5 v závěru zprávy.
Z celkového objemu odpracovaných pracovních dní v odděleních zabírala nahlédací a
badatelská agenda všeho druhu více než polovinu.
Badatelny
Od počátku roku se rozeběhl „na ostro“ automatizovaný provoz studovny v oddělení
nejstarších fondů, s nímž se museli detailně seznámit všichni pracovníci. I díky výpomoci ze
studovny na Chodovci se podařilo tento úkol rychle zvládnout. V uplynulém roce studovalo
ve studovně 1. oddělení 881 badatelů (789 domácí, 92 cizinci), kteří zde vykonali 4 327
návštěv (4 015 domácí, 312 cizinci). Návštěvnosti odpovídá i pohyb archiválií: prio-repo 11
650, 46 reverzů (8 zápůjčky, 38 výpůjčky). Zhotoveno bylo celkem 13 287 elektrografických
kopií (12 495 černobílých, 792 barevných). Lze konstatovat, že došlo k mírnému nárůstu
badatelů (o 29), avšak k poklesu návštěvnosti studovny (o 1055 návštěv) a že díky povolování
zhotovování reprodukcí dokumentů vlastními digitálními fotoaparáty dále výrazně poklesl
počet badatelských žádostí o vyhotovení kopií archivních dokumentů.
V roce 2010 bylo v badatelně na Chodovci vystaveno celkem 1883 badatelských listů pro
1758 badatelů (z toho 250 cizinců), kteří navštívili badatelnu při 7 497 návštěvách. Průměrná
denní návštěvnost se oproti roku 2009 zvýšila a dosahovala více než 32 badatelů za den.
Badatelé předložili k vyřízení 23 980 objednávek. K posledně uvedenému číslu je třeba
připočíst ještě objednávky, které neprošly IS Badatelna, a které vyřizovala jednotlivá oddělení
na základě prioračních lístků nebo samostatně přijatých objednávek
Na žádost úřadů a rodin vězněných jsme vyhledali a připravili ke studiu další archiválie
z nezpracovaných fondů, které obsahují osobní citlivé údaje a jejich fyzický stav neumožňuje
jejich předložení v badatelně. Rozsah byl 1819 jednotlivin a kartonů. V případě foto-, fonoúseku šlo o 62 objednávek, na jejichž základě bylo předloženo ke studiu 31 kartonů, 1350
jednotlivin, 4 alba, 18 šanonů a 16 složek fotografických archiválií.
22

Nejvíce se zapůjčovaly archiválie z fondů ÚV KSČ (5 147 archivních jednotek) a
z Policejního ředitelství II – evidence obyvatelstva – 1527 objednávek. Ve studovně v Dejvicích
se nejvíce studovaly fondy: Matriky židovských náboženských obcí (1769 objednávek), Archiv
pražského arcibiskupství (605 objednávek), Stará manipulace (577 objednávek), Desky zemské (550
objednávek), Sbírka genealogická Dobřenského (498), či Tereziánský katastr (438). Předkládání

archiválií z období po roce 1945 do studovny pro badatelské účely předcházela nezbytná
technická úprava dříve utajovaných písemností. Kromě této průběžné práce byl takto
„odtajněn“ obsah 859 celých kartonů z fondů ÚPV - T , ÚV KSČ, dílčí fond 19/11. Z důvodu
intenzivního využívání archivního souboru ÚV KSČ odbornou veřejností bylo nezbytné
pokračovat v revizi jeho zpracovaných částí z hlediska fyzického stavu a úplnosti. Celkem
bylo prohlédnuto 404 kartonů archiválií.
Ve větší míře se projevil problém témat klauzurních (bakalářských i diplomových) prací, u
nichž často zadávající si není vědom zákonných omezení, především v oblasti ochrany
osobních údajů žijících osob, a dále možností pramenné základny. Kvality studentů se často
pohybují na takové úrovni, že nejsou schopni samostatné práce ve fázi heuristiky. Ostatně
takto často postupují bez uzardění i renomovaní badatelé a zatěžují zbytečně své kolegy
v archivech i tam, kde jsou k dispozici vyhledávací nástroje.
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Statistika návštěv badatelů - Chodovec v roce 2010
Leden
52
481
533

Únor
67
665
732

Březen
94
824
918

Duben
102
647
749

Květen
98
533
631

Červen
97
632
729

Červenec
71
511
582

Srpen
35
159
194

Záři
85
468
553

Říjen
102
460
562
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Počet dnů:
26,65
Průměr:
Počty kopií
čb. bada
72
faktura jedno
čb. bada
53
faktura obou
čb. bada jedno: 140
63
čb. bada obou:
1751
čb. služební:
barevné bada
jedno:
barevné bada
obou:
169
barevné služ:
čb. Úřední
22
jedno:
čb. Úřední
9
obou:
Skeny:
Kopie z
mikrofilmů
Celkem:
2014

20
36,60

20
45,90

21
35,67

21
30,05

21
34,71

21
27,71

5
38,80

20
27,65

42

21

59

3

67

1

19

35

8

476

96

19

6

926
502
5492

360
433
9213

124
1057
1969

487
687
6882

495
297
4442

0

0

1316

0

0

87

1311

615

Zahraniční:
Domácí:
Celkem:

Průměr:

100,7

Prosinec
94
490
584
7497
21
27,81

Ročně
987
6510
7497

20
28,10

Listopad
90
640
730
Kontrola:
21
34,76

17

0

46

72

419,00

48

16

0

37

22

337
121
1464

191
8
1300

414
182
1395

287
68
1453

112
98
1898

37
63
912

16

0

0

4

2

3

36

822

0

0

0

0

0

0

0

822

1706

57

74

29

3766

1991

75

630

112

10007

542

244

38

362

924

0

77

300

732

299

4

73

236

39

267

0

2

0

12

45

40

40

101

59

56

44

83

18

1

38

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

6740

11612

5313

9802

5289

2861

5118

3734

0

337

580,6

253

466,76

251,86

136,2381

1023,6

186,7

0

3374
1505
Kontrola:
57362
160,667 71,66667

231
32,45

3579
38171

480

53059
229,69

Návštěvnost badatelny Chodovec:

Výkony badatelny Chodovec:

V roce 2010 bylo v badatelně Chodovec zhotoveno cca 5 000ks elektrografických kopií
archiválií pro potřeby badatelů (na základě jejich objednávky, včetně úřadů). Pro služební
potřebu – kopírování inventářů a také pro účely tisku (barevné přílohy publikací a obálky
včetně PF 2010) bylo zhotoveno 38 171ks černobílých 10 007ks barevných elektrografických
kopií.
Správní činnosti – opisy, výpisy a kopie pro občany, veřejnou správu, soudy apod.
V roce 2010 bylo podatelnou NA zaregistrováno celkem 4 916 čísel jednacích.
Z uvedeného počtu bylo 1625 rešerší pro úřední potřebu a 1383 rešerší pro soukromé účely.
V roce 2010 bylo přijato 906 datových zpráv a prostřednictvím ISDS bylo odesláno 726
datových zpráv.
Tyto činnosti v masivní míře zasahují především dvě oddělení archivu, jež spravují
archiválie z období let 1918 – 1992. Zatímco před několika lety procházela 3. oddělením
(archiválie z období 1918 – 1945) téměř polovina všech spisů archivu, v roce 2010 se jednalo
o třetinu, což stále potvrzuje posun v přerozdělení nahlédací agendy za poslední roky směrem
k novějšímu archivnímu materiálu (vyjma zák. 212/2009 Sb.). Pracovníci 3. oddělení
Národního archivu věnovali i v minulém roce více než polovinu své pracovní náplně těmto
povinnostem. Do léta opadla velká vlna zájemců o podklady k majetku na Podkarpatské Rusi
a o potvrzení jejich státního občanství, které potřebovali v důsledku zákona č. 212/2009 Sb.,
kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který
zanechali na území Podkarpatské Rusi, v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu
sovětských socialistických republik (200 žádostí vždy v každé agendě). V minulém roce bylo
3. oddělení přiděleno 1712 čísel jednacích (nárůst o 300) z celkového počtu 4916 žádostí
adresovaných Národnímu archivu.
Dotazy na odškodňování občanů za perzekuci v období nacistické okupace zasílá
v současné době zejména Ministerstvo národní obrany (kolega David Hubený pravidelně
navštěvuje za Národní archiv komise na MNO k vydávání osvědčení č. 255/46 Sb.). Proto
výrazně klesl počet žádostí u agendy týkající se věznění, případně nuceného pracovního
nasazení, majetkové újmy či rasového pronásledování našich občanů v době nacistické
okupace oproti předchozímu období (cca 90ks žádostí, zájem o tuto problematiku se přesunul
do oblasti badatelských dotazů a genealogických rešerší - cca 105ks žádostí). Nárůst žádostí
byl zaznamenán u dotazů na zjišťování národnosti a státního občanství (rovněž v návaznosti
na zákon 212/2009 Sb.). V naprosté většině se jednalo o dotazy státních úřadů či orgánů
samosprávy. Často se provádí i z důvodu jiného majetkového šetření, případně i kompletního
dědického řízení (610ks žádostí), u níž rovněž jako tazatelé převažují instituce.
Naopak žádosti o zjištění národnosti a státního občanství ze sčítacích operátů (250ks
žádostí) předkládají ve velké většině soukromé osoby, které potřebují nejčastěji potvrdit
českou nebo německou národnost. V poslední době narůstá počet osob, které potřebují doložit
československé občanství na základě sčítání v roce 1930 na Podkarpatské Rusi.
Časově velmi náročné jsou různé žádosti institucí i soukromých osob o zjištění údajů ze
zemědělsko-lesnických fondů (107 ks žádostí), jejichž počet sice poklesl, ale žadatelé se
zajímají o problematiku šířeji 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 50 ks žádostí). I nadále se
prováděly rešerše k nezvěstným občanům, po nichž pátral Český červený kříž na základě
dotazů z celého světa (78 ks žádostí). Kromě zmíněných agend se znovu vyhledávaly
podklady k některým restitučním kauzám a prováděly se různé jednotlivé rešerše k různým
specifickým problémům.
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Nahlédací agenda v dalším, zájmem veřejnosti nesmírně sužovaném oddělení (4. oddělení
– archiválie z let 1945 – 1992), se oproti roku 2009 zvýšila o 288 žádostí. Její skladba se ale
příliš nezměnila, zůstala značně složitá a různorodá.
Agenda, při které využíváme především zemědělské a lesnické fondy, se v současné době
týká řešení majetkových narovnání obcí a soukromých vlastníků vzhledem k jednotlivým
katastrálním územím a lesním majetkům. U nahlédací agendy z fondů justice pokračují
požadavky na tzv. ztotožňování osob odpovědných za nezákonná jednání v 50. letech (soudci,
prokurátoři, tajemníci OV a KV KSČ). K jedné žádosti byly často vyhledávány údaje
k personálnímu obsazení politických pracovníků celých okresů v rozmezí několika let.
Rovněž pokračovalo šetření ÚDV Policie ČR k akci „Kulak“ - vystěhovávání zemědělských
rodin a věznění majitelů usedlostí, ke kterému jsme vyhledávali podklady pro vyšetřovatele.
Nejvíce požadavků od občanů jsme obdrželi k naplnění nařízení vlády č. 135/2009 Sb. o
poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených
komunistickým režimem. Toto nařízení nabylo platnost 1. ledna 2010 a v této záležitosti jsme
obdrželi 119 podání Ministerstva spravedlnosti, ve kterých bylo uvedeno cca 400 jmen, pro
která jsme dohledávali podklady z odškodňovacích spisů. Úspěšnost při poskytování kopií
požadovaných dokumentů byla téměř 100%.
Pokračovalo vyřizování nahlédací agendy vyplývající ze zákona č. 212/2009 Sb. kterým se
zmírňují majetkové křivdy občanů ČR za nemovitý majetek, který zanechali na Podkarpatské
Rusi.
S převzetím zásadních a co do množství rozsáhlých celků archiválií Ministerstva financí
z let 1945 – 1989, přibyla nahlédací agenda týkající se několikanásobné přeměny
vlastnických vztahů občanů státu k nemovitému i movitému majetku. Od poloviny roku 2010
jsme řešili složité požadavky našich bývalých občanů žijících v zahraničí, kteří žádají
přezkoumání odškodnění za majetek zanechaný na území ČR, v rámci mezivládních
náhradových dohod, uzavíraných s jednotlivými státy v letech 1973 – 1982. Ministerstvo
financí požaduje naprosto přesné odpovědi včetně pořízení kopií všech podkladů, protože se
jedná o značné finanční částky státu.
Kolegové vyřídili 1 981 čj., z toho 505 požadavků na poskytnutí údajů o národnosti a
státním občanství, 467 restitučních případů týkajících se pozemků, lesů a zemědělského
majetku vůbec, 291 žádostí o potvrzení délky věznění, odškodnění rodin popravených,
ztotožnění osob zodpovědných za nezákonnosti, odškodnění podle nařízení vlády č. 135/2009
Sb., vystěhování zemědělských rodin, žádosti ÚDV, 36 restitučních případů týkajících se
průmyslového majetku a movitostí zabavených z rasových důvodů v období 2. světové války,
58 požadavků z oblasti kultury, památek, zdravotnictví a sociální péče, 164 žádostí o
odškodnění za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi, 23 dotazů z oblasti zahraničního
obchodu a 350 žádostí ve věci mezivládní náhradové dohody, ostatní požadavky různého
charakteru - školství, církevní záležitosti, potvrzování studia a zaměstnání, odškodnění za rok
1968.
Již v roce 2009 došlo k výraznému nárůstu požadavků ze strany státní správy na nahlížení
a pořizování kopií ve fondech převážně mladších třiceti let (5. odd.). Zejména se jedná o
fondy Úřad vlády ČR (usnesení vlády z 90. let 20. století), Ministerstvo spravedlnosti
(rehabilitační spisy z roku 1993 – řešeno ve spolupráci se 4. oddělením) a fondy různých
původců z rezortu Ministerstva financí, nově též fond Česká filharmonie a Ministerstvo
zemědělství.
Mimo písemných žádostí vyřizovali odborní pracovníci v průběhu celého roku řadu
telefonických dotazů a podávali podrobné informace o možnostech využití našich fondů. Též
pracovníci badatelny ověřovali autenticitu archivních dokumentů, prováděli šetření pro
vypracování rešerší a odeslali více než 73 dotazů na centrální evidenci obyvatel (zjištění
adres, narození, úmrtí, atd.).
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Rešerše pro domácí a zahraniční žadatele
Tyto rešerše bývají zpravidla časově náročnější než běžné úřední dotazy a zatěžují
rovnoměrně veškerá oddělení spravující archiválie i knihovnu. V prvním oddělení převažují
průzkumy z fondu Židovské matriky, z oblasti šlechtické a občanské genealogie a z oblasti
církevních a hospodářských dějin. Genealogické dotazy i vysoce odborné historické rešerše
z období 19. století směřují do 2. oddělení. Vedle nahlédací agendy pracovníci 3. oddělení
zpracovali i řadu rešerší k různým tématům z meziválečného období a z období 2. světové
války. Z období nezákonností padesátých let a věznění určitých skupin obyvatelstva, jsme
vyhledávali archiválie z nezpracovaných fondů ve všech případech, ve kterých jsme byli
požádáni Konfederací politických vězňů nebo potomky vězněných. V současné době jsou tato
témata rovněž předmětem několika diplomových prací na vysokých školách a jsou
zpracovávána za odborné pomoci pracovníků oddělení. Vzrostl zájem o studium fondů
z oblasti kultury, církevní problematiky a fondu Národního soudu. Pokračovali jsme
v náročné práci při uspokojování požadavků na vyhledávání dokumentů pro účely Centra pro
dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války při ÚSD AV ČR.
Společně s Kabinetem dokumentace a historie Institutu vzdělávání vězeňské služby ČR jsme
se podíleli na výzkumu problematiky ukládání ostatků zemřelých a popravených politických
vězňů a výsledkem bylo ztotožnění většiny jmen osob tajně pohřbených na společném
pohřebišti v Praze - Motole. Při pietním shromáždění v květnu 2010, mohli být přítomni
někteří příbuzní i díky tomu, že jsme dokázali nalézt jejich adresy a oslovit je.
Je však nutné konstatovat, že na vyřízení žádostí se často podílelo více pracovníků, a to
nejen v rámci jednoho oddělení.
VÝSTAVY
a) domácí výstavy
vlastní výstavy
Nekonaly se. Instalace výstavy v Národním archivu Pracují mezi námi konané 14. října –
16. prosince 2010 v budově Národního archivu na Chodovci, se týkala volnočasových aktivit
archivářů v České republice a byla zcela (finančně i personálně) v jejich režii.
Spolupráce a zápůjčky exponátů
Originály dokumentů:
Za svobodu. Be free (Pořádalo Národní muzeum)
Nová budova Národního muzea (bývalé Federální shromáždění), Praha; 17. listopadu 2009 –
6. července 2010.
Originály i kopie archiválií (posouzení fyzického stavu navrácené archiválie z výstavy).
Umění české reformace (Pořádala Správa Pražského hradu)
Císařská konírna Pražského hradu, Praha; 16. prosince 2009 – 4. dubna 2010 (kontrola
výstavních podmínek v průběhu výstavy, přítomnost při fotografování Litoměřického
graduálu, přítomnost při deinstalaci archiválií a posouzení fyzického stavu navrácených
archiválií z výstavy).
Cesty české ústavnosti (Pořádal Úřad vlády České republiky)
Hrzánský palác, Praha; 24. února – 5. března 2010 (posouzení fyzického stavu zapůjčovaných
archiválií, kontrola výstavních prostor, zpracování návrhu Smlouvy o výpůjčce a jejích příloh
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č. 1 Seznam zapůjčovaných archiválií, č. 2 Položkový seznam pojistných hodnot
zapůjčovaných archiválií) a č. 3 (Dokumentace o stavu archiválií, přítomnost při instalaci a
deinstalaci archiválií a posouzení fyzického stavu navrácených archiválií z výstavy).
TGM a jeho rodina (pořádalo Masarykovo muzeum v Hodoníně)
Masarykovo muzeum v Hodoníně, 4. března – 21. května 2010 (posouzení fyzického stavu
zapůjčované archiválie, zpracování návrhu Smlouvy o výpůjčce a její přílohy č. 1
Dokumentace o stavu archiválií a posouzení fyzického stavu navrácené archiválie z výstavy).
T. G. Masaryk a jeho rodina (pořádalo Muzeum T. G. Rakovník)
Muzeum T. G. M., Lány, 5. března – 5. září 2010 (posouzení fyzického stavu zapůjčované
archiválie, zpracování návrhu Smlouvy o výpůjčce a její přílohy č. 1 Dokumentace o stavu
archiválií a posouzení fyzického stavu navrácené archiválie z výstavy).
2 500 let běhu z Marathonu do Atén a Pražského mezinárodního maratonu (pořádalo
Národní muzeum)
Nová budova Národního muzea (bývalé Federální shromáždění) Praha, 8. května – 30. září
2010 (posouzení fyzického stavu zapůjčované archiválie, zpracování návrhu Smlouvy o
výpůjčce a její přílohy Dokumentace o stavu archiválií).
750. výročí první písemné zmínky o městě Trutnově (pořádalo Muzeum v Podkrkonoší
v Trutnově a Státní okresní archiv Trutnov)
Muzeum v Podkrkonoší v Trutnově, 10. června – 26. září 2010 (zaslání žádosti o vyplnění
Dotazníku pro zapůjčení archiválií k výstavním účelům).
Pořadatel nakonec od zápůjčky archiválií odstoupil.
Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský ~ 1310 (pořádá Muzeum
hlavního města Prahy)
Dům U Kamenného zvonu, Praha; 4. listopadu 2010 – 6. února 2011 (zpracování návrhu
Smlouvy o výpůjčce a její přílohy Dokumentace o stavu archiválií, zhotovení kopií pečetí).
Karel Škréta (1610 – 1674). Doba a dílo (pořádá Národní galerie v Praze)
Jízdárna Pražského hradu a Valdštejnská jízdárna, Praha; 24. listopadu 2010 – 10. dubna 2011
(posouzení fyzického stavu zapůjčovaných archiválií, kontrola výstavních prostor, zpracování
návrhu Smlouvy o výpůjčce a jejích příloh č. 1 Seznam zapůjčovaných archiválií, č. 2
Položkový seznam pojistných hodnot zapůjčovaných archiválií a č. 3 Dokumentace o stavu
archiválií, přítomnost při instalaci).
400 let od smrti 14 pražských mučedníků františkánů u Panny Marie Sněžné 15. února
1611 (pořádala Provincie bratří františkánů)
Ambit kláštera františkánů Panny Marie Sněžné, Praha; 14. ledna – 27. února 2011
(zpracování návrhu Smlouvy o výpůjčce a její přílohy č. 1 Dokumentace o stavu archiválií).
Kopie dokumentů:
Husitské muzeum v Táboře – stálá expozice (březen 2010)
Muzeum romské kultury v Brně – stálá expozice (květen 2010)
Barokní grafika 17. Století v zemích Koruny české, NG – Palác Kinských (červen - červenec
2010)
Korunovační evangeliáře – Putování středověkých rukopisů Evropou, Cáchy (19. 9. – 28. 11.
2010)
Klementinum v datech a obrazech, NK-Klementinum (6. 10. 2010 – 27. 2. 2011)
Průkopníci podnikání na Berounsku (říjen 2010)
Notáři v evropských zemích, kongres Mezinárodní unie notářství, Marakéš (říjen 2010)
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b) zahraniční výstavy
Renesancia – dejiny slovenského výtvarného umenia (Pořádala Slovenská národná galéria,
Bratislava)
Bratislava, 17. prosince 2009 – 28. března 2010 (posouzení fyzického stavu navrácené
archiválie z výstavy).
Es ist ein gutes Land… Marchfeldschlacht – Herrschaft Marchegg von önig Ottokar bis
zu den Fürsten Pálfy, Marchegg (26. března – 26. října 2010)
SPOLUPRÁCE

S MÉDII

Opět byla velmi bohatá – podrobná informace viz monitoring na internetu. Natáčel se
dokument Historie českého divadla pro Institut umění – Divadelní ústav. Podávali jsme
požadované informace, vybírali jsme dokumenty pro pořady ČT Neznámí hrdinové - pohnuté
osudy, pro dokumentární pořad o Alfrédu Plockovi „Sny o tátovi“ jsme natáčeli odborný
komentář a stejně tak pro připravované pořady o „způsobu pohřbívání“ popravených a
zemřelých politických vězňů a o procesu s Růženou Vackovou. Česká televize dále například
natáčela 11. 3. 2010 pro dokument režisérky Jolany Matějkové s názvem Středoevropan
Eduard Goldstücker archiválie z jeho fondu (dokument byl vysílán v prosinci 2010).
Průběžně po celý rok jsme vyhledávali požadované dokumenty pro Lidové noviny,
Respekt, Mladou frontu Dnes a Týden. Většinou se vztahovaly k aktuálním výročím
významných událostí a k politické persekuci 1948 – 1989.
E X K U R ZN Í

ČINNOST

V r. 2010 se uskutečnilo v 1. oddělení 24 exkurzí, jichž se zúčastnilo celkem 275 osob,
z toho 65 cizinců (francouzská archivní správa SIAF, Université de Haute Alsase, Národní
archiv Ljubljana 2x, Archivschule Marburg, ukrajinští archiváři, Archivum Panstwowe
Varšava). Tradičně převažovaly exkurze pro posluchače vysokých škol (FF-UK archiváři,
historici, Technická univerzita Liberec, Jihočeská univerzita ČB, Univerzita Pardubice,
VŠCHT Praha, Zemědělská univerzita Praha, VUT Brno), pro posluchače středních
odborných škol a gymnázií se zaměřením na historii a veřejnou správu a pro členy ČGHSP.
V budově na Chodovci zajistilo 8. ve spolupráci s dalšími odděleními celkem 30 exkurzí
s celkovým počtem 445 účastníků a s obdobnou skladbou návštěvníků.
PŘEDNÁŠKOVÁ
-

ČINNOST (MIMO ŘÁDNOU VÝUKU A VĚDECKÉ KONFERENCE)

Karel IV. a korunovační klenoty (Libor Gottfried pro Komunitní centrum Matky
Terezy, Jižní Město, 8. 2. 2010);
Karel IV. – jeho mládí a vzdělání (Libor Gottfried pro Komunitní centrum Matky
Terezy, Jižní Město, 8. 3. 2010);
Turínské plátno – padělek nebo nejvzácnější relikvie? (Libor Gottfried pro
Křesťanskou akademii Železný Brod, 21. 4. 2010, Pastorační středisko Dobříš, 24. 11.
2010);
Výzkum bohemik v bývalém Archivu země České se zřetelem na Sbírku přepisů ze
zahraničních archivů uloženou v 1. oddělení a ediční podniky z ní vzešlé, katedra
pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,
11. 3. 2010 (Alena Pazderová);
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-

Digitalisation der Urkunden nach dem Jahr 1526 im Nationalarchiv in Prag und
Problematik ihrer Metadatenbildung (Alena Pazderová, Jitka Křečková pro zasedání
mezinárodního projektu ICARUS v Záhřebu 29. 6. 2010);
Geschichte des tschechischen Archivwesens und des Nationalarchivs in Prag mit der
Rücksicht auf seine wertvollsten Bestände (Alena Pazderová pro Archivschule
Marburg, 26.8. 2010);
The archives holdings of the first department of the National Archives and the
digitising of the charters (Jitka Křečková pro Archivschule Marburg, 26. 8. 2010)
Židovské obce v západočeském pohraničí po r. 1945 (Lenka Matušíková pro
konferenci Židé v Sudetech, 7. 10. 2010);
Charters of the National Archives in Prague on Monasterium.net (Jitka Křečková pro
zasedání mezinárodního projektu ICARUS ve Vídni 25. 11. 2010);
V souvislosti s projektem „Příběhy bezpráví“ jsme navštívily Střední zdravotní školu
v Jihlavě a besedovaly jsme se studenty k problematice holocaustu. (Alena Nosková,
Alena Šimánková);
Odborná přednáška na semináři Právnické fakulty v Bratislavě o procesu s Dr.
Miladou Horákovou (Alena Šimánková).
Odborná přednáška na semináři ÚSTRu na téma prokurátorka Ludmila Brožová a role
soudců a prokurátorů v procesech 50. let (Alena Šimánková).
Odborné vystoupení na konferenci Metropolitní univerzity k 3. odboji (Alena
Šimánková).
Odborná přednáška na téma judaika ve fondech 4. oddělení Národního archivu
v SOkA Tachov v rámci konference Židé v Čechách (Michaela Munková).
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Soupis akcí a využívání přednáškového sálu a kinosálu v roce 2010
Měsíc

Akce

Počet

ÚNOR

Výroční schůze ČIS
Prezentace NDA
Exkurze - Fakulta pro Humanitne studii Primorske Univerzity
v Koperu (Slovinsko)
Valná hromada ČAS
Výuka archivnictví
Redakční rada Paginae historiae
Výuka archivnictví – Hradec Králové
Základní pravidla
Školení - konskripce
Porada FKSP
Porada ředitelů archivů s ekonomickou náměstkyní
Školení systému EDS a SMVS
Školení pro státní archivy - PŘEDARCHIVNÍ PÉČE a DATOVÉ
SCHRÁNKY
Výuka archivnictví
Předávání medailí
Základní pravidla
Školení - konskripce
Školení systému EDS a SMVS
Symposium věnované aplikacím Archivář a Badatelna
Výuka archivnictví
Základní pravidla
Kulatý stůl CNZ 2010 a členská schůze CNZ
Základní pravidla
Digitalizované písemnosti z období protektorátu a jejich badatelské
využití
Porada ředitelů státních archivů
Konference CNZ
Základní pravidla
Školení BOZP
Předávání medailí – HZS ČR
Vědecká archivní rada
Porada 8. oddělení
Základy konzervace archiválií PVH - zimní semestr
Seminář k digitalizaci matrik
Předávání medailí – HZS ČR
Aplikace správního řádu na činnost archivnictví
Exkurze FFUK - důchodci
Základy konzervace archiválií PVH - zimní semestr
Prezentace sborníku na paměť dr. Pšeničkové
Supervizorské setkání k aplikaci JANUS/Archivář a eBadatelna
Setkání s důchodci NA
Plenární zasedání odborové organizace
Jednání s Úřadem vlády
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2010
Základy konzervace archiválií PVH - zimní semestr
Mikulášská besídka

1
1

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN
ČERVEN
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC
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1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Porada požárních hlídek
Porada GŘ HZS
Uspořádání vernisáže a ukončení výstavy Pracují mezi námi…
Celkem

1
1
57
2
59

KNIHOVNA
Knihovna Národního archivu plnila v roce 2010 úkoly v oblasti péče o historické knihovní
fondy a sbírky, svěřené jí do správy, úkoly v oblasti tvorby oborově zaměřeného knihovního
fondu, tj. na úseku doplňování fondu o dokumenty dané tematickým profilem knihovny a na
úseku jejich zpracování a zpřístupňování, zajišťovala svůj podíl v oblasti tvorby informačního
oborového fondu, konkrétně na úseku oborové bibliograficko-dokumentační činnosti a
vydávání oborových bibliografií, poskytovala služby uživatelům z řad pracovníků a badatelů
Národního archivu a ostatních archivů ČR, uživatelům z řad vysokých a středních škol a další
odborné a zájmově odborně zaměřené veřejnosti.
Působila a působí dle §13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, jako základní knihovna se
specializovaným fondem.
Umožněním přístupu uživatelů knihovny na Internet (formou veřejné internetové stanice),
splnila (a již čtvrtým rokem plní) zákonnou podmínku pro udržení statutu veřejná knihovna
(termín daný knihovním zákonem končil 31. 12. 2007).
V odborné činnosti byla opět věnována velká pozornost průzkumu bohemik (starým tiskům
a tiskům 19. a první poloviny 20. století) – všem typům a druhům dokumentů (především
seriálům a vzácným monografiím, úřednímu tisku a oficiálním, administrativním
dokumentům (tj. dokumentům všeobecného zájmu) speciálně nebo všeobecně zveřejněným,
ad.), jak ve vlastních dílčích historických knihovních fondech knihovny, tak v odborných
knihovnách z příbuzných vědních oborů.
Průzkum byl opět zaměřen nejen směrem ke způsobům zpracování a zpřístupnění těchto
dokumentů knihovními systémy používanými v knihovně a ke zpracování přehledu fyzického
stavu dokumentů v rámci dokumentů archivu, tzn. i z pohledu dlouhodobých plánů
bezpečnostního snímkování (a digitalizace), restaurace a konzervace archiválií (a knihovních
dokumentů) Národního archivu, ale i z pohledu přípravy a využití národních programů VISK.
Granty byly přiděleny a v roce 2010 úspěšně řešeny a pro rok 2011 žádosti byly odevzdány
začátkem ledna 2011 v podprogramech VISK 6 – národní program digitálního zpřístupnění
vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica a VISK 7 – národní program
mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého
papíru – s názvy projektů: Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech – signatura A
75 – letáky o třicetileté válce a zároveň druhá etapa dlouhodobějšího projektu Úřední a
oficiální seriálové dokumenty republiky Československé – digitalizace deníku Československá
republika (Pražské noviny). Výsledky průzkumu budou využity i pro spolupráci knihovny
Národního archivu i na dalších národních projektech.
Odborná činnost knihovny zaměřená na oborovou bibliograficko-dokumentační činnost a
vydávání bibliografických soupisů úzce koresponduje i s ediční činností archivu a
s publikační činností pracovníků knihovny. Významným počinem bylo vydání Bibliografie
českého archivnictví za rok 2004.
Z hlediska personálního úbytku v roce 2008 ve prospěch předarchivní péče na Ministerstvu
vnitra a dle možností rozpočtu, byly síly zaměřeny na základní činnosti a provozní služby –
akvizice a evidence a retrospektivní doplňování fondu, organizaci a ochranu fondu. Zachovala
se provozní doba dvou půjčoven, studovny a čítárny časopisů a udržel se standard kvality
poskytování ostatních informačních, referenčních a dalších služeb.
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Přehled sledovaných základních statistických jednotek podává Příloha v závěru Zprávy o
činnosti Národního archivu za rok 2010.
VĚDECKÝ

V Ý ZK U M

Povinnosti archivu vyplývají ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, v platném znění, a to především z §46. Archiv mj. provádí
vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a
příbuzných vědních oborech; plní úkoly ústředního vědecko-výzkumného pracoviště na úseku
preventivní péče o archiválie, konzervace a restaurování archiválií, uchovávání a
zpřístupňování nových forem nosičů informací včetně dokumentů v digitální podobě; v této
oblasti vykonává funkci odborného metodického a školícího centra. Základním posláním
archivů 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 vnější rámec
existence a fungování archivů, přesněji na potencionální rizika znemožňující plnit základní
poslání.
Základem zpracování dlouhodobějšího konceptu rozvoje výzkumu v Národním archivu
počátkem uplynulého roku byl, kromě oborové normy, speciální zákon o podpoře vědy
výzkumu a vývoje č. 130/2002 Sb. v platném znění a Národní politika výzkumu, vývoje a
inovací České republiky na léta 2009 – 2015, schválená usnesením vlády č. 729/2009 spolu s
dokumentem Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 – 2011. Priorita
7, Bezpečnost a obrana, rozpracovaná Ministerstvem vnitra v Programu bezpečnostního
výzkumu České republiky 2010 – 2015, schváleném usnesením vlády č. 50/2009, plní pro
aplikovaný výzkum v Národním archivu přirozené zázemí. Důvodem je zařazení oboru
archivnictví v resortu vnitra a též převažující zacílení výzkumu do témat krizového
managementu.
Základní výzkum Národní archiv realizuje v souladu se svým oborovým zákonem v oblasti
archivnictví, historiografie, sociologie, statistiky, dějin správy, pomocných věd historických.
Odborné statě publikujeme v renomovaných domácích impaktovaných či neimpaktovaných
recenzovaných periodicích, především ve Sborníku archivních prací a Archivním časopise,
které vydává Ministerstvo vnitra, ve sborníku Národního archivu Paginae historiae, v Českém
časopisu historickém a v řadě dalších časopisů. Z řady projektů, na nichž se často ve
spolupráci s jinými vědeckými pracovišti podílíme, vznikají i monografická díla, zpravidla
rozsáhlé edice dokumentů.
Na pomezí základního a aplikovaného výzkumu se pak pohybují archiváři při zpracování
archivních fondů, jež je korunováno výsledkem v podobě archivních pomůcek s fundovaným
úvodem, vlastním inventářem či katalogem a náročnými rejstříky.
Ojediněle se na zmíněné výzkumné počiny žádá finanční podpora mimo rozpočet instituce,
pokud tak nastane, pak se čerpají zdroje Grantové agentury ČR nebo vlády či Ministerstva
zahraničních věcí. Národní archiv obhájil již v roce 2009 své postavení výzkumné organizace
dle zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění a je tedy oprávněn předávat do informačního
systému výzkumu a vývoje (RIV) i výsledky, které vznikly řešením výzkumných aktivit bez
poskytnuté podpory podle zákona č. 130/2009 Sb. Veškerá uplatnitelná data pro základní i
aplikovaný výzkum archiv i zpětně do RIV doplnil. Na základě těchto výsledků a vlastní
koncepce rozvoje vědy a výzkumu na léta 2010 – 2015 mu byla pro rok 2011 dokonce
poskytnuta institucionální podpora vědy a výzkumu ve výši 155 tis. Kč.
Aplikovaný výzkum se realizuje především na úseku informatiky, zpřístupňování a péče o
fyzický stav archiválií. Jedná se o celý komplex vzájemně propojených otázek, které se
rozprostírají do oblasti bezpečnostního výzkumu v gesci ministerstva vnitra a souvisí se
základními existenciálními otázkami archiválií, s jejich zabezpečením před zničením či
poškozením, tj. pozměněním lidskými faktory, či degradací vlivem stárnutí. Výzkum pak
prorůstá na jedné straně směrem k elektronickým archiváliím, elektronickým spisovým
34

službám, elektronickému úřadování a směřuje k tvorbě národní legislativy a standardizaci.
Druhým směrem pak pokračuje k poskytování komfortních služeb uživatelům a váže se na
konkrétní cíl strategie zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb přiblížením
veřejné služby občanovi v oblasti archivnictví a zajištění její maximální dostupnosti a kvality
s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup prostřednictvím sítě internetu. V minulých
letech jsme se právě nezabývali měřením hodnoty vědeckých výsledků, ale spíše uplatněním
v praxi. Pomalu se však mění i toto a objevují se přiměřenější výstupy namísto výzkumných
zpráv s nulovým bodovým hodnocením.
Základní výzkum
Z již ukončeného grantového úkolu 409/05/2078 u GA ČR Reflexe a sebereflexe ženy
v české národní elitě 2. poloviny 19. století, jehož odpovědným řešitelem byl Milan Vojáček,
byl připravován již druhý svazek edice Zápisky Marie Červinkové-Riegrové.
Helena Nováčková a Ivan Šťovíček pracovali ve spolupráci s HÚ ČR a ÚTGM AV ČR na
grantu GA ČR, jehož výsledkem je v současné době edice s názvem Zápisy ze schůzí
londýnské vlády za období 1940 - 1941 (schůze č. 44-78, 2. svazek).
Posledním rokem pokračoval Průvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního
archivu pro českého návštěvníka (GAČR, reg. č. 409/08/0296, 2007 – 2009, řešitel Jan
Kahuda) a s ním související výzkum bohemikálních pramenů i za pomoci zahraničních cest
na základě dohod o spolupráci. Na plnění grantového úkolu se podíleli kolegové ze všech
útvarů archivu a dalších institucí. Fruktifikuje se tak výsledek předchozích studijních pobytů
pracovníků Národního archivu. Byla uzavřena smlouva o vydání díla a probíhá redakce (a též
krácení) jednotlivých příspěvků.
Grantový projekt GA ČR P410/10/1673 Zdeněk Nejedlý (1878 – 1962), doba řešení 2010 –
2012 (Jiří Křesťan) má za sebou první rok řešení projektu.
Projekt Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé
světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv.
nepřátelskému obyvatelstvu ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 1081 ze dne 24. 8.
2005 (pod dozorem Ministerstva zahraničních věcí) sice řešili pracovníci několika oddělení
Národního archivu spolu s Ústavem pro soudobé dějiny a Muzeem města v Ústí nad Labem v
letech 2006 – 2008, ale navázal na něj pokračující roční projekt Právní předpisy a německé
obyvatelstvo Československa po roce 1945 (spoluřešitelé za NA: Zdeňka Kokošková, Jaroslav
Pažout a Alena Nosková). Vedle pokračujících prací na tematickém soupisu v regionálních
archivech i v Národním archivu a dokončení databáze německých antifašistů, probíhalo
soustřeďování předpisů k problematice, jehož výsledkem byl v lednu 2010 vydaný anotovaný
soupis předpisů ... A zůstali věrni Československé republice. Předpisy týkající se německých
antifašistů z Československa, jež připravila Helena Nováčková (koncem roku 2009 zveřejněn
na internetových stránkách NA).
V rámci projektu Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva z Protektorátu Čechy a
Morava podporovaného německou nadací Připomínka, odpovědnost, budoucnost dokončili
Zdenka Kokošková, Monika Sedláková a Jaroslav Pažout v květnu 2010 webovou výstavu
dokumentů ke zmíněnému tématu s názvem Pracovali pro Říši, jež je určena široké
veřejnosti. Je umístěna na internetových stránkách Národního archivu a její prezentace
proběhla v červnu 2010. Vedle úředních písemností různého charakteru obsahuje i osobní
dokumenty, ale i audionahrávky a ukázky z dobových filmových dokumentů. V současné
době zmíněný tým dokončuje vědeckou edici dokumentů, která bude dána koncem ledna
2011 do tisku.
Jaroslav Pažout se podílel třetím rokem na pětiletém grantu GA ČR Komunistická strana
Československa a bolševismus, jehož nositelem je ÚSD AV ČR.
Po vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů jsme se zapojili do následujících projektů:
výzkum protikomunistického odboje a odporu (příprava encyklopedie), dokumentace
popravených z politických důvodů 1948 – 1989, dokumentace personálního obsazení aparátu
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KSČ 1921 – 1989. S Vojenským historickým ústavem Praha odborně spolupracujeme a
poskytujeme řadu dokumentů k vydávaným publikacím k dějinám armády. V roce 2010 byla
vydána práce Ivo Pejčocha a Prokopa Tomka Agenti – Chodci na popravišti. S Ústavem pro
soudobé dějiny spolupracujeme na řadě projektů k problematice novodobých dějin, např.
dějiny KSČ v období 1945 – 1948, vysoké školství 1945 – 1968.
Byl ukončen grant GA UK Mikuláše Čtvrtníka Kalistovy dějiny duchové a tradice německé
Geistesgeschichte. Zbyšek Stodůlka v roce 2010 se účastnil práce na výzkumném záměru
MSM0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, jehož nositelem byla
Filozofická fakulta UK v Praze. Martin Šuraba se podílel na projektu UK Praha Jan Palach
v naší paměti.
Pracovníci se také aktivně podílejí na řadě konferencí a seminářů. Na konferenci s názvem
Ústava 1920 – vyvrcholení konstituování Československého státu, která se konala 25. 2.
v Hrzánském paláci v Praze, vystoupil David Hubený s Janem Hasilem a přednesli příspěvek
Postoj říšských a československých Němců k ústavě. Dále vystoupil Lukáš Šlehofer s
referátem Změny ve školství ve světle konstituování Československého státu (sborník ke
konferenci je již v tisku). David Hubený se dále účastnil 6. listopadu v Hotelu Grand ve
Slaném konference Slaný a Slánsko v letech 1939–1945 s příspěvkem Policie a četnictvo ve
Slaném a okolí v letech 1939 – 1945 (sborník se nachází rovněž v tisku).
Pavel Dufek se zúčastnil konference Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní
organizace, která se konala v Uherském Hradišti 12. a 13. května 2010. Vystoupil
s příspěvkem Stát, elektrifikace, agrární strana a agrárnické zájmové organizace. Několik
příkladů jejich působení z jižní části Čech v průběhu 20. let 20. století. (In: Josef Harna a
Blanka Rašticová (ed.): Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace, Studie
Slováckého muzea Uherské Hradiště 15/2010, s. 165 – 172, Uherské Hradiště 2010). Ve
dnech 19. a 20. října 2010 přednesl příspěvek Restituce šlechtických velkostatků v Čechách
po II. světové válce na konferenci Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními režimy
20. století (v tisku).
Mezi další patří: Výběr archiválií u občanských sdružení, Ještědská pobočka ČAS v SOkA
Semily, 26. 1. 2010 (Jiří Křesťan, hlavní referát Spolupráce Národního archivu se
soukromoprávními původci v oblasti předarchivní péče), XX. ročník semináře Československé vztahy, Technická univerzita Liberec, 23. 8. 2010 (Jan Kahuda, Využití osobních
fondů při výzkumu událostí v letech 1989 – 1990), 3. ročník semináře ke zpřístupňování šedé
literatury, Národní technická knihovna, 8. 12. 2010 (Zora Machková, Šedá literatura
z pohledu archiváře).
Aplikovaný výzkum
Informatika
Vědecký výzkum byl hlavní náplní pracoviště pro dlouhodobé ukládání elektronických
dokumentů úseku informatiky 5. oddělení Národního archivu. Hlavním úkolem v letech 2006
– 2010 byla příprava projektu Národní digitální archiv. Akutní potřeba řešit otázku zachování
elektronických dokumentů pro budoucí potřeby společnosti bez omezení horní časové hranice
a v autentické podobě narůstala exponenciálně s rozvojem informatiky ve veřejné správě a
vyvrcholila v roce 2009, kdy řada zákonů normativně urychlila celý proces elektronického
úřadování. Integrální součástí problematiky je bezpečnost plánovaných pracovišť a
pracovních postupů a též krizové plánování. Vznikla řada odborných pojednání a
technologický projekt, jež se stal prvním stupněm komplexu následných organizačních kroků
a strategických rozhodnutí směřujících k vybudování redundantního řešení centrálním a
venkovským úložištěm. Dne 18. 5. 2010 byla vyhlášena výzva č. 10 Integrovaného
operačního programu, na kterou Národní archiv reagoval podáním projektové žádosti. Tato
žádost byla na základě věcného hodnocení a doporučení hodnotící komise schválena (č. j.
MV-62036-16/OSF-2010 z 18. 11. 2010). Vydání právního aktu se předpokládá v lednu 2011.
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Také vystoupení na odborných konferencích patřila k významným úkolům pracovníků
úseku informatiky: Co po nás zbude 2010 (s příspěvkem Jiří Bernas, Karel Koucký, Martin
Šuraba a Milan Vojáček), dále Informační systémy státní správy Hradec Králové (příspěvky
Jiří Bernas, Karel Koucký) a Knihovny, archivy a muzea v digitálním světě v Národním
archivu. 5. oddělení Národního archivu pořádalo s občanským sdružením Co po nás zbude
také kulatý stůl k datovým schránkám v Národním archivu.
Kolegové Jiří Bernas a Karel Koucký se aktivně účastnili na konferenci Archivu hl. m.
Prahy Digitalizace aneb konec oslích uší, Martin Šuraba vystoupil s příspěvkem Internetový
smog na konferenci Infokon Brno a také se zúčastnil konference IVIG2010 pořádané Asociací
knihoven vysokých škol ČR a semináře Oracleday 2010. Jiří Bernas moderoval seminář
České informační společnosti Digitalizace matrik, podílel se na společných referátech
semináře Digitalizované písemnosti období Protektorátu v Národním archivu a zúčastnil se
semináře Autenticita elektronických dokumentů. S příspěvkem na téma Národní digitální
archiv a e-Government vystoupil na DRMS Fóru 2010, na konferenci Institutu pro
mezinárodní výzkum e-Government 2010 a na semináři Vojenského ústředního archivu. Dále
vystoupil s příspěvkem Digitalizace indikačních skic na semináři ČÚZK Digitalizace map.
Rok 2009 byl závěrečným rokem projektu výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra
VE20072009004 Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí
veřejnosti v elektronické podobě, jehož řešitelem byl Miroslav Kunt. Mezinárodní archivní
radou byly zveřejněny překlady mezinárodních standardů ISAD(G) a ISAAR(CPF) vzniklé
v rámci projektu. Pracovní skupina zástupců různých archivů připravila základní obrysy
nových základních pravidel pro zpracování archivního materiálu i většiny jejich jednotlivých
kapitol. Je nesmírně potěšitelné, že podněty a závěry z výzkumu mají pokračování
na mnohem vyšší rozhodovací úrovni a v celém oboru. Několik pracovníků archivu se tedy
podílelo v roce 2010 na činnosti pracovní skupiny, která připravila teze nových Základních
pravidel pro zpracování archivního materiálu. Na konci roku 2010 byl přijat k podpoře
v jednom segmentu navazující projekt DF11P01OVV023 Interoperabilita v paměťových
institucích (INTERPI). Financován bude z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní
a kulturní identity NAKI řízeného Ministerstvem kultury. Národní archiv zde vystupuje v roli
spoluřešitele, hlavní zodpovědnost patří pro tentokrát Národní knihovně.
Také 1. oddělení se aktivně podílelo na mezinárodních projektech Monasterium a na
činnosti mezinárodního spolku ICARUS, jejichž cílem je digitalizace archivních pramenů od
středověku do 19. století včetně metadat a mobilita odborných pracovníků, nápadů a příkladů
dobré praxe v rámci Evropy (komunitární fondy EU, Alena Pazderová, Jitka Křečková).
Péče o fyzický stav archiválií
V červnu loňského roku byly obhájeny výsledky výzkumného úkolu Zpracování postupu na
záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce (deskové negativy),
jejich ošetření, archivaci (dlouhodobé uložení), zabezpečení a zpřístupnění (odpovědný řešitel
Emílie Benešová). Rozhodnutí oponentů i posuzující komise znělo „vynikající“. Následně
bychom rádi výsledky výzkumu prezentovali a to formou odborné publikace (restaurátorská
část), článků v odborných periodikách nebo formou pracovních seminářů.
Pracovníci 5. oddělení Národního archivu se zúčastnili zpracování projektu vědy a
výzkumu Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu, které byl
koncem roku 2010 přijat k podpoře (MV VG20112014054, odpovědný řešitel Karel Koucký).
Prioritou do dalších let v oblasti konzervátorského výzkumu bude nově získaný pětiletý
projekt Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI řízeného
Ministerstvem kultury - Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní
fondy (ve spolupráci s Národní knihovnou a s Ústavem chemických procesů Akademie věd
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ČR, archiv je spoluřešitelem v osobě Michala Ďuroviče). Je možné tedy pokračovat a navázat
na formálně již ukončený výzkum v rámci Bezpečnostního výzkumu Podprogram II. Výzkum
pro řešení ochrany a zabezpečení archiválií v klasické a elektronické podobě, grantový úkol
Monitorování plynných polutantů v depozitářích státních archivů České republiky a způsoby
jejich odstranění (Ministerstvo vnitra, reg. č. VE20072008003, 2007 - 2008, Michal
Ďurovič).
Další výzkumné úkoly řešené v roce 2010:
- Vývoj technologie restaurování poškozených rukopisů železogalovými inkousty
V roce 2010 ve spolupráci s ČVUT byly provedeny vstupní testy reálných železogalových
inkoustů a byly vybrány receptury inkoustů a typ papíru pro další zkoušky a testy.
- Atlas papírenských vláknin
I v roce 2010 byl tento obrazový atlas postupně doplňován o další papírenské vlákniny
s popisy základních morfologických znaků.
-

Vliv silic a jejich hlavních účinných látek na mikroorganizmy a na archivní
materiál
V roce 2010 byl studován vliv vybraných esenciálních olejů a silic na optické, mechanické
a chemické vlastnosti filtračního papíru Whatman1 po testech umělého stárnutí. Výsledky se
v současné době zpracovávají.
- Vliv odkyselování technologií Bookkeeper na novodobé záznamové prostředky
V rámci tohoto dlouhodobého projektu byla ukončena a úspěšně obhájena diplomová práce
studentky Institutu chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha Lucie
Palánkové s názvem Vliv viditelného světla a odkyselování papíru na stabilitu historických a
novodobých inkoustů (vedoucí práce Michal Ďurovič).
Další diplomová práce studentky Institutu chemické technologie restaurování památek
VŠCHT Praha Evy Štemberové zabývající se technologií hromadného odkyselování
Bookkeeper s názvem Studium vlivu vlhkosti na rychlost konverze oxidu hořečnatého a
penetraci papírovou podložkou byla v roce 2010 zahájena (vedoucí práce Michal Ďurovič).
Koncem roku byla úspěšně obhájena další diplomová práce studentky Institutu chemické
technologie restaurování památek VŠCHT Praha Marie Benešové Vliv atmosféry s nízkým
obsahem kyslíku na rychlost degradace papíru (vedoucí práce Michal Ďurovič).
V roce 2010 byla zahájena diplomová práce studentky Institutu chemické technologie
restaurování památek VŠCHT Praha Evy Hrbáčkové s názvem Studium vlastností
laminačního filmu BEVA 371 (vedoucí práce Michal Ďurovič, konzultant Hana Paulusová a
Alena Hurtová – FR Univerzity Pardubice) a bakalářská práce Štěpána Urbánka Lepení
voskových pečetí (vedoucí Benjamin Bartl).
Benjamin Bartl v září 2010 byl přijat do postgraduálního doktorského studia na Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze, přičemž téma jeho doktorské práce Optimalizace
složení a zpracování směsí na bázi včelího vosku, používaných pro konzervaci historických
voskových pečetí souvisí s problematikou krystalických výkvětů na voskových pečetích.
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Testování kancelářských papírů
Na základě žádosti ekonomického odboru Ministerstva vnitra byly i v tomto roce
laboratorně ověřovány technické parametry kancelářských papírů zakoupených těmito útvary
(bělost, tloušťka, plošná hmotnost…).
Národní archiv se podílel na přípravě mezinárodní konference mezinárodní organizace
IADA (International Association of Book and Paper Conservators) „Sejde z očí-sejde
z mysli?“ (Out of Sight - Out of Mind?), která se konala v Praze v květnových dnech.
Dále přednesli následující přednášky na seminářích a konferencích:
Hana Paulusová: Škroby a deriváty celulosy v restaurování papíru, odborný seminář Lepidla
v památkové péči, pořadatel společnost STOP, Praha, 13. 5. 2010.
Lenka Bartlová: Přírodní lepidla – klihy, želatiny a rostlinné gumy, tamtéž.
Michal Ďurovič a Hana Paulusová: Gaseous Pollutants: Monitoring in Repositories of the
State Archives in the Czech Republic, Mezinárodní konference „Sejde z očí - sejde z mysli?“,
pořadatel IADA (International Association of Book and Paper Conservators), Národní
muzeum, Národní knihovna, Národní archiv. 27. 5. - 28. 5. 2010.
Účast zaměstnanců Národního archivu v různých vědeckých a redakčních radách a komisích
v domácím prostředí je tak bohatá, že její výčet přesahuje možnosti zprávy o činnosti.
EDIČNÍ

A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Plnění edičního plánu v roce 2010
Úsek tisku, který zajišťuje výrobu publikací vydávaných Národním archivem, je součástí
8. oddělení. V roce 2010 byl ediční plán beze zbytku splněn a všechny předané rukopisy byly
připraveny k tisku. Tisk 2 titulů bude dokončen v roce 2011. Důvodem zpoždění tisku, je
především to, že rukopisy nejsou předávány v termínech uvedených na Námětových listech.
Oddělení dále spolupracovalo na publikacích vydávaných mimo tento úsek – především se
jedná o publikace a projekty vydávané ve spolupráci s jinými organizacemi a institucemi. Za
pomoci mezinárodně obsazené redakční rady vydává archiv již od roku 1992 sborník Paginae
historiae, který je zařazen v seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik.
Dle plánu pokračovaly práce na edici Archivu České koruny přípravou textových svazků
VI/1, 2 (Lenka Matušíková, Denko Čumlivski), korekturní práce na edici Berní ruly –
Hradecko, 3. sv. (Iva Čadková, Magda Zahradníková) a ediční a práce na Korespondenci
papežského nuncia na císařském dvoře v Praze Cesare Speciana 1592 - 98, sv. 1, 2 pro léta
1592 - 93 (Alena Pazderová).
Jako výsledek práce několika let byla odevzdána k tisku Příručka k dějinám KSČ (1921 1992) s podtitulem Základní biografické údaje a faktografické informace k dějinám KSČ
(František Štverák). Podklady pro tuto práci byly získávány z řady fondů 4. oddělení.
Jednotlivé údaje byly několikrát ověřovány a příručka bude doplněna bohatým fotografickým
materiálem rovněž z fondů Národního archivu.
Dále je třeba zmínit spolupráci na ediční přípravě vzpomínek Václava Kaplického a
Václava Laciny (obě ed. Martin Kučera), vzpomínek a dalších textů Jana Malypetra (ed.
Renata Kuprová), souboru studií Josefa Kollmanna, edici textů z období normalizace
Čestmíra Císaře (ed. Petra Paterová) a spolupráci na přípravě edice korespondence Antonína
Švehly (vydává MÚ-AAV ČR).
Celkové plnění plánu podává přehled. Publikační činnost jednotlivců je uvedena
v přehledu publikační činnosti pracovníků Národního archivu v závěru této zprávy o činnosti.
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Ediční plán Národního archivu pro rok 2010

Dokončení rozpracovaných titulů z roku 2009
Iva Čadková, Magda Zahradníková, 1. odd., Berní rula – Hradecko, sv. 3.,
předáno k tisku 24. 3. 2010, dokončení tisku 20. 5. 2010
Ivana Ebelová, Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783, 2. sv.,
předání do tisku 16. 8., obálky a barevné přílohy 24. 10. 2010, dokončení tisku 16. 12. 2010
H. Nováčková, Katalog a rejstříky k protokolům schůzí 14. čs. vlády.

Tituly zařazené do plánu pro rok 2010
Lenka Matušíková, Jan Kahuda, České archivy a zahraniční inspirace. Sborník příspěvků
z 13. konference…,
leden 2010, odsouhlaseno 9. 2., dokončení tisku 5. 3. 2010
František Štverák, Schematismus k dějinám komunistické strany Československa (1921–
1992),
leden 2010, rukopis odevzdán červen 2010, nyní 2. korektura, předpokládaný termín
dokončení tisku 18. 3. 2011
Helena Nováčková, Katalog a rejstříky k protokolům schůzí 15. čs. vlády,
březen 2010, odsouhlaseno 17. 5. 2010, dokončení tisku červen 2010
Jana Nováková, Seznam docházejících seriálů do knihovny NA k 1. 1. 2010,
duben 2010, k tisku připraveno 28. 5. 2010, dokončení tisku červen 2010
Eva Drašarová, Jan Kahuda, Paginae Historiae 18,
květen 2010, schváleno 16. 8. 2010, předáno do tisku 16. 8. 2010, obálka, barevné přílohy 2.
9. 2010, dokončení tisku 1. 10. 2010
Kol., Roman Straka, Sborník referátů ze 14. semináře restaurátorů. Brno 2009,
červen 2010, rkp nepředán k předtiskové přípravě

Dodatečně zařazené tituly 2010
Sborník prací PhDr. Josefa Kollmanna
schváleno 30. 3., k tisku odevzdáno 16. 4. 2010, dokončení tisku červenec 2010
Hrst vzpomínek z dospělosti V. Kaplický
odsouhlaseno 16. 8. 2010, předáno do tisku 17. 8. 2010, obálka 24. 10. 2010, dokončení tisku
20. 1. 2011
Restaurování a konzervace skleněných negativů. (1. část závěrečné zprávy výzkumu) –
probíhá předtisková příprava, předpokládané termín dokončení tisku duben 2011 – přeloženo
na 2011 – tisk externě
Elektronické tituly pro rok 2010
Publikační činnost pracovníků NA za rok 2009, knihovna NA
Informativní přehled č. 31
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PEDAGOGICKÁ

ČINNOST

Pokračovala výuka dalšího ročníku studentů 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 služba, předarchivní péče a výběr archiválií; Seminář
ke zpřístupňování archiválií; Archivní provoz a technika a Archivní legislativa). Na výuce se
podílejí pracovníci téměř všech oddělení. Zanedbatelná není ani spolupráce s touto katedrou
na realizaci výuky archivářů v budově 1. oddělení.
Jeden z nových kolegů, Zbyšek Stodůlka, vyučoval v letním semestru na Ústavu českých
dějin Filozofické fakulty UK přednáškami na téma Historie a multimédia a podílel se tamtéž
na cyklu Zivilgesellschaft, Modernisierung und Nationalisierung in Mitteleuropa I.
Organizoval a metodicky vedl účast studentů na mezinárodním semináři v Berlíně –
Sachsenhausen 21. – 26. 2. 2010 „Das Jahr 1939 in der Weltpolitik und hinterm Stacheldraht“
(pořadatel Europäische Akademie Berlin a Filozofická fakulta UK Praha).
Mikuláš Čtvrtník se podílí na výuce historiografie a teorie a metodologie historické vědy
na katedře historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci.
Dále jsme se účastnili přednášek pro studenty FAMU. Pracovníci oddělení péče o fyzický
stav archiválií se podíleli na výuce studentů Střední průmyslové školy grafické v Praze,
Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze, Fakulty humanitních
studií Univerzity Hradec Králové.
Tradičně na pracovišti probíhaly odborné studentské praxe (studenti SPŠG v rozsahu 10
dnů, studenti Fakulty restaurování University Pardubice).
Protože projekt UNESCO - Studijní pobyt peruánských restaurátorů archivních dokumentů
v České republice - byl vyhodnocen peruánskou stranou jako velmi přínosný, byl Národní
archiv koncem roku 2009 oficiálně požádán o uspořádání 14 denního cyklu přednášek přímo
v Limě. M. Ďurovič a B. Bartl společně se zástupcem Katedry restaurování Univerzity
Pardubice J. Šíblem připravili na základě žádosti peruánské strany dvoutýdenní kurz
„Restoration and Conservation of Objects of Cultural Heritage Seminar-Archival and Library
Documents”, který se uskutečnil na přelomu listopadu a prosince 2010 v peruánské Limě
(Archiv Ministerstva zahraničních věcí Peru).
Oddělení péče o fyzický stav archiválií v roce 2010 (květen-červen) navštívila vedoucí
restaurátorského oddělení Archivu Slovinské republiky v Lublani prof. dr. Jedert Vodopivec,
která přednesla na Vysoké škole chemicko-technologické a Univerzitě Pardubice dvě
přednášky. Dále pak oddělení ve spolupráci s Odborem archivní správy a spisové služby MV
se podílelo na přijetí delegace slovinských archivářů, restaurátorů, architektů ve dnech
3. - 8. 10., kteří se zajímali o zkušenosti s výstavbou archivních budov v ČR a také řadu
archivních budov navštívili. Dále pak v oddělení vykonaly týdenní odbornou stáž dvě
restaurátorky z Polska – Iwona Kotala-Skiba a Monika Bogacz-Walska.
ZAHRANIČNÍ

STYKY

Hodnocení zahraničních služebních cest Národního archivu v roce 2010
V plánu zahraničních služebních cest pracovníků Národního archivu pro rok 2010
bylo uvedeno celkem 7 cest. Během roku však docházelo k některým změnám, např. zrušení
cest z organizačních důvodů. Zrušené výjezdy byly nahrazeny neplánovanými cestami a další
výjezdy se konaly z prostředků grantů.
Celkový počet zahraničních služebních cest pracovníků Národního archivu v roce
2010 činí:
- 8 cest plánovaných
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-

7 cest neplánovaných
17 cest z grant. prostředků

- celkem realizovaných 32 zahraničních služebních cest
•

Tématicky se zahraniční služební cesty pracovníků NA týkají několika okruhů:

-

bohemikální výzkum
účast na mezinárodních konferencí a seminářích
účast na zasedáních mezinárodních komisí
získávání zkušeností v oblasti archivnictví v zahraničních archivech
prezentace Národního archivu a českého archivnictví v zahraničí

•

Uskutečněné cesty byly finančně zajištěny :

-

plně z rozpočtu Národního archivu
částečně z rozpočtu Národního archivu a částečně z jiných zdrojů (zahraničním
partnerem, organizátorem, aj.)
plně z jiných zdrojů
z grantových prostředků

-

Národní archiv se každoročně podílí i na přijetí zahraničních hostů. Tato přijetí jsou
realizována odborem archivní správy MV ČR. Většinou se jedná o archivní studium a zájem o
seznámení se s odbornou činností Národního archivu.

Přehled zahraničních služebních cest pracovníků Národního archivu za rok 2010
Rakousko / Linz (NA 82/2010-08)
PhDr. Karel Koucký, Ing. Miroslav Kunt
20.1.2010
- účast na workshopu ARCHiNET – získání zkušeností k elektronizaci archivních
činností
Slovensko / Bratislava (NA 584/2010-11)
PhDr. Alena Šimánková
16. -18.2.2010
- na pozvání Českého centra – seminář na téma proces H v Bratislavě Milada
Horáková)
SRN / Drážďany (NA 1478/2010-11)
PhDr. Zděňka Kokošková, Mgr. Alena Skipalová
12.-16.4.2010
- archivní výzkum k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu
Čechy a Morava v Říši
Chorvatsko (NA 2502/2010-11)
PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková
28. 30. 6. 2010
- účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (projekty financované
z komunitárních programů EU – digitalizace, interoperabilita, mobilita)
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SR / Bratislava (NA 3056/2010-11)
Blanka Hnulíková
25.7. – 7.8. 2010
- účast na letní škole se zaměřením na konzervaci fotografických materiálů s názvem
Module3
SR / Bánská Šťiavnica (NA 3381/2010-11)
Mgr. Filip Paulus
8. – 10. 9.2010
- vystoupení a zúčastnění se sympozia na téma Prezentace nalezených důlních map
z oblasti bývalého Rakousko-Uherska.
Rakousko / Vídeň (NA 3621/2010-11)
Mgr. Jan Kahuda
12. – 24.9.2010
- odborná stáž v Domácím, dvorském a státním archivu ve Vídni (projekt ICARUS,
projekty financované z komunitárních programů EU – digitalizace, interoperabilita,
mobilita).
Polsko/Katovice (NA 3679/2010-11)
PhDr.,Ing. Michal Ďurovič, Ing. Benjamin Bartl, Mgr. Lenka Holakovská
21. – 24.9.2010
- účast na mezinárodním semináři a workshopu zaměřeným na mimořádné události
v archivech a připravenost na tyto události (spolupráce s Německem a Polskem
v rámci projektů financovaných EU).
Itálie / Terst (NA 1873/2010-11)
Bc. David Hubený
10. – 17.10.2010
- účast na kurzu IIAS Autumn Archival School 2010, účast na konferenci
Itálie / Florencie ( NA 3803/2010-11)
PhDr. Eva Gregorovičová
19.10. – 4.11.2010
- pokračování v průzkumu vztahů mezi fondem Rodinný archiv v toskánských
Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii, tvorba společných nových pomůcek.
Itálie / Řím (NA 3829/2010-11)
PhDr. Alena Pazderová
15. – 31.10.2010
- pokračování ve výzkumu bohemik v Archivio di Stato di Roma, kontrola nunciaturní
korespondence z let 1592-96 ve Vatikánském tajném archivu a Vatikánské knihovně a
doplňování chybějících textů.
SRN / Berlín (NA 4240/2010-11)
PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout
8. – 10.11.2010
- účast na konferenci ke končícímu projektu Nucené nasazení.
SRN / Koblenz (NA 4282/2010-11)
Mgr. Karolína Šimůnková, Mgr. Zbyšek Stodůlka
22. – 27.11.2010
- získání poznatků v dlouhodobém ukládání elektronických dokumentů, elektronizaci
spisové služby a konzultace problematiky předarchivní péče.
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Rakousko / Vídeň (NA 4404/2010-11)
PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková
22. – 26.11.2010
- účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS a na zasedání konferenci „Archive
on the web-Experiences, Challenges, Visions“ (projekty financované z komunitárních
programů EU – digitalizace, interoperabilita, mobilita).
Peru / Lima (NA 4568/2010-11)
PhDr. Ing. Michal Ďurovič, Ing. Benjamin Bartl
27.11. – 13.12.2010
- na základě pozvání Ministerstva zahraničí Peru uspořádáno školení pro peruánské
restaurátory archivních dokumentů, financováno z mimorozpočtových zdrojů.
Grant: P410/10/1673 – práce na projektu „Zdeněk Nejedlý (1878-1962)“
Řešitel PhDr. Jiří Křesťan, CSc.
Rusko / Moskva (NA 2539/2010-11)
PhDr. Jiří Křestan, CSc.

18.9. – 10.10.2010
-

studium archiválií k osobnosti Zdeňka Nejedlého v moskevských archivech

Grant: Nucené nasazení občanů z Protektorátu Čehcy a Morava v Říši.
Řešitel: PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, Mgr. Monika Sedláková
Rakousko / Vídeň (NA 328/2010-08)
Ing. Miroslav Kunt, Mgr. Monika Sedláková
8. – 12. 2. 2010
- archivní výzkum k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu
Čechy a Morava v Říši
Grant: „Průvodce po Rakouském státním archivu pro českého návštěvníka“
409/08/0296.
Řešitel: Mgr. Kahuda - práce na závěrečné fázi projektu, kompletace textů pro tisk
Rakousko / Vídeň
665/2010-11
3. – 12.3.2010 Ing. PhDr. Milan Vojáček
1076/2010-11
22. – 26.3.2010 PhDr. Karel Koucký, PhDr. Jaroslav Šulc
1389/2010-11
12. – 16.4. 2010 PhDr.Jan Županič FF UK
2076/2010-11
17. – 28.5.2010 Mgr. Marešová
2077/2010-11
24. – 28.5.2010 PhDr. Karel Koucký
2078/2010-11
30.5. – 4.6. 2010PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda
2079/2010-11
31.5. – 11.6.2010 PhDr. Martina Jeránková (MÚ-AAV ČR) Mgr. Jan Hrdina (AHMP)
2080/2010-11
7. – 18.6.2010 Ing. Miroslav Kunt
2081/2010-11
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14. – 18.6.2010 PhDr. Dagmar Kutílková – ministerstvo dopravy ČR – správní archiv
2082/2010-11
20.6. – 2.7.2010 PhDr. Eva Gregorovičová
2083/2010-11
28.6. – 2.7.2010 PhDr. Jaroslav Šulc
3086/2010-11
16. – 20.8.2010 PhDr.,Ing. Milan Vojáček, Mgr. Jan Kahuda, Mgr. Pavel Koblasa
2615/2010-11
16.9. – 1.10.2010 PhDr. Eva Drašarová, CSc.
3124/2010-11
23. – 27.8.2010 Mgr. Jan Hrdina (AHMP) PhDr. M. Jeránková (MÚ-AAV ČR), PhDr.
Jaroslav Šulc
4512/2010-11
23.11. – 1.12.2010 PhDr. Ing. Milan Vojáček

IV. STAV ARCHIVÁLIÍ
Předepsané tabulky se nacházejí v závěru zprávy o činnosti.
PREVENTIVNÍ

P ÉČ E O A R C H I V Á L I E A P RŮ ZK U M Y J E J I C H F Y ZI C K É H O S T A V U

Projekt hromadného odkyselování zůstává nadále prioritou nejen Národního archivu, ale
celého českého archivnictví. Na rok 2010 avizovaná další výzva na předkládání projektů
financovaných z mechanismů EHP/Norsko (tzv. norské fondy), byla přesunuta na rok 2011.
Pro budovu Národního archivu v Dejvicích, před kterou probíhá intenzivní stavební
činnost související s výstavbou městského okruhu Prašný most – Špejchar, byl krizový plán
Národního archivu rozpracován až do stádia instrukcí pro jednotlivé krizové situace. Bohužel
se nepodařilo zorganizovat praktické cvičení, které by tyto instrukce prověřilo v praxi a
ukázalo na případné chyby a nedostatky.
Významnou aktivitou v oblasti krizového plánování je práce v European Working Group
on Disaster Prevention, která v září 2010 v polských Katovicích zorganizovala setkání
zástupců Polska, České republiky a Spolkové republiky Německo, jehož tématem bylo
krizové plánování a archivech a praktické cvičení zaměřené na povodně. V rámci tohoto
semináře se setkali zástupci archivních správ všech zemí a slavnostně spustili webové stránky
www.euraned.eu (European Archival Network for Disaster Management).
V roce 2010 bylo vydezinfikováno celkem 2366,5 bm archiválií, z toho 1687,5 bm
archiválií archivu a 679 bm z jiných archivů a institucí. Z fondů Národního archivu byly v
roce 2010 dezinfikovány především archiválie přejímané postupně z Ministerstva financí ČR
(1489,5 bm), průběžně pokračovala také dezinfekce fondu Archiv pražského arcibiskupství –
duplikáty matrik (141 bm), který je postupně delimitován do SOA Plzeň. Z finančních
důvodů není využívána plná kapacita dezinfekční linky.
V rámci zajišťování preventivní péče o archivní fondy průběžně probíhaly průzkumy
fyzického a mikrobiologického stavu archivních fondů dle požadavků správců fondů. Zcela
nově byl zahájen systematický průzkum fyzického stavu Sbírky map a plánů podle zvolených
kritérií stupně poškození. Byl připraven průzkumový formulář včetně atlasu
charakteristických poškození. V současné době končí tzv. zkušební průzkum, který bude
vyhodnocen, a po připomínkování bude zahájen systematický průzkum.
Dále pokračovaly periodické kontroly bezpečnostních mikrofilmů - celkem bylo
zkontrolováno 22 ks bezpečnostních mikrofilmů. Analytickou metodou dle ČSN ISO 417 Stanovení zbytkového thiosíranu ve zpracovaných fotografických materiálech metodou s
methylenovou modří - bylo provedeno celkem 69 analýz. Na základě těchto analýz byla
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provedena korekce technologického procesu zpracování mikrofilmů. Oproti minulému roku
se počet analýz snížil přibližně o 30% v důsledku postupného utlumování mikrofilmování
archivních fondů.
Z přejímaného fondu Vodohospodářský ústav T. G. Masaryka byly u filmů č. 471 až 775 a
1001 až 1018 provedeny testy na tzv. octový syndrom podle metodiky navržené Image
Permanence Institute v Rochesteru. Z toho u 8 filmů byl octový syndrom prokázán, a proto
tyto filmy byly uloženy do karantény.
Celkem bylo provedeno 294 stěrů pro státní archivy a další instituce (Státní oblastní archiv
v Praze, Státní oblastní archiv v Zámrsku, Státní oblastní archiv v Plzni, Státní okresní archiv
v Liberci, Státní okresní archiv v Pardubicích, Archiv města Brna, Archiv Biskupství
brněnského, Archiv bezpečnostních složek, Archiv Univerzity Hradec Králové,
Archeologický ústav AV ČR, Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy, Zemědělská a potravinářská knihovna, Národní muzeum, Národní technické
muzeum, Muzeum hl. města Prahy, Poštovní muzeum, Židovské muzeum, Galerie
Středočeského kraje Kutná Hora, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Akademie
výtvarných umění, Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT).
U pozitivních nálezů provedena identifikace mikroorganismů, navíc u 21 stěrů z
povodňových materiálů bylo prováděno širší spektrum analýz, včetně identifikace bakterií).
Individuálně byla dezinfikována 1 archivní krabice (fond ŘSD/R), 2 složky (fond RUESO), 7
map a 1 kniha (pro 2 oddělení) a 9 složek (pro 4. oddělení).
V roce 2010 pokračovalo druhým rokem zajišťování agendy mikrobiologické kontroly
archivních a knihovních dokumentů institucí, pro které Národní archiv dezinfikuje jejich
fondy (SOA Třeboň, SOkA Prostějov, SOA Litoměřice, Belfor Czechia).
Průzkum klimatické situace depozitních prostorů
V roce 2010 proběhla kontrola mikrobiologické čistoty ovzduší 4 depotních sálů v budově
Národního archivu na Chodovci (550 až 553), u kterých bylo podezření, že byly
kontaminovány avizovaným zaplísněním sálů užívaných oblastním archivem. V roce 2011
bude zahájen komplexní průzkum všech depozitářů Národního archivu. V době psaní zprávy
Národní archiv neobdržel od svých kolegů žádnou další, komplexnější a měřením ověřenou,
informaci.
Pro Galerii hlavního města Prahy byla provedena kontrola klimatických parametrů prostor
nově zrekonstruované Bílkovy vily, které byly určeny pro uložení fotografické sbírky.
Příprava archiválií na výstavy
Rozsáhlou činnost představují výstavy a práce s nimi související. I když Národní archiv
v současné době nepořádá samostatné výstavy, jeho archivní fondy jsou velmi často
požadovány různými institucemi k zapůjčení na výstavy. Proto je do výstavní činnosti
zahrnována nejen kontrola fyzického stavu archivních dokumentů a výstavních prostor, ale
nově i příprava návrhů smluv o výpůjčce, včetně zajištění záznamů o ocenění, protokolů o
stavu archiválií apod.
V následující tabulce je shrnuto množství pracovních dnů potřebných pro kontrolu fyzického
stavu archiválií a zajištění výstav:
Výstavy archiválií
Příprava archiválií pro výstavy a zápůjčky
Instalace výstav
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dny
dny

32
40,5

Měření klimatických a světelných parametrů

dny

5

V průběhu roku prováděly studovny a archivní oddělení průběžné revize vybraných fondů
(výměna kartonů fondu Řád benediktinů a Řád premonstrátů, revize vybraných částí
nejfrekventovanějších fondů zejména genealogicko-heraldické povahy). Průběžně byla
prováděna paginace dokumentů (1. odd. 30 000 stran). Masivní spolupráce s restaurátory se
uskutečnila zejména při digitalizaci listin, kdy byla pro tyto práce vyčleněna jedna
pracovnice. Průběžně byla sledována a odstraňována krystalizace vosku na pečetích listin
Řádu křižovníků (váže se na zhotovování bezpečnostních negativů) a jako v minulých letech
byla sledována krystalizace vosku na pečetích fondu AČK (výzkumný úkol, sledováno
dlouhodobě).
Ve špatném fyzickém stavu jsou v minulosti často používané knihy ke sčítacím operátům
(Státní úřad statistický I – Sčítání obyvatelstva ČSR v roce 1930, Praha a Sčítání obyvatelstva
v roce 1939), zejména některé pomocné knihy jsou velmi poškozeny díky vyřizování agendy
v 90. letech 20. století. Od roku 2009 se přistoupilo k jejich postupné záchraně. Snadněji
zachranitelné pomocné knihy ke sčítání roku 1930 byly předávány knihaři k vytvoření pevné
vazby (cca 10 svazků). Od roku 2011 dojde k průběžné digitalizaci a až teprve poté budou
opatřeny pevnou vazbu. Pomocné knihy z roku 1939, které nejsou příliš poškozené, jsou
předávány externí knihařce, která je rozešívá a ukládá do speciálních krabic - mezitím je
rovněž postupně posílá k digitalizaci (cca 15 knih).
K O N ZE R V O V Á N Í

A RESTAUROVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ

I v roce 2010 pokračovalo konzervování a restaurování soudních spisů. Státního soudu
Praha, obdobně tak pokračovaly knihařské práce pro Český statistický úřad dle Dohody o
spolupráci při konzervaci a restaurování dokumentů zasažených povodněmi v roce 2002 mezi
Ministerstvem spravedlnosti a Národním archivem.
Na základě podepsané smlouvy mezi Národním archivem a Královskou kanonií
premonstrátů na Strahově pokračovala i v roce 2010 systematická konzervace listin a pečetí z
fondu Řád premonstrátů, i když v podstatně menším rozsahu.
Restaurátorské pracoviště 10. oddělení umístěné v budově Národního archivu Milady
Horákové 133, Praha 6 i v roce 2010 pokračovalo v restaurování a ukládání pergamenových
listin fondu Řád maltézských rytířů do ochranných obalů, které bylo zahájeno již v roce 2006.
V roce 2010 bylo konzervováno a restaurováno 129 papírových a pergamenových listin
z tohoto fondu a uloženo do speciálních krabic.
Dále bylo komplexně restaurováno a konzervováno 129 ks pečetí z fondu Řád maltézských
rytířů, Archiv České koruny a České gubernium- listiny. V rámci studentských prací bylo
konzervováno (čištění) 23 ks pečetí z fondu Řád Křížovníků.
Před digitalizací fondu židovské matriky (HBM) bylo 11 ks matrik ambulantně opraveno.
Restaurátorské pracoviště na Chodovci pokračovalo v restaurování a konzervování
archiválií přijatých již minulých letech, nebo zahájilo práce na nově přijatých archiváliích.
Jednalo se o následující archivní fondy:
• Průběh systematické konzervace vybraných fondů zahájené v předchozích letech:
fond Desky zemské větší:
pokračuje odkyselování a zhotovování ochranných obalů. V roce 2010 byly odkyseleny
následující desky zemské velké: č. 142, 149, 204, 237, 278, 289, 393. Na všechny odkyselené
knihy (i z minulých let) byly zhotoveny ochranné obaly a předány správci fondu.
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fond Rodinný archiv Metternichů (RAM):
- erbovník RAM-A 5/IX/4 (26. 9. 2003) - probíhá konzervace
- listiny RAM-L 131-149 – dokončeno
fond Rodinný archiv toskánských Habsburků:
- Leopold II., 10 deníků – 4, 8, 9, 10, 11 (2 dokončeny v roce 2009) dokončeno, č. 19 a
20 – pokračují práce
- Petr Leopold – kniha č. 7 dokončena
- Ferdinand IV. – ukládání do ochranných obalů 5 kartonů dokončeno
- ZÚ, kniha inv. č. 18, kniha 19 – práce probíhají
- mapa inv. č. 1289, 14 dílů – práce probíhají
- pg. listina inv. č. 3 – práce probíhají
fond Národní výbor 1848:
- karton 7 – dokončeno
fond Ředitelství císařských a soukromých statků Praha:
pokračuje systematické ukládání pergamenových listin do krabic firmy Emba (probíhá
adjustace a konzervace listin č. 68–102, 5 listin hotovo)
fond Židovské kontrolní matriky:
- pokračuje systematická konzervace matrik - před dokončením jsou matriky 405, 548,
1520 a hotovy jsou 351, 1341
- přijaty matriky HBMa 253, 324, 328 a 447 – hotovy 328 a 447, před dokončením 324
Indikační skici:
- 16 indikačních skic: 261, 200, 212, 387, 214, 405, 560, 559, 561, 394, 636, 637 – práce
probíhají (hotovy IS 202, 173, 207, 222 z roku 2009, 387 a 402 v roce 2010)
• Dále byly v roce 2010 restaurovány a konzervovány archiválie z následujících
fondů:
-

kniha Zemský úřad Praha č. 1679 – dokončeno
Desky zemské karlštejnské – konzervace, krabice – práce probíhají
ZPN – návrh opatření pro stabilizaci fyzického stavu fondu – v roce 2007 vypracován
návrh, dosud nerealizováno
- obsahy novin Čechoslowakische Korrespondenz z knihovny – dokončeny 4 ročníky
- MZV-RPA, kniha karton 3 – práce probíhají
- 9 knih z Piaristické knihovny – knihy A IV 451 a A IV 14/2 dokončeny
- mapa Ruska, Nikolajev, inv. č. 126 - dokončeno
- vazba knih SO 1930 – dokončeno 8 svazků
- pergamenová listina Rudolfa II. (z fondu Jiří Sedmík) – dokončeno
- PM, karton 1619 – dokončeno
- Meissner – aktový materiál – dokončeno
- čištění a desinfekce map určených k delimitaci – dokončeno
- obaly na 10 letáků z Třicetileté války – dokončeno
•

Z fotografických dokumentů byly v roce 2010 restaurovány a konzervovány:

- fond Balkanpress (FČTK a KČsT-OD) – dokončeno 18 kusů skleněných negativů
- fond Dobrovolníci ve Španělsku – dokončeno 221 kusů pozitivů
- fond K. H. Frank - 1 album s pozitivy – práce probíhají
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- fond Ukrajinské muzeum - 1 karton s negativy – práce probíhají
- fond L. Hermanová celý fond pozitivů – práce průběžně probíhají
Pro Národní památkový ústav (Státní zámek Krásný dvůr-Doupov) byla komplexně
restaurována daguerrotypie Portrét hraběte Adolfa Ledeburg–Wichelena.
Pro
Státní
oblastní archiv v Litoměřicích byla restaurována fotografická dokumentace k požáru Ústavu
sociální péče v Měděnci a pro Státní okresní archiv Česká Lípa 2 pozitivy z poloviny 20.
století.
Průběžně byl doplňován Atlas poškození skleněných negativů zjištěných při
restaurování.
•

Restaurování dokumentů poškozených povodněmi v roce 2002:

V roce 2010 pokračovaly restaurátorské a konzervátorské práce na soudních spisech
Státního soudu Praha (20 ks archivních krabic) a bylo převázáno posledních 5 bm dokumentů
a statistických ročenek Českého statistického úřadu.
•

Restaurování pergamenových listin a pečetí z fondu Řád premonstrátů:

Externí restaurátorka v roce 2010 restaurovala, konzervovala a uložila do speciálních
krabic pouze 20 kusů pergamenových listin (polovina oproti roku 2009) z fondu Řád
premonstrátů, které jsou v Národním archivu uloženy na základě depozitní smlouvy.
Restaurátorské práce byly financovány tímto řádem. Toto malé množství bylo způsobeno
dlouhodobou nepřítomností restaurátorky.
V následující tabulce je shrnut počet zrestaurovaných archiválií a počty dnů potřebné
k zajištění jednotlivých činností úseku:
Konzervování a restaurování archiválií
Konzervování pečetí
Kopie pečetí
Negativní formy
Rekonstrukce pečetí
Konzervování a restaurování perg.listin.
Ukládání perg.listin do Melinexu/krabic
Restaurování a konzervování rukopisů a tisků
Odkyselování archiválií, měření pH rukopisů
Konzervování a restaurování aktového mat.
Příprava archiválií k mikrofilmování, digitalizaci
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kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
kusy

188
47
18
25
20
4
34
46
149
77,5
147
27
71
344
57
53,5
10423
289
11

Konzervování a restaurování map a plánů

dny
kusy
dny

17
145
46

Konzervování a restaurování fotografických materiálů
- Pozitiv a negativ

kusy

230

dny

138

Konzervování a restaurování fotografických materiálů
- mikrofilm a filmový pás

svitky/role

0

Mechanické a chemické čištění pozitivů a negativů

dny
kusy
dny

0
47
26

Mech. a chem. čištění
mikrofilmů a filmových pásů

svitky/role

107

dny
dny
kusy
dny
kusy
dny
kusy
dny
dny
dny

11
41
57
86,5
24
6
5
99
66
46

Individuální dezinfekční práce
Kartonážní práce
Vazba inventářů
Běžná a brožovaná vazba, převazba,makety
Příprava konzervačních prostředků
Údržba strojů a úklid

B E ZP E Č N O S T N Í

S N ÍM K O V Á N Í A R E P R O G R A F I E

Počty snímků viz tabulka č. IV/3 v závěru zprávy o činnosti.
Pokračovala příprava k snímkování fondů Komorní soud (79 knih, úkol pozastaven),
Archiv pražského arcibiskupství – úřední knihy (25 knih, dlouhodobý úkol) a Knihy
židovských familiantů (198 knih, úkol ukončen), Ministerstvo vnitra – Nosek (82 kartonů,
úkol ukončen). Průběžně pokračovalo i plánované zhotovování bezpečnostních negativů listin
řádových archivů, tj. listin Řádu maltézských rytířů, Řádu premonstrátů Strahov a Řádu
křižovníků (fotografováno celkem 527 ks listin).
Bylo započato s masivním předáváním zabezpečovacích negativů fondu Řádu maltézských
rytířů (celkem předáno 3 776 ks negativů k listinám do inv. č. 1300) k definitivnímu uložení
mimo budovu, v níž se nacházejí originály.
V roce 2010 bylo řádně zaevidováno a uloženo 85 nově zhotovených svitků bezpečnostních
mikrofilmů a stejné množství jejich matričních a studijních kopií. Dále bylo stejným
způsobem zaevidováno 7 373 přír. č. bezpečnostních negativů, u některých z nich byly
evidovány také matriční kopie (tj. negativy před restaurováním).
Bezpečnostní snímkování na Chodovci od počátku roku neprobíhalo (nebyly připraveny
žádné archiválie), v Dejvicích skončilo v září 2010 s tím, že na začátku roku 2011 budou ještě
snímkovány knihy židovských familiantů. Jedna z operátorek byla z ateliéru v Dejvicích
převedena na Chodovec a zapojila se do systematické digitalizace archiválií. Druhá
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operátorka/fotografka v ateliéru Dejvice po dokončení mikrosnímkování bude pokračovat ve
fotografování listin a pečetí a v případě malé vytíženosti bude i ona skenovat archiválie.
Dále byly provedeny kontroly fyzického stavu archivních souborů Hermanová Ljuba,
Fotoarchiv K. H. Franka, Ústřední dopravní institut a průběžně pokračovaly periodické
kontroly fyzického stavu bezpečnostních mikrofilmů, kde byly zjištěné nedostatky (např.
chybějící alonže) okamžitě odstraněny. Zároveň probíhala výměna nevyhovujících obalů za
bezpečné.
D I G I T A L I ZA Č N Í

PRÁCE

V současné době je kladen důraz na digitalizaci archiválií, která je levnější a pro uživatele
představuje jistý komfort při studiu archiválií. Již v roce 2003 jsme připravili „návrh základní
koncepce“ digitalizace a shodli jsme se na tom, že je vhodné digitalizovat archiválie, které
badatelé hojně využívají – a tedy poškozují, ale jejich stávající fyzický stav (pokud se sníží
frekvence využívání) ještě není tak špatný, aby musely být snímkovány do 35mm
bezpečnostního mikrofilmu. Vlastními silami jsou ve fotografickém ateliéru Chodovec
v současné době digitalizovány především archivní soubory 3. oddělení a v menší míře 8.
oddělení (negativy, které nelze v původní podobě předkládat ke studiu).
Byly zhotoveny podrobné manuály k obsluze jednotlivých skenovacích zařízení a byl
dohodnut postup při pořizování digitálních reprodukcí, včetně technických parametrů
(vycházejí z koncepce Národního digitálního archivu). Dále byl v roce 2009 sestaven
„soupis“ archivních souborů, které by bylo vhodné digitalizovat (vychází z požadavků
jednotlivých oddělení). Proběhl průzkum problematiky v zahraničí, který byl shrnut
v materiálu Jaroslav Šulc – Karel Koucký, Digitální konverze analogových dokumentů
v metodikách vybraných zahraničních kulturních institucí.
Přípravy k digitalizaci dalšího nově zpracovaného fondu Státní tajemník u úřadu říšského
protektora byly zahájeny v posledním čtvrtletí roku 2009 a koncem téhož roku byly předány
8. oddělení první kartony. Půjčování originálů je ve studovně uzavřeno a badatelé jsou
odkázáni na studium digitálních kopií (podobně jako u digitalizovaného fondu Německé
státní ministerstvo, jehož prezentace proběhla při velkém zájmu odborné veřejnosti v červnu
2010). Na podzim loňského roku byla příprava ukončena a na konci roku bylo již vlastními
silami naskenováno asi 100 kartonů. Digitalizáty se postupně připojují k inventáři uloženému
v programu JANUS a jsou badatelům k dispozici na serveru badatelna.cz
Současně proběhla příprava k digitalizaci fondu MV – Nosek (82 kartonů). Pro plánovanou
digitalizaci byly připravovány fondy Komitét pro umožnění studia ruským a ukrajinským
studentům v ČSR a Ruské a ukrajinské spolky a organizace. Digitalizace by měla být zahájena
v roce 2011. Příprava k digitalizaci probíhala i u fondů Sbírka map a plánů a Sbírka plakátů a
u obou rodinných archivů (plánovaná digitalizace v roce 2011 v rámci projektu
MoM/ICARus)
Při digitalizaci policejních konskripcí v roce 2010, bylo rozlepeno posledních 19 kartonů
(do kart. 739), nafotografováno 141 kartonů (do kart. 687), tj. cca 140 000 snímků. Editováno
bylo 122 kartonů (do kart. 650 s mezerami), tj. cca 350 000 záznamů. Na internetu bylo k 31.
12. 2010 zpřístupněno cca 600 kartonů, tj. cca 1 600 000 záznamů. Projekt bude v roce 2011
ukončen.
V prvních dvou měsících roku 2010 pokračovala také masová digitalizace listin po r. 1526
v rámci projektu Monasterium (financováno z komunitárních programů Evropské unie), která
byla úspěšně dokončena. Bylo digitalizováno 3 103 ks listin a pořízeno 10 075 skenů.
Souběžně byla prováděna i kontrola metadat, která jsou po částech předávána do vídeňské
centrály k vyvěšení na webovou stránku www.monasterium.net. Průběžně byla prováděna
revize přepisů inventářů fondů digitalizovaných v rámci tohoto projektu do PC formulářů za
pomoci externistů. Na jaře se podařilo ukončit i digitalizaci indikačních skic a nově byla
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koncem roku započata digitalizace židovských a židovských kontrolních matrik, s čímž
původně nebylo v plánu na r. 2010 počítáno. Od října probíhaly přípravné práce pro
digitalizaci fondu Židovské kontrolní matriky (HBM). Připraven byl celý fond (1009 ks
matrik), digitalizováno zatím 164 ks matrik (plnění bylo přerušeno z důvodu vyšší moci,
povětrnostní podmínky byly tak nepříznivé, že nebylo možno ohrožovat bezpečnost vzácných
svazků). Koncem roku 2010 se započalo i s přípravou fondu Židovské matriky (HBMa) pro
digitalizaci (2 400 ks z celkového počtu 3000). Tyto práce budou pokračovat v r. 2011.
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, údržby a
oprav. Úsek informačních technologií 5. oddělení je (jako do jisté míry servisní pracoviště)
v permanentním časovém tlaku. Denně řeší úkoly a problémy, které vyplývají z běžného
fungování, vedle toho musí řešit řadu dlouhodobých koncepčních záležitostí (dlouhodobé
uchovávání a zpřístupňování elektronických dokumentů, digitalizaci, tvorbu a zveřejňování
elektronických archivních pomůcek apod.).
•

Uložení archiválií (a jejich kopií) v elektronické podobě (včetně projektu Národního
digitálního archivu – NDA, viz též výzkum)

V roce 2010 pokračovalo přejímání, evidence, uložení a zpřístupnění digitálních
dokumentů. Jednalo se zejména o digitalizované fondy Německé státní ministerstvo a Státní
tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě. V současné době jsou uloženy
digitální a digitalizované dokumenty 76 archivních fondů. Objem digitálních dokumentů je
2,5 TB a objem digitalizovaných 9,3 TB. V návaznosti na získání diskového pole
sponzorským darem od firmy Mercedes pokračují práce na realizaci souběžného uložení dat
na Chodovci a v Dejvicích. Výsledkem bude vyšší bezpečnost dat a snazší (rychlejší) přístup
k digitalizovaným archiváliím na 1. oddělení.
V roce 2010 pokračovala příprava projektu Národního digitálního archivu. Dne 18. 5. 2010
byla vyhlášena výzva č. 10 Integrovaného operačního programu, na kterou Národní archiv
reagoval podáním projektové žádosti. Tato žádost byla na základě věcného hodnocení a
doporučení hodnotící komise schválena (č. j. MV-62036-16/OSF-2010 z 18. 11. 2010).
Vydání právního aktu se předpokládá v lednu 2011.
•

Oblast správy sítě NA a koncových uživatelských zařízeních

Vedle rutinních prací došlo v roce 2010 k migraci z Exchange 2003 na Exchange 2007 a
migraci SQL 2005 Express na SQL 2008 Full. Zároveň byla opravena síť v depozitářích, kde
byla vytvořena subsíť Depot, v rámci níž bude zajištěn přístup k potřebným aplikacím
(JANUS), elektronické poště (OWA), případně dalším.
•

Podpora uživatelských aplikací (elektronický podací protokol, IS badatelna, JANUS
2000, knihovnický software)

Technická podpora uživatelských aplikací probíhala rutinně. Problémy přetrvávají s IS
badatelna. Firmě se nepodařilo zcela odstranit problémy s tiskem v nové verzi produktu, také
některé požadované úpravy systému nebyly realizovány.
Zásadním problémem, který byl vyřešen, byl přístup k elektronickému podacímu
protokolu. Tento není již podporovaným produktem a nebylo možné ho instalovat na nové PC
s OS Windows7. Proto byl vytvořen webový prohlížeč, který umožňuje vyhledávání spisů
v protokolu a jejich zobrazení.
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•

Intranetový informační systém Národního archivu

V roce 2010 došlo k odchodu tvůrce systému z archivu. Nový pracovník na ½ úvazku
převzal systém a zajišťuje jeho provoz a drobné úpravy. V roce 2010 dále probíhala
optimalizace systému. Nově bylo připravováno dálkové zpřístupnění segmentu předarchivní
péče v bezpečném modu pro pracovníky předarchivní péče.
•

Technická administrace webu Národního archivu

Nový pracovník na ½ úvazku provedl analýzu stávajícího webu a připravil některé podněty
pro postupnou úpravu webu v souladu se současnými trendy v této oblasti. Základním
úkolem, který bude dokončen v roce 2011, byla analýza a testování redakčních systémů
založených na různých platformách. V tuto chvíli je připravována implementace redakčního
systému, jež bude otestována na nově koncipovaném segmentu webu NA týkajícím se
archivních pomůcek a digitalizovaných materiálů.
•

Technická a metodická podpora implementace a provozu elektronické spisové služby
v Národním archivu

5. oddělení zajistilo připojení k systému spisové služby provozovanému na Ministerstvu
vnitra, instalaci klientů v síti Národního archivu, spolupracovalo na zavedení elektronických
podpisů a certifikátů.
SPISOVÁ

S L U ŽB A

Ve výroční zprávě obvykle nebývá tato část samostatně zmiňována, avšak rok 2010 byl ve
vedení spisové služby Národního archivu zlomový. V prvé řadě bylo třeba se připravit na
elektronický systém spisové služby, a to především tvorbou nových spisových norem. Ty
staré byly s menšími či většími změnami „opisovány“ v průběhu uplynulých 50-ti let. Nové,
připravené pro rok 2011, znamenají razantní změnu. Na počátku roku připravil podklady
spisového a skartačního řádu ing. Kunt (DOPP) a do konce března proběhlo první a druhé
připomínkové kolo; zároveň se připomínkoval i nově připravený Spisový a skartační plán (dr.
Benešová). Od června měla být spuštěna testovací databáze eSSl – GINIS a chtěli jsme
spisové normy pokud možno dotvořit v souladu se systémem a jeho možnostmi. Databáze
však byla uvedena do testovacího provozu až koncem října (na začátku září absolvovali
vedoucí oddělení základní školení) – nejprve bylo třeba řešit připojení k serveru MV a
následně nebylo připraveno nastavení u České pošty. Na „dotvoření“ spisových norem tedy
mnoho času nezbývalo. Poslední připomínkové kolo bylo uzavřeno 15. 11. 2010 a zaslané
připomínky byly akceptovány nebo vypořádány a normy vstoupily v platnost podpisem
ředitelky dne 21. 12. 2010.
Od začátku prosince 2010 byl spuštěn ostrý provoz produktu GINIS a snažíme se s ním se
ctí vypořádat. V neposlední řadě je třeba zmínit i výrazné zlepšení kázně při vyřizování spisů.
Zde se plně osvědčily průběžné kontroly.
PROSTOROVÁ

S I T U A C E A R C H I V U , P R O V O ZN Í A E K O N O M I C K É ZÁ L E ŽI T O S T I

Národní archiv měl příslušnost hospodařit s majetkem státu ve třech objektech.
Archivní areál (dále AA) Chodovec se skládá z depotní, technologické a provozní části.
Depotní část je třináctipodlažní budova se 182 depotními sály. Podlahová plocha jednoho
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depotního sálu je 183,7 m2 , celková plocha všech depotních sálů je 33 359 m2. Depoty jsou
vybaveny regály / pevné nebo s pojezdem /, nebo specielním vybavením. V části
technologické je umístěna plynová kotelna, úpravna vody, záložní zdroj a jiné technologie.
Provozní část je šestipodlažní budova. Je zde umístěna studovna, kinosál, knihovna,
přednáškový sál a výstavní sál, kancelářské prostory, laboratoře, jídelna a skladové prostory.
Areál je využíván i Státním oblastním archivem (dále SOA) v Praze na základě smluvního
vztahu s Národním archivem.
M. Horákové je čtyřpodlažní budova se dvěma podzemními trezory, depoty, studovnou,
ateliéry a jsou zde umístěny kancelářské prostory. Zastavěná plocha tohoto objektu je cca 1
600 m2, nachází se v památkově chráněném území. Budova je využívána současně Odborem
archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra. Prostorové rezervy zde nejsou.
K III je objekt, který byl ke konci roku 2008 převeden na Národní archiv pro potřeby
vybudování záložního pracoviště Národního digitálního archivu (dále NDA).
Volná kapacita sálů Národního archivu pro standardní archiválie včetně kontaminovaných
v karanténách byla stanovena na základě podrobné revize uložení v červenci roku 2010 a činí
17 500 bm.
Reálný stav volné kapacity sálů Národního archivu je mnohem menší, protože nejde vždy
o souvislé volné regály či paprsky, ale jen jednotlivé volné police pro menší přírůstky
archivních fondů, či o započítané karanténní sály pro kontaminované archiválie z přejímek
v podzemí budovy (depotní blok I a II, z toho 1 sál navíc zapůjčen SOA Praha mimo nyní již
2 karanténní sály, jež SOA obhospodařuje na základě nového dodatku ke smlouvě
s Národním archivem, depotní blok III byl již úpravou vzduchotechniky vyveden z karanténní
zóny po nastěhování 19 000 bm z depozitáře v Kamýku nad Vltavou z důvodu vynucených
úsporných opatření v rozpočtu Národního archivu). Jeden karanténní sál opustil na konci roku
2010 Vojenský historický archiv, který zde měl uloženy kontaminované archiválie od
povodní v roce 2002, tento depozitář však byl zapůjčen právě SOA Praha.
Pro skutečné využití karanténních sálů pro trvalé uložení archiválií Národního archivu by
musela být upravena vzduchotechnika. Pokud by vývoj rozpočtů byl opačný než je
skutečnost, Národnímu archivu by v budoucnu zřejmě dostačovaly karanténní sály dva (pro
sebe a pro státní archivy či jiné instituce, zavážející archiválie k desinfekci v Národním
archivu), Státnímu oblastnímu archivu též. Do běžného klimatického režimu by tedy mohl být
konvertován v podzemí depotní blok I se šesti sály o ideální kapacitě 6 x 1 200 bm, tj. 7 200
bm. V současnosti však tento záměr nelze realizovat, neboť nedostatek financí neumožňuje
plánovat řádný provoz dezinfekční linky na několik let. Kontaminované archiválie Národního
archivu a Státního oblastního archivu v Praze musí tedy dlouhodobě být uloženy právě
v karanténě a budou se zde vršit.
Skutečná disponibilní volná kapacita pro standardní, nekontaminované archiválie
Národního archivu (bez nároku na investice na úpravy vzduchotechniky, bez sálů patřících
resp. zapůjčených SOA), je tedy snížena o 7 900 bm v karanténním podzemí.
Disponibilní volná kapacita pro standardní, nekontaminované archiválie Národního
archivu v areálu Chodovec tedy činí 9 600 bm (6 % z ideální celkové kapacity), není však
kontinuální, ale roztříštěná po všech depozitářích. Je již vlastně snížena o uložené přejímky
v druhé polovině roku 2010 (viz kapitoly a tabulky o celkovém množství a výběru archiválií,
celkem bylo v roce 2010 převzato 1986,35 bm archiválií).
V depozitářích objektu na třídě Milady Horákové 133, není vůbec žádná reálná volná
kapacita, pouze marginální prostory pro přírůstky církevních fondů. Roční přírůstek archiválií
dle desetiletého průměru činí 3 000 bm (bez velkých výkyvů). Dle sdělení dr. Babičky,
ředitele odboru archivní správy a spisové služby MV z roku 2006, nebudou v nejbližších 15
letech předávány resortem ministerstva vnitra do Národního archivu k definitivnímu uložení
žádné archiválie. V posledních letech se roční přírůstek archiválií snížil na cca 1 500 – 2000
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bm ročně a v roce 2009 byl zčásti skartován a zčásti delimitován do státních oblastních
archivů rozsáhlý Likvidační fond měnový (2 900 bm). Národní archiv naopak přejímá
z ministerstva financí archiválie z 50. let minulého století ve stejném objemu, nevznikla tedy
žádná rezerva. Obavy budí i úvahy o rušení některých ministerstev, což by znamenalo další
mimořádný přírůstek.
Disponibilní rezerva bez nutnosti investic je tedy jen na cca 4 – 5 let, proto je nutné začít
připravovat výstavbu depotního bloku IV. Očekávaný přesun k elektronickým archiváliím se
bohužel kvantitativně příliš nedá odhadnout a u původců v současnosti zůstává
v registraturách státních původců cca 6 000 bm k převzetí v nejbližších letech, 8 000 bm
archiválií státních původců a 3000 bm archiválií soukromoprávních původců k převzetí do
roku 2020. Vše bez započítání archiválií současného MV.
Částka v celkové výši 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 až 2015 pro ekonomický odbor MV (cestou odboru archivní správy a spisové
služby MV 19. 11. 2009, čj. NA 2333/2009-11).
HOSPODAŘENÍ

SE SVĚŘENÝMI PROSTŘEDKY

Národní archiv je ze zákona č. 320/2002 Sb., podle čl. 6 § 18, odst. 1 zřízen jako
samostatná organizační složka státu přímo řízená MV ČR. Přidělené rozpočtové prostředky
byly použity na nákup energií, materiálu, služeb a zajištění oprav a údržby ve spravovaných
objektech. Zvláštní kapitolou v rozpočtu byly finanční prostředky určené účelově v rámci
programového financování na iniciační fázi projektu NDA. Na začátku roku byly archivu
přiděleny finanční prostředky v rámci programového financování na akci nákup HW a SW a
nákup zahradní techniky.
Přehled čerpání jednotlivých základních rozpočtových položek je uveden na následující
tabulce:
Výdaje v tis. Kč
položka

rozpočet *)

skutečné čerpání

plnění v %

Celkové výdaje
z toho:
a) běžné výdaje
v tom:
- nákup materiálu
- paliva a energie
- nákup služeb
- ostatní nákupy
v tom:
- opravy a údržba
- programové vybavení
- cestovné
- umělecké předměty

104 599,5

104 381,3

99,7

103 819,5

103 815,1

100,0

3 791,2
13 955,1
18 096,3
8 925,2

3 791,1
13 955,1
18 096,2
8 923,8

100,0
100,0
100,0
100,0

8 035,6
287,7
508,2
78,6

8 034,1
287,7
508,2
78,6

- převody FKSP

826,3

824,8

- mzdové a pojistné
v tom:
- platy

58 033,3

58 032,1

100,0
100,0
100,0
100,0
99
99,8
100,0

41 292,0

41 292,0

100,0
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- OOV (dohody)
2 564,1
- pojistné celkem
14 110,1
- autorské honoráře
67,2,0
- průměrný plat v Kč na
24 063
zaměstnance**)
b) kapitálové výdaje
1 518,4
v tom:
- budovy
38,4
- stroje a zařízení
95,0
- výpočetní technika
1 135,0
- nákup NIM j.n.
250,0
*) údaje včetně mimorozpočtových zdrojů (projekty
výzkumu a vývoje)
)
** přepočtený stav 142,0 osob

2 564,1
14 109,0
67,2

100,0
100,0
100,0

24 063

100,0

1 509,1

99,4

38,4
91,7
1 129,5
249,6

100,0
96,5
99,5
99,8

Z větších akcí byly financovány opravy na objektech:
AA Chodovec
• GO 1 ks kompresoru chlazení pro DB III
• opravy sterilizační linky
(výměna UV lampy, reg. ventily,výměníky tepla)
• oprava EPS
• oprava vizualizačního systému MaR
• oprava, výměna střešních světlíků
• oprava části monitoringu ethylenoxidu v provozu sterilizace archiválií
V oblasti nákupu materiálu bylo pokračováno ve vybavování jednotlivých pracovišť výpočetní
technikou ( včetně software ) a pořizování dalších knih, tisku a archiválií.
V rámci vlastní činnosti archivu byly získány finanční prostředky do příjmové části
státního rozpočtu ve výši 0,53 mil. Kč. Jednalo se o prodej publikací, zhotovování fotokopií a
xerokopií archiválií, vypracování rešerší.
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TABULKY
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Tabulka III/1 – Národní archiv

58

Tabulka III/2 - Protokoly o výběru archiválií - Národní archiv
a) skartační řízení
Původce
Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR
CENIA, česká
informační agentura
životního prostředí
Centrum dopravního
výzkumu
Centrum sportu
Ministerstva vnitra
CzechTrade – Česká
agentura na podporu
obchodu
Česká geologická
služba
Česká geologická
služba – Geofond
Česká inspekce
životního prostředí
Česká obchodní
inspekce
Česká plemenářská
inspekce
Česká správa
sociálního zabezpečení
Česká stomatologická
komora
Český báňský úřad
Český
hydrometeorologický
ústav
Český svaz tělesné
výchovy
Český telekomunikační
úřad
Český úřad
zeměměřický a
katastrální
Fakultní nemocnice
Motol
Fakultní nemocnice na
Bulovce
Fakultní Thomayerova
nemocnice s
poliklinikou

Počet
protokolů

Množství
Množství
posouzených vyřazených
dokumentů v dokumentů v
bm
bm

Množství
vyřazených
dokumentů v
%

1

21

20,5

97,62

1

13

7

53,85

1

7,5

7

93,33

1

1

0,3

30,00

1

35

31

88,57

1

2,5

1,9

76,00

1

13

10

76,92

3

84,3

63,5

75,33

1

10

8

80,00

1

12,4

12,4

100,00

1

148,2

148

99,87

2

57

53,55

93,95

2

36

26,7

74,17

1

7

5,4

77,14

1

18

18

100,00

2

181,8

178,3

98,07

1

27

21,7

80,37

1

486

486

100,00

1

330

330

100,00

1

209

209

100,00
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Počet
správních
řízení podle §
10 odst. 3

Generální ředitelství
cel MF ČR
Grantová agentura
České republiky
Institut pro místní
správu
JUNÁK
Justiční akademie
Knihovna a tiskárna
pro nevidomé K. E.
Macana
Lázeňské léčebné
ústavy Ministerstva
vnitra
Ministerstvo dopravy
ČR
Ministerstvo financí
ČR
Ministerstvo kultury
ČR
Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR
Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR
Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR
Ministerstvo
spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo
zdravotnictví ČR
Ministerstvo
zemědělství ČR
Ministerstvo životního
prostředí ČR
Muzeum policie ČR
Naděje, občanské
sdružení
Národní archiv
Národní divadlo
Národní památkový
ústav
Nejvyšší kontrolní úřad
Nejvyšší soud ČR
Nemocnice
s poliklinikou v Praze
5 – Na Homolce
Nezávislí demokraté
Policie České

3

52,3

46,7

89,29

1

5,65

5,65

100,00

1

0,2

0,2

100,00

1
2

6,5
15,3

6,5
11,2

100,00
73,20

1

3

3

100,00

2

16,1

14,1

87,58

4

66,15

13,65

20,63

3

149

97,9

65,70

3

131,5

123,5

93,92

3

162,3

162,3

100,00

1

0,8

0,8

100,00

6

484,5

384,8

79,42

2

56,8

50,9

89,61

2

40,5

40,5

100,00

31

228,84

168,14

73,47

1

37

30,5

82,43

19

72,65

72,35

99,59

3

40,9

32,8

80,20

1

0,55

0,425

77,27

1

11

11

100,00

1
1

1,25
40,125

1,125
40

90,00
99,69

4

53,91

53,409

99,07

3
1

10,09
7,65

8,56
7

84,84
91,50

1

97,5

97,4

99,90

1
7

0,5
2417,352

0,5
2185,578

100,00
90,41

60

republiky
Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání
Revmatologický ústav
Ředitelství silnic a
dálnic ČR
Společnost pro
Všeobecnou
československou
výstavu v Praze 1991
Správa státních
hmotných rezerv
Správa uprchlických
zařízení Ministerstva
vnitra
Správa železniční
dopravní cesty, s. o.
Státní fond životního
prostředí
Státní opera Praha
Státní plavební správa
Státní úřad pro
jadernou bezpečnost
Státní ústav radiační
ochrany
Státní zdravotní ústav
Státní zemědělská a
potravinářská inspekce
Státní zemědělský
intervenční fond
Středisko cenných
papírů
Švermovi a Kopoldovi
Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže
Úřad pro ochranu
osobních údajů
Úřad pro zastupování
státu ve věcech
majetkových
Úřad průmyslového
vlastnictví
Úřad vlády ČR
Ústav hematologie a
krevní transfuze
Ústav pro
hospodářskou úpravu
lesů
Ústav pro informace ve
vzdělávání

1

10

10

100,00

1

2

0,2

10,00

6

100

97,4

97,40

1

0,24

0

0,00

1

26

23,5

90,38

1

0,2

0,2

100,00

1

21

14,7

70,00

1

86,5

38,5

44,51

1
1

6,2
5,7

6
3,6

96,77
63,16

1

0,7

0,7

100,00

2

10,4

8,7

83,65

1

61

53,8

88,20

1

62

44

70,97

1

50

50

100,00

1

270,8

101,58

37,51

1

0,05

0

0,00

1

54

27,2

50,37

1

39

28,75

73,72

1

4

2,4

60,00

2

146,9

145,25

98,88

4

93,8

1,6

1,71

1

10

10

100,00

3

26,3

26

98,86

1

12

10,8

90,00
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Ústav zdravotnických
informací a statistiky
ČR
Všeobecná fakultní
nemocnice
Výzkumný ústav
lesního hospodářství a
myslivosti
Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy Praha
Zařízení služeb pro
Ministerstvo vnitra
Zemědělská
vodohospodářská
správa
Celkem

1

8,5

8,1

95,29

1

139

139

100,00

2

70,5

41,5

58,87

1

13

11,5

88,46

2

27

25,5

94,44

2

12,5

11

88,00

181

7278,907

6250,217
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PŮVODCI

rok

SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ

151
147
146

52
57
71
63

počet
skartačních
protokolů
(protokoly o
výběru ve
skartačním
řízení)
46
120
78
89
192
139

336

147

86

188

6 108

321

143

77

178

7 254

počet
veřejnopr.
původců
v péči NA

2003
2004
2005
2006
2007
2008

252
338
339
336

2009
2010

počet
původců
předaných do
péče SOA**

počet
původců
ve skart.
řízení

MIMOSKART. ŘÍZENÍ

%
"A"

počet
skartačních
protokolů bez
vybraných
archiválií

počet
protokolů o
výběru
mimo
skartační
řízení

vybráno
archiválií
mimo
skartační
řízení bm

navrženo
bm

vybráno
archiválií
bm

1 638
3 626
2 892
4 230
6 660
3 769

56
285
529,5
287,5
1 089,5
395,5

9,3
7,0
10,6
10,5

22
27
23
38

25
27
12
13

185
348
443
222

882,2

14,5

51

8

30,6

14,3

58

7

10,8

*
*

*

*

1 039,2

Tabulka III/2 - Protokoly o výběru archiválií - Národní archiv
b) mimo skartační
řízení
Původce
Aksamit Karel
Bouček Jaroslav
Bradley John
Francis, Prof. dr.,
M.A. M.Litt.
Burger Adolf
Bystrov Vladimír
Česká geologická
služba – Geofond
Česká pošta, s.p.,
Poštovní muzeum
Československá
strana lidová závodní organizace
při Zemském
národním výboru v
Praze
Český literární
fond
Český volejbalový
svaz
Dědina d´Anceux
Ivo Gabriel
Defence for
Children
International Czech section
Dokumentace
Drašarová Eva,
PhDr., CSc.
Erban Evžen,
JUDr.
Hecht (Lahulek)
Jaromír
Hodek Antonín,
Prof. Ing.
Hodinová - Spurná
Anežka
Jelínek Jan, pplk.

Počet
protokolů

Množství
Množství
Množství
posouzených vyřazených vyřazených
dokumentů v dokumentů v dokumentů
bm
bm
v%

1
1

0,72
4,36

0
0

0
0

1

10

0

0

2
1

0,24
0,8

0
0

0
0

1

0,1

0

0

1

4,7

1

21,28

1

0,07

0

0

1

1,2

0

0

1

10

0

0

1

0,9

0

0

1

1,2

0

0

1

0,46

0

0

3

0,73

0

0

1

0,36

0

0

1

0,1

0

0

1

0,72

0

0

2

1,15

0

0

2

0,6

0

0
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Počet
správních
řízení
podle § 10
odst. 3

v. v.
Jerman Jaroslav
Jičínský Zdeněk,
prof. JUDr., DrSc.
Karlsson Blanka
PhDr. Ph.D.
Kárných Margita a
Miroslav
Kočí Přemysl,
Prof.
Kohák Miloslav,
PhDr.
Kollmann Josef,
PhDr.
Komora auditorů
ČR
Konfederace
politických vězňů západoevropská
pobočka
Konfederace
politických vězňů
ČR, Praha
Kopecký Václav
Kreibich Karel
Kriegel František,
MUDr.
Lahulek-Faltys
Zdeněk
Laterna Magika
Lázeňské léčebné
ústavy
Ministerstva vnitra
Macková Marta
Maláč Oldřich,
JUDr.
Národně
demokratická
strana, Praha
Nováková Marta
Občanská
demokratická
aliance, Praha
Ofensoři
Potůčková Jarmila,
Ing.
Procházka Adolf,
Prof. JUDr.
Průcha Václav,

1

0,01

0

0

2

11,04

0

0

1

0,4

0

0

1

0,1

0

0

1

0,25

0

0

2

0,05

0

0

2

0,24

0

0

1

2

0

0

1

0,12

0

0

1

0,7

0

0

1
1

0,02
0,12

0
0

0
0

2

4,75

0

0

2

0,09

0

0

1

4,5

0,3

6,67

1

0,7

0

0

1

0,02

0

0

2

0,37

0

0

1

0,03

0

0

1

0,02

0

0

1

0,01

0

0

1

0,03

0

0

1

0,24

0

0

1

0,96

0

0

7

4,95

0

0
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Prof. Ing., CSc.
Ryneš Václav
Sbírka archiválií
činovníků
skautského hnutí
Sbírka
dokumentace
Josefa Tomeše
Sbírka písemností
osobní povahy,
Praha
Sbírka výstřižků
Sdružení Čechů z
Volyně a jejich
přátel, Praha
Sdružení Ústřední
svaz družstev v
Praze
Sedmík Jiří
Seskupení
dětských a
mládežnických
organizací
Společnost
Vlastimila Kybala,
Louny
Stránský Oldřich
Stuchlík Richard
Svaz
osvobozených
politických vězňů a
pozůstalých
Svazarm - Svaz
pro spolupráci s
armádou (ÚV,
FÚV)
Sviták Ivan, Prof.
JUDr. RSDr., CSc.
Šimsovi Jaroslav,
Jan, Milena
Šimsovi Miroslav,
Bohuš, Sylva
Škudlová Miriam
Šolc Jiří, plk.
Štechová Marie
Šulcovi Olga a
Zdislav
Švorcová Jiřina
Tichá Věra, pplk.

1

2,28

0

0

2

2,5

0

0

1

2,4

0

0

1

0,01

0

0

1

0,12

0

0

4

0,87

0

0

1

0,8

0

0

1

0,24

0

0

1

0,1

0

0

1

0,02

0

0

1
1

3,06
0,01

0
0

0
0

1

0,12

0

0

1

1,12

0

0

1

0,36

0

0

1

14

0

0

1

0,1

0

0

1
1
1

0,05
4,08
0,02

0
0
0

0
0
0

1

0,35

0

0

2
1

1,1
0,03

0
0

0
0
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Tlapák Josef,
PhDr., CSc.
Uhl Petr
Ullrichová Maria,
prof. PhDr., DrSc.
United for
Intercultural
Action
Úřad vlády ČR
Ústav hematologie
a krevní transfuze
Ústředí
československého
sokolstva v
zahraničí
Víravský František
Výbor Oni byli
první
Celkem

1

0,12

0

0

1

0,48

0

0

2

1,35

0

0

1

0,5

0

0

1

0,01

0

0

1

0,125

0

0

2

9,5

0

0

1

2

0

0

1

0,4

0

0

100

118,355

1,3

1,10

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)

Celkem

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

0

0

Evidence erbů
nobilitač. spisů
ČDK
(H)

Rejstřík.
evidenč.
jednotek

Počet
katalog.
záznamů

Zkatalog.
evidenč.
jednotek

149
295 sv.
+
rejstřík

Židovské
kontrolní matriky
ŘP pozůstalosti
strahov.
Premonstrátů
(1, 3)
Delimitace APA –

Inv. bm za
rok
průběžně

Inv. bm za
rok def.

Uspoř bm
za rok

Počet kart.

Název
archivního
souboru

Tabulka III/4 - Zpracování archiválií

77

9,62

544

68
67

duplikáty matrik
(1, 3, 4)
Soupis pečetí (6)
České
místodržitelství všeobecnésg. 10 šlechtické
záležitosti (5)
České
místodržitelství všeobecnésg. 13
obecní záležitosti
(5)
České
místodržitelství
všeobecnésg. 20
vystěhovalectví
(6)
Generální
ředitelství císař.
soukr. fondů
Vídeň (1,3,4)
Vrchní správa
dolů a císařských
soukromých
statků v Praze
(1,3,4)
ŘSRF/P-Hlavní
pokladna (1,3,4)
Úřad nejvyššího
dvorského
hofmistra císaře
Ferdinanda I.
Praha (1,3)
Horní úřad
Rudolfov (3,4)
Památkový úřad
Vídeň (5)
Stavovská zemská
pokladna a
účtárna Praha
(1,3)
Prezidium
ministerstva
vnitra (4)
Policejní řed.
Praha – stanice a
komisariáty
Ministerstvo
financí 1945 - 1969

550 ks
4

21

6

1,4

0,75

19
15,2

7,7
2,4
886 knih,
280

plus 35
bm
68

kartonů
Ministerstvo
zdravotnictví r.
1945 - 1968
ÚV KSČ Kancelář
Generálního
tajemníka G.
Husáka
ÚV KSČ Kancelář
tajemníka Miloše
Jakeše (1970 1989)
Národní sčítání
lidu 1950
Státní soud Praha
Československé
cirkusy a varieté
Ministerstvo
zahraničního
obchodu
1949 – 1953
Úřad vlády ČR
1993 a 1995
Centrum
dopravního
výzkumu, Brno
Český
telekomunikační
úřad
Federální
ministerstvo
dopravy
Správa železniční
dopravní cesty s.
o. – Stavební
správa Praha
Ministerstvo
hospodářství
Ředitelství silnic
a dálnic ČR
Ministerstvo
vnitra ČR
Beran Rudolf
(3, 4)
Československý
svaz mládeže –
ústřední výbor (3)
Český svaz

70

8,75

100

12,5

20

2,5

237

29,62

905

113,12

10

1,25

43

5,37
30,7
0, 36
6,8
39, 6

1,3
5,7
1,5
5

3,5
37
37
69

protifašistických
bojovníků –
sekretariát
soutěže (4)
Kohák Miloslav
(3,4)
Machotka Otakar
(1, 3)
Nový Vilém (3, 4)
Pražské centrum
při Institutu pro
studie VýchodZápad
(1, 3, 4)
RAM – Starý
archiv (3)
RAT – Leopold II.
(1, 3)
RAT – Ludvík
Salvátor
(1, 3, 4)
RAT – Sbírka
map a plánů
(1, 3, 4)

2,76

0,1

8

1

104

14,5
včetně
rejstříků
místních
a
jmenných

Sbírka map a
plánů
(1, 3, 4)
Sbírka plakátů
(3, 4)
Stavební družstvo
zaměstnanců
státních lesů a
statků (3, 4)
Tigrid Pavel (3)
6 /7ks/

Sbírka pozitivů

19
/70ks/
894
/1587
záznamů
JANUS
806
záznamů

Sbírka negativů
Archiv České
strany národně
sociální
Fotoarchiv K. H.
Franka
70

6

6

19

19

1587

1587

806

806

JANUS

Fotoarchiv ČTK
1919–1938
Fotoarchiv ČTK
1930–1939
Párkányi Ivan
Ihnatij, JUDr. fotodokumentace
Ústřední
dopravní institut

39

2561
záznamů
JANUS
(opravy)
3487
záznamů
(opravy)
JANUS
15
záznamů
JANUS
472
záznamů
Janus

2561

2561

3487

3487

15

15

150

Hůza Josef
85
evid.j.
85
evid.j.
85
evid.j.

Bezpečnostní
mikrofilm
Matriční
mikrofilm
Studijní mikrofilm
Bezpečnostní
negativy

1385
(3692)
943
(1854
ks)
2654
(5138
ks)
709
(1081
ks)
1173
(1344)
40 (47
ks)
353 (870
ks)=bez
p.
116
(120ks)=
matriční

- AČK
- ŘP
- AZK
- ŘBB
- ŘKř
- ČGL

- ŘM

71

1385
943
2654
709
1173
40

469

65 ks –
třídění a
soupis
4 000 –
třídění a
soupis
1441ks
třídění

Laterna magica –
audiovizuální
dokumenty
Krátký film,
Praha
LEICA

Komentář: 1 = třídění; 2 = vnitřní skartace; 3 = pořádání; 4 = inventarizace a vypracování
inventáře; 5 = revize dřívějšího uspořádání; 6 = tematický soupis

Tabulka č. III/ 5 - Využívání archiválií
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
správních
rešerší
rešerší
Z toho
zapůjčených vypůjčených
badatelů
badatelských
řízení
pro
pro
cizinců
evidenčních evidenčních
celkem
návštěv
podle §38
úřední soukromé
jednotek
jednotek
odst. 2
potřebu
účely
2639

342

34

11824

54

2578

1393

Tabulka č. IV/3 - Množství zhotovených bezpečnostních a studijních kopií
za rok 2010

Název archivního
souboru

Počet políček
bezpečnostního
mikrofilmu

Komorní soud

26 194

AZK (4 inv.j.)
ČGL (8 inv.j.)
ŘM (120 inv.j.)
ŘKř (360 inv.j.)
ŘP (38 inv.j.)
RAM
RAT (2 knihy
v návaznosti na
restaurování)

Počet kusů
bezpečnostních
negativů (po
konzervaci)

Počet
políček/neg.
matričních
kopií
a
studijních
kopií
26 194
(matriční)
+26 194
(studijní)

Počet digitálních kopií

12 (listina) + 2(pečeť)
22 (listina)+5 (pečeť)
286(listina)+140(pečeť)
908 (listina) +
483(pečeť)
112(listina)+49(pečeť)
70 (listina)
894

72

ÚŘP-ST
PŘ Praha konskripce
Sčítání obyvatel
1930
Sčítání obyvatel
1939
Archiv České strany
nár.soc.
Párkányi Ivan
Ihnatij, JUDr.
FD 1897-1975
FD 1945-1946
Fotoarchiv ČTK
1919-1938
Fotoarchiv ČTK
1930-1939

53900
140 000 (2. odd.)
702
9902
1656
19
4774
526
1934
2979
1140 studijních
repro

ČTK-Leica
Archiv Huberta
Ripky
Drtikol

466
5147
2 457
studijních
repro
310
pol.mikrofilmu
373 zvětšenin a
pol. kinofilmu

ČTK-Leica

Badatelské zakázky,
služební potřeba
(většina), publikace

Celkem

26 194 pol.

2 089 ks neg.
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1079
49 (RAT)

26 194 pol.
matričních a
stejný počet
pol. studijních
mikrofilmů
2 ks
matričních
222 899
negativů
ochranných/studijních
1140
skenů
studijních
1128 skenů pro
zvětšenin a
badatele
310 pol.
mikrofilmu
pro
badatelské
účely a pro
služební

potřebu; 373
zvětšenin pro
restaurátorské
protokoly

Digitalizace videokazet, úprava, titulky – uváděno pro větší přehlednost ve zvláštní
tabulce
Fond
Sbírka kinematografických filmů
Výstavnictví - kinematografické filmy,
Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí kinematografické filmy, Praha
Ministerstvo pošt - kinematografické
filmy, Praha
Archiv České strany národně sociální obrazové a zvukové dokumenty, Praha
KOOSPOL organizace zahraničního
obchodu - kinematografické filmy,
Praha
Chemapol, organizace zahraničního
obchodu - kinematografické filmy a
zvukové záznamy, Praha
Správa informačních center, Praha
Ústav stavebních informací - obrazové
a zvukové dokumenty, Praha
Krátký film

Počet
VHS
41

Počet digit.
filmů
33

5

7

10

10

3

3

3

2

22

22

6

6

22

22

117

117

9
238

9
231

Zpráva
o prověrce fyzického stavu archivních kulturních památek
a národních kulturních památek uložených v Národním archivu
za rok 2010
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. 192/2009 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
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s archiváliemi prohlášenými za tyto památky a péči o ně ze dne 3.8.2009 (č.j. MV-556531/AS-2009).
Kontrola fyzického stavu archivních kulturních památek byla provedena ve dnech
14.12.2009 (Chodovec) a 16.12.2010 (Milady Horákové 133), hloubková kontrola listin fondu
Archiv České koruny se uskutečnila ve dnech 7.-10.12.2010.
Za jednotlivá oddělení NA se na kontrole a sestavení zprávy podíleli:
1. oddělení:
2. oddělení:
4. oddělení:
5. oddělení:
6. oddělení:
8. oddělení:
10. oddělení:

PhDr. Pazderová, Mgr. Křečková, I. Čadková, PhDr. Čumlivski
Mgr. Koláčný
R. Tošner
Mgr. Kaďorek
L. Caltová
PhDr. Benešová, D. Marvalová
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. 12525) – č. NAD 50 (Archiv České koruny)
Datum kontroly: 7.-10.12.2010
Fyzický stav archiválií: Viz v příloze Protokol o hloubkové kontrole listin
fondu Archiv České koruny ze dne 14.12.2010
Konzervační zásahy: Viz v příloze Protokol o hloubkové kontrole listin
fondu Archiv České koruny ze dne 14.12.2010
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. Snímek listiny na
políčku kinofilmu však nemůže být kvalitní, a to
vzhledem k poměru zmenšení. Proto se postupně
pořizovaly ploché negativy, a to v souvislosti
s restaurováním jednotlivých listin. Tyto negativy
však byly až do roku 2007 zcela nevhodně
uloženy přímo u listin spolu s náhledovými
pozitivy (13x18, 6x9). Na konci roku 2007 byly
předány z 1. do 8. oddělení NA a zrevidovány
(zjištěna neúplnost). Negativy pořízené po
konzervaci listin postupně nahradí nevyhovující
bezpečnostní snímky listin na kinofilmu, a to po
úplném zaevidování podle příslušných standardů.
Vzhledem k množství negativů je to však
dlouhodobá záležitost. V roce 2010 byly
zaevidovány další bezpečnostní a matriční
negativy – celkem je nyní evidováno 7114
přírůstkových čísel (č. 11169-18283). Nově
evidované negativy i dosavadní kinofilmy jsou
uloženy ve spec. depozitáři na Chodovci.
Inventární čísla listin, ke kterým bezpečnostní
negativy chybí, nebo dokumentace není úplná, je
uveden v příloze č. 2.
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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: 14.12.2010
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 (1 svitek, př. č. 4433)
zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Jako studijní reprodukce slouží 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: 14.12.2010
Fyzický stav archiválií: U NV 1848 probíhá konzervace kartonu č. 7,
obsah kartonu č. 6 byl nově uložen do dvou
krabic. Jinak stav dobrý, stabilizován. Stav SV
1848 je dobrý, nezměněn.
Konzervační zásahy: Pokračovat v konzervaci (karton č. 7).
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: V roce 2000 zhotoven 1 svitek bezpečnostní
mikrofilm k fondu Svatováclavský výbor (př. č.
3144), v letech 1999 a 2000 bylo zhotoveno 11
svitků bezpečnostních mikrofilmů 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
svitků studijních mikrofilmů k fondu Národní
výbor (př. č. 6-15, 112), kvalita vyhovuje.
č. 4, Torzo pamětní zakládací listiny Národního divadla v Praze z r. 1868 a obrysy
fragmentů zachycené na umělohmotné folii, AKP od 7.7.1977 (1 originál + 1 kopie) – č.
NAD 649 (Archiv Národního divadla, Praha)
Datum kontroly: 16.12.2010
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
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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 jež se týče stavby Národního divadla
v Praze a seznam osob a firem, které se na znovuzbudování divadla podílely – rok 1883
(rekonstrukce V. Kocourek, 1963-1965), AKP od 16.12.1986 (2 pergamenové listiny) – č.
NAD 649 (Archiv Národního divadla, Praha)
Datum kontroly: 16.12.2010
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: 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.
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: 14.12.2010
Fyzický stav archiválií: 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 (1 svitek, př. č. 4434)
zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Z bezpečnostního mikrofilmu zhotoveny 2 svitky
studijních mikrofilmů (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 místodržitelství Praha)
Datum kontroly: 14.12.2010
Fyzický stav archiválií: Archiválie uloženy do nového kartonu
zhotoveného podle rozměrů AKP, jinak 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 (1 svitek, př. č. 4435)
zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Z bezpečnostního mikrofilmu zhotoveny 2 svitky
studijních mikrofilmů (př. č. 4435), kvalita
vyhovuje.
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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: 14.12.2010
Fyzický stav archiválií: 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: 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
mikrofilmů (př. č. 5345-5348), jejich kvalita
vyhovuje.
č. 8, Dokumenty z porady představitelů politických stran, zájmových a odborových
organizací a význačných osobností veřejného života konané dne 23. února 1948
v Obecním domě v Praze, AKP od 7.7.1977 (1 svazek/68 folií) – č. NAD 357 (Národní
fronta – ústřední výbor, Praha)
Datum kontroly: 14.12.2010
Fyzický stav archiválií: Dobrý, nezměněn. Karton s AKP uložen do
depozitáře (507/28/a/6), doporučeno označit regál
symbolem pro AKP.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm (1 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: 16.12.2010
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 (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 též
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: 16.12.2010
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření

78

žádná.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilmy zhotoveny v roce 1977
(1 svitek, př. č. 4438) a v roce 2004 (1 svitek, př.
č. 3817), kvalita vyhovuje.
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 pražského arcibiskupství, Praha)
Datum kontroly: 16.12.2010
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
žádná. Dohledat restaurátorský protokol – u AKP
není uložen.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm zhotoven v roce 1977 (1
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 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: 16.12.2010
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 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 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: 16.12.2010
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 (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 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: 16.12.2010
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 (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: 16.12.2010
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: Negativy (14 ks) zhotoveny v roce 1977 (př. č.
1558-1568), uloženy 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.
č. 80, Kresba Petra Brandla Svatá rodina, AKP od 6.7.1984 (1 list) – č. NAD 110 (Archiv
pražského arcibiskupství, Praha)
Datum kontroly: 16.12.2010
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrženo dozlatit číslo
AKP na kožené desky, ve kterých je AKP
uložena.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní negativ (1 ks) zhotoven v r. 2005
(přír. č. 6383), kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní pozitivy zhotoveny v r. 2005 (2 ks, bez č.
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přír.), kvalita vyhovuje.
č. 85, Desky zemské, AKP od 13.12.1989 (1714 knih, inv. č. 1-1714) – č. NAD 172 (Desky
zemské, Praha)
Datum kontroly: 16.12.2010
Fyzický stav archiválií: Stav nezměněn, probíhá odkyselování a ukládání
do nových krabic, které bude pokračovat i v roce
2011.
Konzervační zásahy: Probíhá odkyselování, které bude pokračovat i v
roce 2011.
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. Probíhá hloubková kontrola
stávajících bezpečnostních mikrofilmů a na jejím
základě budou přijata následující opatření:
- bezpečnostní mikrofilmy, které jsou na
nevyhovujících podložkách budou
postupně nahrazovány novými (pokud to
fyzický stav originální archiválie dovolí) –
stalo se
- pokud v průběhu let došlo
k nekontrolovatelným ztrátám
bezpečnostních mikrofilmů budou
nahrazeny novými – stalo se
- U bezpečnostních mikrofilmů, kde jsou
části textu nečitelné v důsledku toho, že
zasahují do vazby hřbetu knihy, nelze
zatím přijmout adekvátní technické řešení.
Takovýto text je však většinou nečitelný i
v originále. V tomto případě je nutné
počkat na rozvoj nových technologií. –
nelze řešit za současných podmínek
Celkem je evidováno 1413 svitků bezpečnostních
mikrofilmů Desk zemských větších; 247 svitků
mikrofilmů Desk zemších menších a 69 svitků
Desk zemských stavovských.
Počty a kvalita studijních kopií: Stejné počty studijních kopií 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: 16.12.2010
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn. Provedena kontrola listiny
č.19, u které byla v roce 2006 odstraněna
krystalizace vosku, zjištěno, že nová krystalizace
se doposud neobjevila. 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: Zhotoveno 327 ks negativů, jejichž kvalita byla
shledána jako nevyhovující. V r. 2006 pořízeny
nově bezpečnostní negativy listin prohlášených za
KP (46 ks). Negativy evidovány pod př. č. 73517547.
Počty a kvalita studijních kopií: Listiny prohlášené za KP (46 ks) zdigitalizovány
v r. 2006 v rámci projektu Monasterium. Digitální
kopie je k dispozici od 20.2.2007.
č. 103, Listiny Archivu české františkánské provincie do r. 1526, AKP od 11.5.1992 (141
listin, inv. č. 1, 7-8, 10-29, 31-32, 35-39, 41, 43-79, 81-86, 88-94, 96-103, 106-110, 112-117,
120, 122, 124-130, 133-144, 147-149, 151-154, 156, 161-168, 170-171) – č. NAD 38
(Františkáni – provincialát a konvent, Praha)
Datum kontroly: 16.12.2010
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, u nového vosku na
pečetích se vyskytuje krystalizace, 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: Zhotoveno 174 ks bezpečnostních negativů,
kvalita vyhovuje.
Počty a kvalita studijních kopií: Zhotoveny studijní pozitivy (987 ks), kvalita
vyhovuje.
Listiny prohlášené za KP (174 ks)
zdigitalizovány v r. 2006 v rámci projektu
Monasterium. Digitální kopie je k dispozici od
20.2.2007.
č. 104, Listiny fondu Archiv generalátu a konventu křížovníků s červenou hvězdou
v Praze do r. 1526, AKP od 11.5.1992 (551 listin, inv. č. 1-551) – č. NAD 195 (Křížovníci
s červenou hvězdou – generalát a konvent, Praha)
Datum kontroly: 16.12.2010
Fyzický stav archiválií: V roce 2010 bylo dokončeno odstraňování
krystalizace vosku z pečetí (celkem 54 ks pečetí),
jinak stav dobrý.
Konzervační zásahy: Žádné.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Zhotoveno 1528 ks bezpečnostních negativů (př.
č. 1-1528). Jejich stav se podle předběžných
zjištění jeví jako nevyhovující. V roce 2010
zaevidovány bezpečnostní negativy př. č. 2186421877. Zhotovení nových negativů bude
dokončeno počátkem roku 2011.
Počty a kvalita studijních kopií: Zhotoveny studijní pozitivy, jejich kvalita
nevyhovuje. Listiny prohlášené za KP (551 ks)
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zdigitalizovány v r. 2006 v rámci projektu
Monasterium. Digitální kopie je k dispozici od
20.2.2007.
č. 105, Listiny fondu Benediktini – Břevnov do r. 1526, AKP od 11.5.1992 (257 listin, inv.
č. 1-9, 11-258) – č. NAD 35 (Benediktini – klášter Břevnov, Praha)
Datum kontroly: 16.12.2010
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: Zhotoveno 739 ks bezpečnostních negativů (inv.
č. 1-9 = př. č. 1529-1557, inv. č. 11-258 = př. č.
1569-2238). 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 kopie v počtu 719 ks, kvalita nevyhovuje.
Listiny prohlášené za KP (258 ks) zdigitalizovány
v r. 2006 v rámci projektu Monasterium. Digitální
kopie je k dispozici od 20.2.2007.
č. 106, Listiny Archivu Českého velkopřevorství maltského řádu, AKP od 11.5.1992 (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: 16.12.2010
Fyzický stav archiválií: Listiny a pečeti jsou částečně poškozené, probíhá
konzervace listin, která bude pokračovat i v roce
2011 (v roce 2010 byla konzervace provedena u
inv. č. 1971-2024).
Konzervační zásahy: Probíhá restaurování a konzervování, které bude
pokračovat i v roce 2011.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Od roku 2005 jsou průběžně pořizovány negativy
listin po konzervaci (= bezpečnostní). Ukončení
prací se předpokládá v roce 2020 (ale tento údaj
se týká všech listin, nikoli pouze AKP), proto
bylo rozhodnuto považovat zatím za bezpečnostní
reprodukce negativy listin před konzervací.
Koncem r. 2010 bude ukončena konzervace listin
prohlášených za AKP (462 ks), budou předány
negativy listin po konzervaci jakožto definitivní
zabezpečovací negativy. Původní negativy před
konzervací (matriční) byly předány v letech 2007
a 2008 8. oddělení (3884 ks negativů). V roce
2008 byla dokončena řádná evidence předaných
matričních/bezpečnostních negativů. Po
dokončení restauračních prací budou tyto negativy
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před konzervací nahrazeny negativy po
konzervaci (bezpečnostní). Archivní soubor je
v současnosti opatřen 3884 kusy bezpečnostních/
matričních negativů. Bezpečnostní negativy jsou
evidovány pod př. č. 7568-11168.
Počty a kvalita studijních kopií: Listiny prohlášené za AKP (462 ks) byly
zdigitalizovány v r. 2006 v rámci projektu
Monasterium. Digitální kopie je k dispozici od
20.2.2007.
č. 107, Listiny Archivu české provincie augustiniánského řádu do r. 1526; rukopis i. č.
68 zv. Codex Thomaeus z téhož archivu, AKP od 11.5.1992 (129 listin, inv. č. 1-129; 1
rukopis) – č. NAD 34 (Augustiniáni obutí – provincialát a konvent, Praha)
Datum kontroly: 16.12.2010
Fyzický stav archiválií: Codex – stav dobrý, nezměněn, pouze prasklá
drážka, jejíž oprava zatím není nutná.
Listiny – 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: Codex Thomaeus: v r. 2000 zhotoven
bezpečnostní mikrofilm (2 svitky, př. č. 1,2), jeho
kvalita vyhovuje; dále zhotoveno 506 ks
bezpečnostních negativů (inv. č. 68 = př. č. 61326138, 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 prohlášené za KP (129 ks) zdigitalizovány
v r. 2006 v rámci projektu Monasterium. Digitální
kopie je k dispozici od 20.2.2007.
č. 108, Listiny fondu Premonstráti Strahov do r. 1526, AKP od 11.5.1992 (224 listin, inv.
č. 1-224) – č. NAD 196 (Premonstráti – klášter Strahov, Praha)
Datum kontroly: 16.12.2010
Fyzický stav archiválií: Stav nezměněn, listiny a pečeti jsou částečně
poškozené, bylo dokončeno jejich konzervování a
restaurování s výjimkou listin č. 157, 159 a 203.
Konzervační zásahy: Dokončit konzervaci listin č. 157, 159, 203.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Za bezpečnostní kopie jsou prozatím považovány
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negativy listin před konzervací (př. č. 6390 –
7350). Od roku 2006 probíhá postupné pořizování
negativů po konzervaci, jež jsou považovány za
definitivní bezpečnostní negativy. Do konce roku
2009 bylo zhotoveno a zaevidováno celkem 361
negativů. V roce 2010 byly k 15.12.2010
zaevidovány BN př. č. 18284-18378.
Počty a kvalita studijních kopií: Listiny prohlášené za KP (224 ks) zdigitalizovány
v r. 2006 v rámci projektu Monasterium. Digitální
kopie je k dispozici od 20.2.2007.
č. 146, Soubor nejstarších archiválií k dějinám ČVUT z let 1705-1744, AKP od
12.12.2006 (inv. č. 1996, karton 1411, sign. L 42/2) – č. NAD 175 (Stará manipulace,
Praha)
Datum kontroly: 16.12.2010
Fyzický stav archiválií: Ruční papír, železogelový inkoust, přitištěné
pečeti, okraje mírně potrhané, fyzický stav dobrý,
nezměněn. Doporučeno zhotovit na AKP nový
ochranný obal z nekyselého kartonu a AKP uložit
do starého trezoru k ostatním AKP.
Konzervační zásahy: Zhotovit nový ochranný obal z nekyselého
kartonu.
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm zhotoven v roce 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 17.1.2011
Přílohy:
1. Protokol o hloubkové kontrole listin fondu Archiv České koruny ze dne 14. 12. 2010
2. Záznam o zaevidování negativů listin fondu Archiv České koruny ke dni 14. 4. 2010

PŘÍLOHY

Příloha č. 1
Protokol o hloubkové kontrole listin fondu Archiv České koruny
Stav fondu k 10.12.2010
Ve dnech 7.12.2010-10.12.2010 provedli Iva Čadková, Mgr. Libuše Holakovská a PhDr.
Denko Čumlivski hloubkovou kontrolu veškerých listin fondu AČK. Kontrola proběhla podle
směrnic statutu AČK. V jejich rámci byla prověřena fyzická přítomnost a stav listin v novém i
původním trezoru, v depozitáři na V. podlaží a v laboratoři konzervační dílny.
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Stav fondu je následující:
1) V novém trezoru je uloženo celkem 2 467 ks listin. Všechny listiny jsou
konzervované, zčásti i restaurované a jsou uloženy v melinexu včetně transumptů,
vidimátů a opisů inv. č. 2605, 2610, 2611, 2736, 2737. Atypické formáty listin jsou
uloženy v krabicích.
2) V původním (tzv. starém) trezoru je uloženo 109 ks listin.
3) Na V. podlaží jsou uloženy transumpty, vidimáty a opisy inv. č. 2526-2799 (kromě
inv. č. viz bod 1).
4) V konzervační dílně 1. oddělení se v současné době nachází 6 listin (inv. č. 469, 1627,
2284, 2327, 2328, 2335).
5) Ve fotodílně 1. oddělení, ani mimo budovu 1. oddělení není žádná listina.
Klimatický a hygienický režim obou trezorů se pohybuje ve stanovených parametrech.
Hloubkovou kontrolou nebyly zjištěny žádné závady v evidenci ani ve způsobu uložení listin.
V Praze dne 14.12.2010
PhDr. Alena Pazderová
PhDr. Denko Čumlivski
Iva Čadková

vedoucí 1. oddělení NA
odborný správce fondu AČK
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 dříve uloženými ve Sbírce negativů (8. odd.).
Negativy před restaurováním byly zaevidovány jako matriční a negativy po restaurování jako
bezpečnostní. Celkem bylo zaevidováno 7114 přírůstkových čísel bezpečnostních a
matričních negativů (přír.č. 11169–18283).
Při evidenci bylo zjištěno, že ne všechny listiny archivního souboru AČK jsou opatřeny
fotografickou bezpečnostní nebo alespoň matriční reprodukcí:
1) inventární čísla listin, u nichž žádná 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 nichž je k dispozici pouze matriční negativ:
2763, 2768, 2770, 2773
3) inventární čísla listin, u nichž jsou k dispozici pouze matriční negativy pečetí
1638, 1641
4) inventární čísla listin, u nichž jsou k dispozici pouze bezpečnostní negativy pečetí
489, 491, 492, 504, 505, 506, 540, 557, 590, 601, 605, 654, 673, 675, 682, 683, 684, 685, 686,
687, 688, 689, 690, 707,
554, 555, 556, 723, 743, 756, 760, 765, 767, 769, 771, 780, 782, 785, 792, 847
5) dále jsme při evidenci zjistili, že
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 pošk pečeti,
na neg. jsou 3 ztrac a 4 pošk. pečeti.
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Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti podle přílohy č. 5 k vyhlášce č.
645/2004 Sb., odst. II. - zpráva o stavu mikroklimatu v depotních sálech AA Chodovec
při extrémních venkovních teplotách
Vzhledem k faktu, že v posledních letech přibývá dnů, kdy venkovní teploty přesahují
33°C během letních měsíců doprovázených zesíleným slunečním svitem, stává se udržení
mikroklimatu s předepsanými parametry velmi obtížné a v některých dnech nemožné.
V tabulce hodnot (příloha č. 1) jsou uvedeny hodnoty relativní vlhkosti a teploty
v depotním bloku I, II i III v jednom typickém dni, kdy venkovní teplota dosahuje extrémní
hodnoty. Z tabulky je například vidět, že i při 24 hod. provozu VZT jednotek pro 11. a 12.NP
není tato technologie pro udržení mikroklimatu dostatečně účinná. Nejhorší situace s
dodržením teploty je v depotních sálech, které jsou na jižní a západní fasádě. Vlhkost je
nejvyšší v 6. a 7.NP, kde jde pravděpodobně o vliv méně důsledného zavírání dveří.
Celkově je tento stav je neuspokojivý a má několik příčin. V první řadě je to systémem
odvlhčení. Vzduchotechnické jednotky používají pro odvlhčení chladnou vodu, jejíž výroba
současným systémem chlazení při teplotách nad 30°C problematická. U systému dochází při
vyšších teplotách ke snižování účinnosti a pro zachování chladné vody a tím i možnosti
odvlhčování musí být v provozu pouze několik VZT jednotek (např. 2 až 4 u DB I, II).
Nejvíce náročné na udržení mikroklimatu jsou nejvyšší (10.NP – 12.NP) a také nejnižší (1. PP
a 1.NP) podlaží. Současný stav systému chlazení a jeho účinnost může být ještě dále
ovlivněna změnou náplně chladiva vynucenou zákazem chladiva R22, které v současné době
používáme.
V druhé řadě je to vliv tepelné izolace objektu. Venkovní podmínky totiž poměrně značně
ovlivňují chod technologií, kterými se zachovává mikroklima v depotních sálech. Pokud by
došlo ke zlepšení tepelné izolace pláště objektu, byly by energetické nároky na udržení
mikroklimatu nižší.
Nezanedbatelný vliv na parametry mikroklimatu má i lidský faktor. V depotních sálech se
poměrně rychle mnění teplota při nadměrně dlouho zapnutém osvětlení a k významným
změnám vlhkost dochází při otevírání dveří, zejména u chodeb, na dobu delší než je nezbytně
nutné.
Vzhledem k současnému trendu vývoje klimatu, zvyšování maximálních teplot a přibývání
dnů s tropickými teplotami, je potřeba do budoucna uvažovat o zvýšení účinnosti stávajícího
systému chlazení, nebo o jeho posílení (případně výměně). Pro budoucí úsporu provozních
prostředků by bylo výhodné zlepšit zateplení objektu. Bezprostředně je třeba se soustředit na
zvýšení kázně archivářů při práci v depotních sálech. Rovněž by bylo vhodné znovu zvážit
hranice povolených parametrů teploty a relativní vlhkosti.
Vypracoval: Jindřich Tichota (PRO-ARK)
V Praze dne 22. července 2010
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Příloha č. 1

Hodnoty teploty (T) a relativní vlhkosti (RV)
22. 7. 2010 od 16:15 do 16:30 hod.
DB I a II
1.PP
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
7.NP
8.NP
9.NP
10.NP
11.NP
12.NP

min. T
(°C)
15,0
16,4
15,8
16,1
15,9
16,1
16,2
16,3
15,5
15,7
15,6
15,8
17,3

max. T
(°C)
16,5
17,5
17,4
17,5
17,2
17,5
17,4
18,0
18,1
17,9
17,6
18,1
19,0

požadované parametry pro DB I a II

DB III
1.PP
1.a 2.NP
3.a 4.NP
5.a 6.NP
7.a 8.NP
9.a 10.NP
11.NP
12.NP

min. T
(°C)
15,0
15,4
16,2
16,5
17,1
16,4
17,2
18,5

max. T
(°C)
15,4
16,3
17,3
17,8
18,3
18,5
19,3
19,8

požadované parametry pro DB III

venkovní teplota

35,2 °C

prům. T min. RV max. RV prům. RV
(°C)
(%)
(%)
(%)
15,8
56
62
59
16,7
55
58
56
16,8
55
59
56
16,9
53
55
54
16,4
54
57
56
16,8
53
56
54
17,0
54
69
62
17,0
48
73
64
16,5
56
63
60
16,8
48
56
53
16,9
52
58
56
16,9
57
64
60
18,2
54
59
56
T
RV

15°C ± 2°C
55% ± 5%

prům. T min. RV max. RV prům. RV
(°C)
(%)
(%)
(%)
15,2
54
58
56
16,1
53
58
55
16,7
53
60
56
17,2
52
56
54
17,6
50
58
53
17,7
52
59
56
18,1
39
42
42
19,4
31
35
34
T
RV

1.PP - 10.NP
1.PP - 10.NP

T
RV

11.NP
11.NP

T
RV

12.NP
12.NP
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15°C ± 2°C
55% ± 5%
20°C ± 1°C
40% ± 5%
15°C ± 5°C
22,5% ± 7,5%
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ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO ARCHIVU ZA ROK
2010
Fond knihovny NA – základní statistické údaje
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2010

493 970 knihovních jednotek (=svazků)

- celkem

Počet titulů a exemplářů docházejících
seriálů - celkem
Počet knihovních jednotek ve volném
výběru - celkem
 z toho ústřední pracoviště knihovny NA /
Chodovec:

celkem:

- PK 11 – archivní badatelna
( 2.590 knih.jednotek)
- PK 10 – Studovna knihovny
(16.709 knih.jednotek)
- Čítárna časopisů
( 165 titulů docházejících seriálů)


detašované pracoviště knihovny NA /
M. Horákové:
- PK 1 – archivní badatelna

423 titulů
466 exemplářů
21 565 knihovních jednotek
+
165 titulů docházejících seriálů
vystavených v Čítárně seriálů
19 299 knihovních jednotek
+
165 titulů docházejících seriálů
vystavených v Čítárně seriálů

celkem:

2 266 knihovních jednotek

( 2.266 knih.jednotek)

Základní statistické údaje v oblasti akvizice a zpracování
Přírůstky knihovních jednotek – celkem





2 921 knihovních jednotek

z toho nákupem
649 k.j.
z vlastních zdrojů
182 k.j.
zapsaných seriálů po vazbě
277 k.j.
z darů, výměnou, povinného výtisku badatelů NA, z přejímek
knihovních jednotek, z grantů NA nebo jiným způsobem
získání zdarma
1813 k.j.

Úbytky knihovních jednotek - celkem

0 knihovní jednotky / ks EZ

Počet přejímek – celkem

3 protokolované =
1020 knihovních jednotek

Počet převzatých knih. jednotek - celkem
 z toho knihovních fondů
v počtu knihovních jednotek
 z toho přejímek dokumentů dle tematického
profilu knihovny NA
v počtu knihovních jednotek

0 knihovních fondů
0 knihovních jednotek
protokolované
1020 knihovních jednotek

Záznamů o dokumentech zpracováno
- celkem

12 332 záznamů

- jmenně, věcně a dokumentačně // na souborné +
monografické + analytické úrovni
- klasicky a strojově (v databázích pod systémem
RELIEF v. III / Katalog, Dokumentační fond,
CDS/ISIS/STTI/staré tisky, v databázovém souboru
Mediatéka/Seznam/EZ, a v dalších elektron.
souborech)
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Základní statistické údaje v oblasti správy a ochrany fondu
Fyzická ochrana evidenčních a
pomůcek: 1
katalogových pomůcek
– digitalizace pomůcek
zásuvek: 8
stránek záznamů / lístků: 9 409
indexovaných záznamů: 4 261
⇒ zavedeno do vyhledávání v DB / Obrázkový katalog pod
systémem RELIEF a zpřístupněno v Intranetu NA / knihovna
NA
+ po redakci textových dat (indexů) opakovaně zavedeno
(aktualizace po redakci):

16 000 indexovaných záznamů
Nevyčísleno /technickou úpravou procházejí

Technická úprava dokumentů
(signování, lepení štítků, bezpečnostních
etiket, apod.)
- celkem knihovních jednotek

všechny přejímané a zpracovávané dokumenty a
dokumenty půjčované do studoven, nebo v rámci práce
s dílčími fondy pak všechny dokumenty, u kterých je
rozhodnuto o nové technické úpravě /jednorázové větší
akce/

Revize fondu
- celkem revidováno knihovních jednotek
Založených (tj. vrácených výpůjček +
přírůstků, přejímek + vrácených z jiných
expedic v rámci ostatních činností a agend
knihovny, včetně z expedic mezi objekty
Chodovec a M. Horákové)
– celkem knihovních jednotek
Utříděno a uspořádáno
- celkem knihovních jednotek
Do vazby a převazby a k uložení do
ochranných obalů zadáno
/tzn. dodavatelsky zhotoveno /
- celkem knihovních jednotek
Do desinfekce zadáno /do 10. odd. NA- na
základě stěrů /
- celkem knihovních jednotek
Ke konzervaci, restauraci / do 10. odd. NA
- celkem:
-

více jak 2

810 knihovních jednotek

7 443 knihovních jednotek
2 432 knihovních jednotek

1 200 knihovních jednotek
0 knihovních jednotek

připraveno a zadáno – knihovních jednotek
vybráno a připraveno - knihovních jednotek
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54 knihovních jednotek
0 knihovních jednotek

Základní statistické údaje v oblasti správy a ochrany fondu - reformátování/
mikrofilmování
Z fondu knihovny NA v roce 2010 celkem
mikrofilmováno dokumentů/
- celkem počet:

k.j.: stran
předlohy:

z toho: = - dodavatelsky
- na pracovišti /mikrofilmování/ NA
= - snímkováno v rámci VISK 7/2010
(včetně technických a bibliografických
metadat) – celkem:
uloženo: - Národní úložiště/ v NK ČR(za knihovnu NA)
- Úložiště NA/ 8. odd. NA

9

7 572

9
9
-

polí:
archivní

matriční

studijní

negativ

negativ

pozitiv

(=bezpečnostní)

3 786

3 786

7 572
-

3 786
-

3 786
-

-

7 572

3 786

3 786

-

-

-

-

-

-

9

7 572

3 786

- snímkováno pro jiné projekty

-

-

-

-

-

- snímkováno v rámci plánu bezpečnostního
mikrofilmování NA a/nebo v rámci
doprovodného materiálu k restaurovaným
dokumentům – celkem počet:

-

-

-

-

-

k.j.:

Z fondu knihovny NA celkem (v letech
2004-2010) mikrofilmováno dokumentů/
- celkem počet:

3 786

stran

polí:

předlohy: archivní
negativ

z toho: = - dodavatelsky
- na pracovišti /mikrofilmování/ NA
= - snímkováno v rámci VISK 7/2006-2010
(včetně technických a bibliografických
metadat) – celkem:
uloženo: - Národní úložiště/ v NK ČR(za knihovnu NA)
- Úložiště NA/ 8. odd. NA

90

25 883

89
1

89
89

-

(=bezpečnostní)

matriční

studijní

negativ

pozitiv

10 624

10 624

1 893

25 169
714

10 267
357

10 267
357

1 536
357

25 169

10 267

10 267

1 536

25 169

/10 267 /

/10 267 /

1 536
uložen
v knih.NA

- snímkováno pro jiné projekty
- snímkováno v rámci plánu bezpečnostního
mikrofilmování NA a/nebo v rámci
doprovodného materiálu k restaurovaným
dokumentům – celkem počet:
- Úložiště NA/ 8. odd. NA

24

4 884

1

714

[2 442]

357

[2 442]

357

-

357
uložen
v knih.NA
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Základní statistické údaje v oblasti správy a ochrany fondu – reformátování digitalizace dokumentů (komplexní digitalizace/skenování mikrofilmů, hybridní
snímkování)
Z fondu knihovny NA v roce 2010 celkem
digitalizováno dokumentů:

počet knihovních jednotek:
31

z toho: - dodavatelsky
- na digitalizačním pracovišti NA
- archivováno (a zpřístupněno) v Národní
digitální knihovně
/včetně technických a bibliografických
metadat / celkem:
v rámci databází:
- VISK 6/2010 – DB/Manuscriptorium
přímou digitalizací (hybridním snímkováním)

31
0

8 366
0

31

8 366

22

794

9

7572

- VISK 7/2010 – DB/ Kramerius
komplexní digitalizace/ skenováním
mikrofilmu – projekt knihovny NA
- VISK 7/2010 – DB/Kramerius
komplexní digitalizace/ skenováním
mikrofilmu – v projektech jiných institucí

počet image:
8 366

-

- *)

*) zároveň knihovna NA získá kompletní digitalizovaný titul „……………..“ –
tj. celkem…………. obrazů (= stran dokumentů včetně ročníků ………….
zapůjčených …………………………. z fondu „Sbírka novin NA“ knihovny NA)

-

-

počet knihovních jednotek:
181

počet image:
30 346

- zpřístupněno v jiných DB /kde a způsob
zpřístupnění:

Z fondu knihovny NA celkem (v letech
2005-2010) digitalizováno dokumentů:
z toho: - dodavatelsky
- dodavatelsky /smluvně – zdarma/
- na digitalizačním pracovišti NA
- archivováno (a zpřístupněno) v Národní
digitální knihovně
/včetně technických a bibliografických
metadat / celkem:
v rámci databází:
- VISK 6/2006-2010 – DB/Manuscriptorium
přímou digitalizací (hybrid. snímkováním)
- VISK 7/2006-2010 – DB/ Kramerius
komplexní digitalizace / skenováním
mikrofilmu
- VISK 7/2008 – DB/Kramerius
komplexní digitalizace/ skenováním
mikrofilmu – projekt Krajské knihovny Zlín

175
2
4

29 258
986
102

176

29 441

97

3 987

55

20 570

24

4 884

- zpřístupněno v jiných DB /kde a způsob
zpřístupnění:
-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)

118

1

803

4

102

Základní statistické údaje v oblasti poskytování služeb knihovny NA za rok 2009
Protokolované výpůjčky - celkem

7 174




1 701
5 473

z toho absenčních
presenčních

Registrovaní čtenáři

1.699 + 2 (MVS)
5.473

- ústřední pracoviště knihovny NA / Chodovec
 z toho nových (nové průkazy)

198

- detašované pracoviště knihovny NA / M. Horákové
 z toho nových (nové průkazy)

220

(mimo počet virtuálních návštěv knihovny NA / na www NA → nelze
sledovat / www NA statistiku neumožňuje sledovat)

5 972
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Registrovaní čtenáři

30

Počet návštěvníků v knihovně celkem



z toho ústřední pracoviště knihovny NA /
Chodovec
detašované pracoviště knihovny NA / M.
Horákové

3864
2108

Požadavky na MVS celkem



2

z toho vyžádané v knihovně NA
námi požadované jinde

2
0

Poskytnuté registrované informace
- celkem
Počet rešerší – celkem

1 695
0

z toho: - klasicky
- s využitím VT

0
0

Počet studijních míst – celkem

16

z toho:
- ústřední pracoviště knihovny NA / Chodovec
- detašované pracoviště knihovny NA /
M. Horákové

16
0
(čtenáři využívána společně s badateli archivní
badatelna 1. odd. NA – počet studijních míst
postačující)

Počet počítačů pro uživatele – celkem

5

z toho:
- ústřední pracoviště knihovny NA / Chodovec 4
 z toho napojených na Intranet NA / část
veřejnosti přístupná *)
2
 napojených na Internet
1
 pro prezenční půjčování EZ
1
- detašované pracoviště knih. NA / M.Horákové 1
 z toho napojených na Intranet NA / část
veřejnosti přístupná *)
1

pozn.: Internet pro veřejnost v roce2010: 297



návštěv

*) 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

Počet výstavek knižních novinek a výstavek
dokumentů z fondů knihovny - celkem akcí


(převážně prac. NA)

z toho ústřední pracoviště knihovny NA /
Chodovec
detašované pracoviště knihovny NA /
M. Horákové

10 akcí
4 akce
průběžně /6 / akcí
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Vystavených dokumentů z fondů knihovny
celkem

767 knih. jednotek



z toho ústřední pracoviště knihovny NA /
Chodovec
- výstavky knižních novinek ( 647 kn.j.)
- výstavy NA a jiné
( 0 kn.j.)

647 knih.jednotek



detašované pracoviště knihovny NA / M.
Horákové
- výstavky knižních novinek ( 120 kn.j.)
- výstavy NA a jiné
( 0 kn.j.)

120 knih. jednotek

Pro oborové bibliografie a dokumentační
databáze knihovnou excerpováno záznamů

1 877 záznamů



z toho z českých časopisů a monografií
1550 záznamů
 ze zahraničních časopisů a monografií
327 záznamů
tj. 1575 záznamů analytických
302 záznamů monografických
 tj. titulů seriálů a monografických dokumentů


českých/ 442 + zahraničních/ 17

tj. knihovních jednotek

Sestaveno a tiskem (nebo elektronicky)
vydáno bibliografických soupisů (v rámci

= 459

českých/ 563 + zahraničních/ 44 = 607
sestaveno:

knih. jedn.

5 čísel / ke 4 titulům bibliografických soupisů
– z toho vydáno v roce 2010:

publikační činnosti NA)

- tiskem: 1 (+ 1 jako stať)
- elektronicky na WWW NA: 5
ve formátech html, RTF, PDF / 2
ve formátu html / 2
ve formátu RTF, PDF: 1

Pracovníci knihovny / v roce 2010 / 8 pracovníků

120

titulů

