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Ú VOD
Navzdory pevnému přesvědčení, ţe hlad veřejnosti po informacích se rozhodně
nerealizuje čtením zpráv o činnosti, obzvláště jejich úvodních partií, lze proces jejich tvorby
pojmout i tak, ţe celé dílo se uvodí čtivou a hutnou zkratkou. Ta následně uspoří spoustu času
– nabídne nejpodstatnější prŧřez nejzajímavějšími událostmi sledovaného ročního úseku.
Tak jako jiné obory, i archivnictví bývá často natolik zaujato samo sebou a svým
tradičním sebenazíráním, ţe nevidí širší paletu přístupŧ, jiné diskurzy. Přesto jiţ několik let
prochází etapou přípravy na podstatnou změnu, faktickou i v myšlení. Nejde ji odbýt pouhým
termínem „modernizace“, byť prŧvodními jevy jsou elektronizace, masivní digitalizace a
standardizace. Jedná se o mocné nástroje, ne cíl snaţení. Archivnictví se mj. i z těchto příčin
odsouvá poněkud dále od své mateřské discipliny – historiografie. Náš obor je čím dál tím
více sluţbou veřejnosti. Markantní je to u Národního archivu, kde více neţ polovina práce,
skoro čtyřicet procent, souvisela v roce 2012 s poskytováním sluţeb. Část z tohoto objemu
slouţila historikŧm a spřízněným společenským vědám. Ne, ţe by nebyla historiografie
nadále postavena na podrobném empirickém bádání. Poţadavky bezprostředních informací
pro občany, veřejnou správu v nejširším slova smyslu, ale i média tentokrát převáţily.
Zásluhu na tomto stavu má legislativa i specifické společenské klima podněcující
k morálnímu, ale někdy konečně i k právnímu odsudku neţádoucích jevŧ a ke zvýšené
veřejné kontrole za pomoci práva na poskytnutí informací dle dvou v úvahu přicházejících
zákonŧ – o informacích a o archivnictví.
Bylo ovšem nutné udrţet v rovnováze veškeré zákonem ukotvené povinnosti, mít na
zřeteli vývojové trendy, ale nepodlehnout fantaskním představám, zŧstat přísně střízliví a
pracovití. Vlajkovou lodí archivu, který pracuje s ústředními orgány a organizacemi, vţdy
byla, je a bude tzv. předarchivní péče. Z ní se odvíjí všechny následné procesy a jejich kvalita
v budoucnosti. Ještě více neţ v předchozích letech byly na archiváře kladeny velké nároky ze
strany pŧvodcŧ při konzultacích v souvislosti se zaváděním elektronické spisové sluţby,
s aktualizací spisových norem a především s aktuální nutností harmonizovat spisovou sluţbu
do souladu s Národním standardem elektronické spisové sluţby. Mimořádně odborně náročná
byla jednání k přípravám spisových rozluk a konzultace související s trendem centralizace
řízení státní správy a nasazováním centralizovaných systémŧ elektronické spisové sluţby.
Na straně pŧvodcŧ dnes jiţ velká část dokumentŧ vzniká a dále existuje pouze
v digitální podobě a tento trend se následně odráţí ve změně náplně činnosti archivŧ.
Významnou reakcí na nové odborné úkoly, které jsou nyní na archivy kladeny, se stal projekt
Národního digitálního archivu (dále jen „projekt NDA“) a kodifikace některých povinností a
postupŧ zákonem. Rozvoj správy digitálních dokumentŧ ve veřejné správě poskytuje
kvalitativně nový informační nástroj. Výsledkem je efektivní fungování správy a snadná
dostupnost informací. Závěrečnou fází ţivotního cyklu dokumentu u pŧvodce je výběr
archiválií a jejich předání archivu. Tato závěrečná fáze je podmíněna celkovou úrovní výkonu
spisové sluţby, především u veřejnoprávních pŧvodcŧ, počínaje příjmem dokumentŧ, jejich
evidencí, oběhem, vyřizováním a ukládáním. Zvýšené nároky na správu dokumentŧ, včetně
výběru archiválií, vyţaduje nakládání s dokumenty vyskytujícími se v analogové i v digitální
podobě. Obě podoby dokumentŧ jsou zákonem zrovnoprávněny. Nyní jde nejen o dokončení
projektu, ale i o jeho udrţitelnost v dalších letech.
Zpracování archiválií za účelem jejich zpřístupnění a tedy i uţití z kapacitních dŧvodŧ
mělo stagnovat. Aţ udivující jsou tedy postupující projekty zpracování kmenových a
současně nejţádanějších fondŧ a finalizace řady výstupŧ. Ruku v ruce s tím postupuje
opravdu rozsáhlá digitalizace archiválií i tvorba metadat k nim, realizovaná ve vějíři moţností
3
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– od domácí produkce z rozpočtových zdrojŧ, z darŧ, z účelových dotací, grantŧ, přes sluţby
dodavatelŧ aţ po výsledky spolupráce s domácími i zahraničními partnery.
Napříč všemi aktivitami prochází výzkumná činnost a inovace, urychlující řešení řady
problémŧ i přispívající do oblasti základního výzkumu společenských věd. Archiv prováděl
vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a v
příbuzných vědních oborech; plnil úkoly ústředního vědecko-výzkumného pracoviště na
úseku preventivní péče o archiválie, konzervace a restaurování archiválií, uchovávání a
zpřístupňování nových forem nosičŧ informací, včetně dokumentŧ v digitální podobě. Dobrá
práce jednotlivcŧ i celých týmŧ v uplynulých letech přinesla nejenom aplikovatelné výsledky,
ale i přetavení do podoby finanční dotace – institucionální podpory vědy. Rozvoj se tedy
uplatnil s multiplikačním efektem.
Materiální podmínky fungování instituce nebyly nadále optimální, ale snaha
zřizovatele ulehčit a zabezpečit klíčové povinnosti byla upřímná a nesla s sebou pozitiva.
Díky tomu archiv obstál v agendě 3. odboje, nezakonzervoval dezinfekční linku a snaţil se
najít alespoň část rezerv pro řešení budoucích nejpalčivějších problémŧ v oblasti provozu
klimatizace a chlazení. Pro budoucí ukládací kapacity jsme jen mohli připomínat objemovou
studii výstavby čtvrtého depotního bloku na Chodovci, ve kterém by našel své depozitáře
Národní archiv, jeho soused – Státní oblastní archiv v Praze, i fondy Archivu bezpečnostních
sloţek.
Mimořádným potěšením pak pro nás byla moţnost vystavit alespoň na pět dnŧ
archiválii z nejvzácnějších – Zlatou bulu sicilskou. Spolu se svými dvěma historickými
souputnicemi vydanými v týţ den, dne 26. září 1212, a dále s konfirmací Zlaté buly Karla IV.
poutaly zaslouţenou pozornost široké veřejnosti. Ano, i tím a řadou dalších úkolŧ, ţil Národní
archiv v uplynulém roce 2012.
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I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU

3
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5
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2
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1
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1
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Personální situaci v odděleních nelze charakterizovat jednoduchým tabulkovým
přehledem. Trvalou skutečností se stalo sníţení počtu systemizovaných míst o jedno k 1. 1.
2008, na základě rozhodnutí ministra vnitra o sníţení počtu pracovních míst v resortu
(archivář). Z téhoţ 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
sluţeb pro MV po zrušení provozu bufetu byly marné, ač se jednalo o nejniţší třídu.
Počet systemizovaných míst zŧstává nezměněn a další sniţování počtu pracovních sil
na ministerstvu se nedotklo archivnictví. Rušení systemizovaných míst v opakovaných vlnách
od poloviny devadesátých let minulého století mělo v oboru rozsáhlé devastační účinky.
Regulace se teď děje mnohem rafinovanějším zpŧsobem – nejprve sníţením objemu financí
na mzdy v rozpočtu o deset procent se muselo vyřešit v roce 2011 kombinací několika
opatření, z nichţ do vyuţitelnosti pracovních sil směřuje krácení části úvazkŧ na omezenou
dobu, k demotivaci kolegŧ pak úspěšně cílí sníţení mezd a odnímání osobních hodnocení po
dohodě s pracujícími dŧchodci nově poţívajícími souběhu mzdy a dŧchodu. Další krácení
rozpočtu pro rok 2012 s moţností vybrat si poloţky šetření zasáhlo jak provozní náklady tak
5
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opětovně i mzdové fondy, kde kromě opakování 10% redukce bylo nutné ještě zpřísnit šetřící
opatření v částce více neţ 800 tis. Kč.
Trvá tedy trend sniţovat personální stav a navyšovat povinnosti. Propad v posledních
deseti letech je ze 168 systemizovaných míst na 142 (4 místa jsou dočasně systemizována pro
projekt Národní digitální archiv financovaný převáţně z peněz Evropské unie). Nárŧst
spravovaných fondŧ je ze 103 564,92 bm v roce 2000, na 120 579,92 bm v roce 2012. O
nárŧstu povinnosti např. v oblasti předarchivní péče a ve vyuţívání archiválií pro zásadní
agendy státní správy či ve výzkumu viz příslušné kapitoly zpráv o činnosti, tuto nevyjímaje.
Archiv je samozřejmě strukturován do specializujících se dílčích jednotek, přesto
existují činnosti, které jsou vykonávány více odděleními, a odlišení mezi nimi je dáno
rŧzností svěřeného Národního archivního dědictví. Správa fondŧ a jejich odborné zpracování
a zpřístupnění v celé škále vědeckých produktŧ, se sjednocuje metodikou a rozlišuje specifiky
chronologickými, věcnými, jazykovými, paleografickými, diplomatickými aj. Řada archivářŧ
současně vykonává poslání archivního inspektora, poskytuje informace veřejné správě i
soukromému sektoru, vyhotovuje rešerše či zabíhá nejen do základního výzkumu v oblasti
historie, dějin správy, pomocných věd historických, ale i stále více do informatiky, nutné pro
další vývoj oboru. U instituce naší velikosti dochází ke kumulaci rolí – archiváři a další
kolegové ve studovnách se věnují i reprografickým činnostem, fotografové téţ digitalizují,
práce s veřejností se týká skoro všech. Snad jen restaurátoři pouze konzervují a restaurují.
Ovšem v péči o fyzický stav archiválií existuje téţ masivní sloţka preventivní, a to
s celostátním dopadem. Dále je potřeba zmínit práci odborníkŧ v krizových situacích (práce
v terénu s kontaminovaným materiálem) a činnosti ve vědeckém úseku. O propojení kontroly
spisové sluţby a výběru archiválií se segmentem výzkumu a vývoje v oblasti elektronických
archiválií, se standardizací a vyuţitím podnětŧ z oblasti informatiky ani nemluvě.
Vykonávání více povinností jednou osobou se v posledních letech propojilo ještě
s nutností vzájemné výpomoci mezi odděleními. Solidárnost ostatních a pochopení všemi je
kvitována postiţenými i ředitelkou s velkou vděčností. Postupně realizujeme dva velké
projekty z oblasti zpracování a zpřístupnění nejţádanějších fondŧ formou projektového řízení,
pomáháme si v agendě třetího odboje a připravujeme se na masivní nasazení v tzv. církevních
restitucích.
Individuální zvyšování kvalifikace bakalářským, magisterským či doktorandským
studiem pokračovalo beze změn. Dalšího běhu archivního kursu FF UK Praha jsme se
účastnili pouze jako školitelé, financovat další vzdělávání našim kolegyním a kolegŧm uţ si
nemŧţeme dovolit.
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II.

CELKOVÉ MNOŢSTVÍ ULOŢENÝCH ARCHIVÁLIÍ

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

K 31. 12. 2012 spravoval Národní archiv ve své základní evidenci celkem 1899
archivních souborŧ v rozsahu 120 579,92 bm (oproti stavu k 31. 12. 2011 se jedná o nárŧst o
19 archivních souborŧ a 1 042,6 bm). Z uvedených 1899 archivních souborŧ bylo celkem 1
847 souborŧ (116 563,57 bm) evidováno jako soubory v přímé péči archivu, 48 souborŧ (3
975,15 bm) bylo uloţeno na základě depozitní smlouvy a 4 archivní soubory (41,20 bm) byly
na základě smlouvy uloţeny mimo archiv. V souvislosti s přejímkou archivních materiálŧ
(Ústřední archiv Československé církve evangelické, Československé církve evangelické –
farní sbor Velká Lhota) byly nově uzavřeny 2 depozitní smlouvy s Českobratrskou církví
evangelickou, a byla také aktualizována depozitní smlouva s řádem Maltézských rytířŧ.
V roce 2012 bylo provedeno celkem 634 aktualizací evidenčních listŧ Národního archivního
dědictví (dále NAD), které se týkaly 483 archivních souborŧ. Celkem 450 aktualizací bylo
provedeno prostřednictvím 155 vnějších a 295 vnitřních změn, 184 aktualizací pak přímou
editací evidenčních listŧ. Nejčastěji aktualizovaným fondem byl fond Ministerstvo dopravy II
(NAD 1035), u kterého bylo zaznamenáno celkem 18 aktualizací. Do evidence archivních
pomŧcek bylo v roce 2012 zapsáno celkem 23 archivních pomŧcek (z toho 9 nových
pomŧcek vyhotovených v Národním archivu a 14 pomŧcek delimitovaných do Národního
archivu z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i. spolu s příslušnými archivními
soubory), zrušeno bylo celkem 35 archivních pomŧcek.
V základní evidenci NAD archiválií uloţených mimo archivy a kulturně-vědecké
instituce evidoval NA k 31. 12. 2012 celkem 4 archivní fondy o celkové metráţi 11,94 bm.
Do evidence vnějších přírŧstkŧ a úbytkŧ bylo zapsáno celkem 155 vnějších změn
uskutečněných v roce 2012 (tj. o 22 méně neţ v roce 2011). Celkem bylo evidováno 152
přírŧstkŧ (129 přírŧstkŧ výběrem a 23 přírŧstkŧ delimitací) a 3 úbytky. Nejvíce přírŧstkŧ (5)
bylo uskutečněno od Úřadu vlády ČR, SOA Zámrsk a SOA Litoměřice, nejvíce bm (317)
bylo převzato od Ministerstva financí ČR, nejvíce evidenčních jednotek (3 272) od Vězeňské
sluţby ČR, nejvíce přírŧstkŧ (5) se vztahovalo k fondu Zemědělská vodohospodářská správa
(NAD 1858), nejvíce bm (317) bylo převzato k fondu Fond národní obnovy (NAD 981) a
nejvíce evidenčních jednotek (3 272) bylo zaznamenáno k fondu Správa Sboru nápravné
výchovy (NAD 1041). Na přejímání archiválií se podílela téměř všechna archivní oddělení
Národního archivu (1. oddělení: 19 přírŧstkŧ / 52,91 bm, 2. oddělení: 5 přírŧstkŧ / 2,11 bm, 3.
oddělení: 2 přírŧstky / 0,2 bm, 4. oddělení: 8 přírŧstkŧ / 742,2 bm, 5. oddělení: 90 přírŧstkŧ /
468,85 bm a 6. oddělení: 28 přírŧstkŧ / 148,81 bm). Nejčastějším druhem přírŧstku
uskutečněného výběrem byl přírŧstek ve skartačním řízení – 95x, dále následovaly: dar – 24x,
depozitum jiného subjektu – 6x a přírŧstek mimo skartační řízení – 4x. Celkem bylo v roce
2012 převzato 1 415,08 bm archiválií a 13 180 evidenčních jednotek (tj. o 297,63 bm a 739
evidenčních jednotek více neţ v roce 2011). Do jiných archivŧ bylo delimitováno 3 006
evidenčních jednotek v rozsahu 349 bm. V jednom případě se jednalo o delimitaci celého
archivního souboru a ve dvou případech o delimitaci části archivního souboru.
Do druhotné evidence NAD předalo v roce 2012 údaje ze své základní evidence
celkem 21 archivŧ a 6 kulturně-vědeckých institucí. Celkem 5 archivŧ (Archiv akademie věd
ČR, Archiv hlavního města Prahy, Archiv Národního technického muzea, Archiv Praţského
hradu a Literární archiv Památníku národního písemnictví) předalo v roce 2012 Národnímu
archivu celkem 24 stejnopisŧ svých archivních pomŧcek.
7
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V oblasti vedení evidence NAD byla v roce 2012 největší pozornost věnována
přípravě a provádění generální inventury (dále GI) NAD, jejíţ provedení v termínu od 1. 7.
2012 do 31. 12. 2013 vyhlásil Odbor archivní správy a spisové sluţby MV. Přípravě a
provádění GI byla věnována v Národním archivu gremiální porada konaná dne 27. 6. 2012 a
dvě porady referentŧ NAD konané ve dnech 6. 6. 2012 a 14. 11. 2012. Kontrola prŧběhu se
pak provádí prŧběţně na následných gremiálních poradách. Hlavnímu referentovi NAD byly
do konce roku 2012 předány vyplněné formuláře pro GI 2012 k celkem 403 archivním
souborŧm (2 728,58 bm), na jejichţ základě bylo k 31. 12. 2012 aktualizováno v programu
PEvA celkem 213 evidenčních listŧ NAD.
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III.

VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŢÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ

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

V ÝB Ě R

A R C H I V Á L I Í V E S K ART AČ NÍ M Ř Í Z E NÍ

V roce 2012 nebyl seznam veřejnoprávních pŧvodcŧ v předarchivní péči 5. oddělení
Národního archivu výrazněji aktualizován, ve skutečnosti však došlo k určitým změnám
v jejich počtu: zcela nově, resp. odštěpením agendy od stávajících pŧvodcŧ, vznikly v roce
2012 tři instituce: Specializovaný finanční úřad (od 1. 1. 2012), Státní pozemkový úřad (21.
12. 2012) a aţ od 1. 1. 2013 Odvolací finanční úřad. Kromě toho jiţ v roce 2011 vznikl
sloučením dvou zrušených pŧvodcŧ (Výzkumného ústavu pedagogického a Institutu
pedagogicko-psychologického poradenství ČR) jako nová instituce Národní ústav odborného
vzdělávání (NÚOV). Naopak v roce 2012 bylo ze zákona zrušeno celkem 5 veřejnoprávních
pŧvodcŧ v předarchivní péči Národního archivu: Česká geologická sluţba – Geofond
(nástupcem je jiţ existující Česká geologická sluţba od 1. 1. 2012), Zemědělská
vodohospodářská správa (nástupci se stalo Povodí ČR, a.s. a Lesy ČR, s.p. – tedy nadále
v obou případech v péči státních oblastních archivŧ), jiţ v roce 2011 zrušený Výzkumný
ústav pedagogický a Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (viz výše), a také
z oblasti školství Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), zaniklý bez právního nástupce.
Kromě toho byly aţ v roce 2012 Národním archivem registrovány jakoţto pŧvodci
v předarchivní péči 4 správy národních parkŧ. V dŧsledku výše uvedených změn a oprav lze
stanovit celkový počet veřejnoprávních pŧvodcŧ v předarchivní péči Národního archivu ke
dni 1. 1. 2013 na 318.
Během let 2011 a 2012 bylo na ţádost Národního archivu do péče jednotlivých
státních oblastních archivŧ rozhodnutími Odboru archivní správy a spisové sluţby MV
předáno celkem 137 pŧvodcŧ z resortŧ kultury, školství, zdravotnictví a práce a sociálních
věcí. Jedná se výhradně o veřejnoprávní pŧvodce, jejichţ zřizovateli jsou uvedená
ministerstva, která nemají detašované ani regionální pobočky a v naprosté většině vykazují
regionální charakter své činnosti. Z těchto pŧvodcŧ však došlo v jednom případě během roku
2012 k faktickému zpětnému převedení do péče Národního archivu – u Národního centra
ošetřovatelství, v tomto případě z péče Moravského zemského archivu v Brně. Celkem tedy
bylo ke konci roku 2012 formálně přeneseno z hlediska péče na státní oblastní archivy 136
těchto pŧvodcŧ.
V předarchivní péči, fakticky vykonávané Národním archivem, zŧstává tedy 182
veřejnoprávních pŧvodcŧ. Z toho u 27 pŧvodcŧ Národní archiv zajišťuje předarchivní péči
pouze u ústředí, zatímco péče u detašovaných a regionálních pracovišť byla prozatím
neformálně, avšak po dohodě s archivy přenesena na příslušné státní oblastní archivy. Během
let 2011 a 2012 se však u této skupiny pŧvodcŧ projevuje pro Národní archiv komplikující
tendence, kdy samotní pŧvodci poţadují změnu výkonu předarchivní péče v tom smyslu, ţe
nejen u ústředí, ale i u jejich detašovaných pracovišť by ji měl zajišťovat pouze Národní
archiv, a v jednom případě navíc Moravský zemský archiv v Brně. Tato situace nastala u čtyř
pŧvodcŧ: u Ústředního kontrolního a zkušebního úřadu zemědělského, Státní rostlinolékařské
správy, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesŧ a Českého hydrometeorologického ústavu.
Archiváři 5. oddělení provedli v roce 2012 výběr ve skartačním a mimo skartační
řízení u 71 veřejnoprávních pŧvodcŧ (poprvé od roku 2005 mírný pokles) a sepsali při tom
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celkem 145 protokolŧ (od roku 2009 lze pozorovat stálý kaţdoroční pokles, přesto však i
poslední počet protokolŧ zŧstává na prŧměru ze všech sledovaných let). Od roku 2011
neprovádí jiţ Národní archiv skartační řízení u Policie České republiky, jako tomu bylo
v letech 2009 a 2010. Významným jevem je neustálé sniţování počtu protokolŧ mimo
skartační řízení – viz dále.
Pozitivním jevem je skutečnost, ţe počet pŧvodcŧ, u nichţ doposud nebylo od roku
1990 provedeno ţádné skartační ani mimo skartační řízení prostřednictvím Národního
archivu, se v posledních letech stále sniţuje – z 56 pŧvodcŧ v roce 2009 a ze 43 pŧvodcŧ
v roce 2011 klesl v roce 2012 na 32 pŧvodcŧ. Přitom 4 pŧvodci – zotavovny MV – nejsou
nepochybně producenty ţádných archiválií. K těmto nikdy neskartujícím pŧvodcŧm je ovšem
nutno připočítat další 3 výše uvedené instituce nově vzniklé aţ v roce 2012, a také 4 dříve
neevidované správy národních parkŧ.
V roce 2012 vybrali archiváři 5. oddělení u 69 veřejnoprávních pŧvodcŧ při 143
skartačních řízeních (=143 skartačních protokolŧ) celkem 550,3 bm archiválií, tedy 13 %
z celkového mnoţství 4 233 bm dokumentŧ předloţených k výběru. Procentuelní podíl
vybraných archiválií se tak v roce 2012 vrátil na ideální úroveň, které bylo dosaţeno jiţ
v letech 2009 a 2010 (13–14%).
Počet skartačních řízení, ve kterých jsou navrhovány pouze dokumenty ke zničení,
výrazně poklesl oproti rokŧm 2006–2011 na pouhých 48, ba naopak se stabilizuje počet
návrhŧ předkládajících pouze dokumenty typu „A“ na počtu 10 (v roce 2011 jich bylo 15,
v předchozích letech prŧměrně 6 aţ 7 ročně).
Vŧbec poprvé od roku 1990 prováděl Národní archiv v roce 2012 skartační řízení u
třech pŧvodcŧ, podobně jako v předchozím roce většinou z resortu školství: u Centra pro
regionální rozvoj ČR, Centra pro studium vysokého školství a Pedagogického muzea J. A.
Komenského. Přitom od dvou z nich byly téţ v roce 2012 poprvé předány archiválie do
Národního archivu.
Mimořádně rozsáhlá, komplikovaná a většinou během celého roku probíhající
skartační řízení provádělo 5. oddělení Národního archivu v roce 2012 u stejných pŧvodcŧ
jako v předchozích letech: bylo tomu tak u Ministerstva vnitra (29 skartačních protokolŧ –
atypicky stále u jednotlivých organizačních útvarŧ pŧvodce), u Ministerstva prŧmyslu a
obchodu, u Vrchního státního zastupitelství a u Ministerstva financí. S obtíţemi probíhalo
několik skartačních řízení v roce 2012 u Ministerstva pro místní rozvoj. V resortu
spravedlnosti jsme urychleně prováděli výběr a převzetí archiválií v mimopraţských
depozitářích Skuteč a Písek s ohledem na dokončení výběru potřebných archiválií pro agendu
3. odboje. Dále jsme převzali archiválie z bývalých generálních prokuratur ČSR a ČSSR.
Ke stávajícím 15 trvalým skartačním souhlasŧm, které vydal Národní archiv pro 11
veřejnoprávních pŧvodcŧ, přibyly v roce 2012 další dva souhlasy (pro Revmatologický ústav
a pro Ministerstvo vnitra), u dalších 4 pŧvodcŧ jednání nadále probíhá. Jako v předchozích
letech nebylo mnoţství takto vyřazených dokumentŧ ani v roce 2012 samostatně evidováno –
v následujících letech bude tento nedostatek jiţ napraven.
Ještě více neţ v předchozích letech byly na archiváře 5. oddělení kladeny velké nároky
ze strany pŧvodcŧ při konzultacích v souvislosti se zaváděním elektronické spisové sluţby,
s aktualizací spisových norem a především s aktuální nutností harmonizovat spisovou sluţbu
s Národním standardem. Jednalo se především o Generální ředitelství cel, Ministerstvo
financí, Pozemkový fond ČR, Národní památkový úřad, Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo dopravy, Ministerstvo prŧmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo ţivotního prostředí, Správu uprchlických zařízení MV, Institut pro veřejnou
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správu Praha, Zeměměřičský úřad, Správu ţelezniční dopravní cesty, Ministerstvo práce a
sociálních věcí, Vězeňskou sluţbu, Český statistický úřad, Ministerstvo kultury, Ústav pro
hospodářskou údrţbu lesŧ, Generální finanční ředitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad pro
ochranu hospodářské soutěţe, Státní úřad inspekce práce a většinu fakultních nemocnic a
dalších zdravotnických zařízení v péči Národního archivu.
Mimořádně odborně náročná byla jednání k přípravám spisových rozluk a konzultace
související s jiţ zmíněným trendem centralizace řízení státní správy – především u pŧvodcŧ
v resortu školství, financí, zemědělství, zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Často
v souvislosti s konzultacemi ke spisové sluţbě vykonávali archiváři dílčí prŧzkumy spisové
sluţby a analýzy dokumentŧ u těchto pŧvodcŧ.
I v roce 2012 pokračovala spolupráce řídícího 5. oddělení především s 4., 6. a 8.
oddělením při výběru a přejímání archiválií vzniklých před rokem 1993 z činnosti
veřejnoprávních pŧvodcŧ. Osvědčila se i v tomto roce účast pracovníkŧ úseku informatiky na
výkonu předarchivní péče přímo u pŧvodcŧ. V roce 2012 proběhlo celkem 5 skartačních
řízení i u našich nestátních pŧvodcŧ: u České stomatologické komory – souhlas se skartací
16,5 bm, vybráno 1,5 bm; České strany sociálně demokratické – 2 skartační řízení, souhlas se
skartací 33,3 bm, vybráno 0,18 bm; Českého svazu tělesné výchovy – souhlas se skartací 74
bm a u občanského sdruţení Naděje – souhlas se skartací 18,75 bm.
Tak jako v roce 2011, nebyly ani v roce 2012 prováděny státní kontroly výkonu
spisové sluţby u pŧvodcŧ aţ do vydání novely archivního zákona z legislativních dŧvodŧ.
Nebyla ani udělena v roce 2012 ve správním řízení pokuta za správní delikt ţádnému
veřejnoprávnímu pŧvodci.
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V ÝB Ě R

A R C H I V Á L I Í M I M O S KA RT A ČNÍ ŘÍ ZE NÍ

V roce 2012 vypracovali archiváři 5. oddělení 2 skartační protokoly o výběru
archiválií mimo skartační řízení u následujících institucí: u Ministerstva vnitra a Ředitelství
silnic a dálnic ČR. V obou případech se jednalo o přípravu na předání atypických dokumentŧ,
navrhovaných jako archiválie.
Pozitivum uplynulého roku představuje fakt, ţe se podařilo zorganizovat dvě
hromadná setkání s přáteli Národního archivu, mezi kterými byla i řada archivářŧ či jiných
zástupcŧ soukromoprávních pŧvodcŧ našich fondŧ a sbírek. Při této příleţitosti jsme
zhodnotili naši dosavadní spolupráci a s řadou pŧvodcŧ jsme se domluvili na konkrétní
podobě spolupráce budoucí.
V rámci mezinárodní konference „Krajané a problém generací“, konané v rámci Dnŧ
české státnosti, byla obnovena či navázána řada kontaktŧ s krajany, která by v budoucnosti
měla vyústit v převzetí archiválií jejich spolkŧ nebo v určitou formu pomoci při správě jejich
archiválií. Krajané se rovněţ zúčastnili návštěvy výstavy „Zlatá bula sicilská“ v Národním
archivu, která se setkala z jejich strany s mimořádným ohlasem. Obnovení spolupráce
s krajany v Chorvatsku (jmenovitě se Svazem Čechŧ v Republice Chorvatsko a Českou
besedou Záhřeb) přinesla sluţební cesta kol. Machkové.
V roce 2012 uskutečnilo 6. oddělení několik přejímek od soukromých právnických
osob. K největším přírŧstkŧm patřil výběr a převzetí archiválií Svazu českých a moravských
výrobních druţstev, kterým se nám podařilo podchytit cenné archiválie k vývoji českého a
moravského druţstevnictví a v závěru roku převzetí rozsáhlého archivu Mezinárodního svazu
studentstva (nebyl zatím vzat do evidence). Obohaceny byly i naše sbírky – od Centra pro
dokumentaci majetkových převodŧ kulturních statkŧ obětí II. světové války jsme převzali
Sbírku výstřiţkŧ B´nai B´rith a v souvislosti s úmrtím MUDr. Jana Píska byla doplněna
Sbírka archiválií činovníkŧ skautského hnutí. V jednání jsou přejímky od Obce architektŧ,
Sokola Paříţ, Sokola New York, mezinárodního vydavatelství Patria a před dokončením je
rozsáhlá přejímka archiválií Švýcarského Sokola.
Akreditovanému Archivu České strany sociálně demokratické jsme poskytli
metodickou pomoc ohledně řešení problému nedostatečných úloţných prostor a k přípravě
generální inventury. Pokračovala jednání za účasti referentky Odboru archivní správy a
spisové sluţby MV Dr. Prokopové a představitelŧ České strany sociálně demokratické
(vedených místopředsedou strany Ing. Martinem Starcem) a zástupci Archivu České strany
sociálně demokratické, na nichţ bylo projednáváno zřízení a vybavení odloučeného
pracoviště archivu v Hradci Králové. Z politických stran jsme v roce 2012 jednali dále s TOP
09 (setkání odloţeno na rok 2013), u Politiky 21 jsme uskutečnili výběr archiválií mimo
skartační řízení. V kontaktu jsme byli také s Všeodborovým archivem Českomoravské
konfederace odborových svazŧ a s Archivem Ţidovského muzea. Nepodařilo se bohuţel
navázat či obnovit styky s některými politickými stranami, jak jsme plánovali (např. Strana
zelených, KDU-ČSL, Strana demokratického socialismu ad.), a s nástupci bývalých
dobrovolných organizací (kvitovat s povděkem lze naopak kontakt s Českou lékařskou
společností J. E. Purkyně).
Dokončena byla aktualizace seznamu soukromoprávních pŧvodcŧ, do něhoţ byly
zapracovány nově vymezené kompetence v dělbě předarchivní péče mezi jednotlivými
archivy. Společně s kolegy ze Státního oblastního archivu v Praze jsme řešili postup při
výběru archiválií v elektronické podobě mimo skartační řízení u soukromoprávních pŧvodcŧ.
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Tradiční sběrové oblasti reprezentují osobní fondy PhDr. Dagmar Culková; PhDr.
Eliška Čáňová; PhDr. Maria Ullrichová (archivnictví a historiografie); Josef Holec, plk. v. v.;
Hana Huclová; brigádní generál Ing. Miloslav Masopust (účastníci druhého odboje); MUDr.
František Kriegel; Arnošt Kolman; Švermovi a Kopoldovi (politikové); PhDr. Blanka
Karlsson, PhD. (Švédsko); Ing. Eva Kraus Teichman (Švýcarsko); Jan Lang (Anglie); prof.
Dr. Jan Milič Lochman (Švýcarsko); JUDr. Rudolf Turek (Chorvatsko). Zvláště je nutno
z posledně uvedené skupiny vyzvednout převzetí první části pozŧstalosti Otce Jana Langa (za
zprostředkování Československého dokumentačního střediska prof. PhDr. Viléma Prečana),
který byl jedním z nejvýznamnějších osobností československého exilu po roce 1948. Jím
zřízený Velehrad v Londýně byl významným duchovním a sociálním centrem našeho exilu.
Dostalo se nám několika příslibŧ předání významných osobních fondŧ, z nichţ lze snad
zmínit alespoň archiv někdejšího ředitele Rádia Svobodná Evropa Pavla Pecháčka.
Potěšitelné je, ţe jsme upozorňováni na archiválie osobní provenience některými
historiky a archiváři (např. PhDr. Vojtech Čelko; doc. PhDr. Ing. Antonie Doleţalová, PhD.;
PhDr. Petr Hofman; doc. PhDr. Jiří Pernes, PhD.; prof. PhDr. Jaroslav Prŧcha, CSc.; prof.
PhDr. Jan Rychlík, DrSc.; PhDr. Josef Tomeš; doc. PhDr. Martin Kučera, CSc.; PhDr.
Stanislav Kokoška; Mgr. Pavel Paleček; PhDr. Michal Pehr, PhD.; PhDr. Zdeněk Pousta;
Mgr. Prokop Tomek a další), příznivci spolupracujících občanských sdruţení apod.
Koordinace činnosti s jinými pracovišti, zabývajícími se shromaţďováním archiválií
soukromoprávní provenience, pokračovala i v roce 2012. Je třeba jmenovitě zmínit spolupráci
s Literárním archivem Památníku národního písemnictví, Archivem Národního muzea,
Archivem Univerzity Karlovy v Praze, Archivem Ţidovského muzea v Praze, Masarykovým
ústavem a Archivem Akademie věd ČR, Archivem Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR,
Archivem hl. m. Prahy, Státním oblastním archivem v Praze, Střediskem pro exilová studia
při FF UJEP Olomouc, Československým dokumentačním střediskem, Knihovnou Václava
Havla, Terezínskou iniciativou, Muzeem dělnického hnutí, Ústavem pro studium totalitních
reţimŧ a dalšími.
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Z PR A C OV Á N Í

A R C H I V Á L I Í A AN OT ACE N O V ÝCH A RC HI V NÍ C H P OM Ů CE K

Přehled zpracování viz tabulka č. III/4 v závěru zprávy.
Mezi jednotlivými zpracovatelskými odděleními existují rozdíly dané podstatou
spravovaného Národního archivního dědictví. Sjednocení se děje na metodické bázi
spočívající na základních principech a metodách historických věd. Kvantitativní ukazatel
zpracovanosti fondŧ dle oddělení vystihuje následující tabulka, byť do jisté míry zkreslená
přísnými kritérii posledních let pro zpřístupnění fondŧ a rozporem mezi faktickou a evidenční
správou fondŧ. V souladu s tabulkou se pak jeví volba priorit a zaměření úkolŧ napříč celým
archivem. Zpřístupňování pokulhává za obrovskou poptávkou po nejnovějších
retrospektivních informacích. Vţdyť více neţ čtyřicet procent našich fondŧ není zpracována
ani základním zpŧsobem, a jde právě o fondy z období po roce 1945. Dva projektové týmy,
sestavené z archivářŧ několika oddělení, se opět polovinou dané pracovní doby věnovaly
zpracování dvou kmenových fondŧ – Ministerstva financí (prezidium) a Československého
svazu mládeţe (ústřední výbor) ve 4. a 6. oddělení. Soustředění sil na klíčové projekty
dlouhodobějšího rázu, obrovskou agendu vyhledávání a zpracování informací pro tzv. agendu
3. odboje a konečně i na generální inventuru mělo za následek pokračující rapidní zmenšení
počtu hotových výsledkŧ. Na tomto stavu se dále podílela masivní digitalizace fondŧ a
archivních pomŧcek, jeţ ovšem všechny dosavadní vědecké produkty velmi přiblíţí
uţivatelŧm.

Rok 2012 (PEvA, stav vykazovaný k 31. 12. 2012)

oddělení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
NA

celkem bm
13 214,22
15 073,26
26 086,16
44 253,03
4 339,77
16 493,47
1 120,01
120 579,92

nezpracováno bm v %
7,74%
4,20%
13,59%
71,47%
94,86%
59,26%
92,56%
42,92%

počet archivních souborů
201
119
163
360
151
841
64
1899

V oddělení pro správu nejstarších fondŧ (1. oddělení) nebylo plánováno ţádné nové a
dlouhodobější zpracovávání vlastních větších celkŧ. Prioritou jsou zde další povinnosti –
Soupis pečetí, zveřejnění výsledkŧ digitalizace z předchozích let (indikačních skic,
ţidovských matrik) a bezpečnostní snímkování. Velkou pomocí pak byla účast dvou kolegŧ
na zpracování poválečného Ministerstva financí ve 4. oddělení.
Největším vlastním zpřístupňovacím úkolem bylo pořádání fondu Ţidovské kontrolní
matriky, jenţ se propojil s povinností následné revize snímkŧ a metadat. Reinventarizace a
rejstříkování fondu Ţidovské a Ţidovské kontrolní matriky byly dokončeny. Dále byla
dokončena kontrola digitalizátŧ ţidovských a ţidovských kontrolních matrik včetně tvorby
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metadat k nim a jejich postupné umisťování na webovou stránku Národního archivu.
V současné době jsou vyvěšeny dvě třetiny matrik (2 004 ks), zbývající část bude zveřejněna
do konce února 2013. Poté budou tatáţ data dána k dispozici Moravskému zemskému
archivu pro část Matricula portálu Acta publica.
Pozornost byla věnována i zpracovávání Evidence dochovaných vyobrazení
šlechtických erbů v nobilitačních spisech České dvorské kanceláře. Správkyně fondu
zpracovala 111 inventárních čísel (543-654) a současně byly pořízeny i barevné skeny erbŧ.
Bylo dokončeno pořádání pozŧstalostí fondu Řád premonstrátů Strahov (154 kart.) a
prŧběţně probíhalo pořádání a inventarizace fondu Českobratrská církev evangelická – Farní
sbor Velká Lhota (59 kart.) ve spolupráci se sl. Zenklovou, jejíţ výpomoc byla hrazena
Českobratrskou církví evangelickou (dále ČCE). Kolegyně Křečková se konzultacemi
podílela na pořádání Ústředního archivu ČCE, které provádějí v pořádací místnosti 1.
oddělení Národního archivu archivářka Českobratrské církve evangelické dr. Fialová a sl.
Zenklová na náklady ČCE.
V uplynulém roce byla dokončena tvorba metadat pro indikační skici krajŧ
Hradeckého, Litoměřického a Táborského a proběhla kontrola digitalizátŧ a metadat včetně
oprav u krajŧ Klatovského a Budějovického vyvěšených na webu Českého úřadu
zeměměřictví a katastru (ČÚZK). Lze konstatovat, ţe tímto byly práce na fondu Stabilní
katastr – indikační skici dokončeny, všechny digitalizáty včetně metadat k nim byly předány
do ČÚZK s tím, ţe poslední 3 výše jmenované kraje jsou postupně vyvěšovány na web
ČÚZK.
Pro projekt Monasterium byla zpracovávána metadata z fondu Úřad desk zemských.
Současně se jedná o přepracování nevyhovujícího inventáře a metadata budou konvertována
do programu Janus, výsledkem bude nová kvalitní pomŧcka. V podzimních měsících
proběhla také kontrola skenŧ listin fondŧ digitalizovaných v rámci projektu Monasterium
v datovém úloţišti na Chodovci
Byly dokončeny práce na předávání duplikátŧ katolických matrik do Státního
oblastního archivu (dále téţ SOA) v Litoměřicích započaté v předminulém roce. Matriky jsou
zatím uloţeny v centrále na Chodovci, do SOA Litoměřice budou předány po ukončení
generální inventury, kdy bude také uzavřen spis.
Druhé oddělení vyuţívalo mnohaleté zkušenosti specializované archivářky a bez
komplikací pokračovalo ve zpracování a inventarizaci zemědělských fondŧ. Byl schválen
nový inventář fondu Úřad nejvyššího dvorského hofmistra císaře Ferdinanda I., Praha.
Naopak byla zahájena inventarizace České místodrţitelství – sign. 12, Zemědělství,
svěřenectví – fideikomisy, lesní odvodňování, vrchnostenské a poddanské záleţitosti (20
kartonŧ). V rámci efektivního zpřístupňování fondu České místodrţitelství byla dokončena
inventarizace sign. 10 (1856–1900), sign. 8 (1901–1910), Šlechtické záleţitosti a sign. 1,
Dvorské a říšské úřady jiţ v roce 2011, oba dílčí inventáře byly následně schváleny. 25
kartonŧ bylo inventarizováno z celkového počtu 245 kartonŧ téhoţ fondu České
místodrţitelství sign. 9 (1856–1900) resp. 10 (1900–1910), Zemský výbor, volby, šlechtické
nadace, stavovský archiv). V roce 2011 proběhla inventarizace Ministerstvo ţeleznic, Vídeň –
MŢ/R, Department 1, inventář byl jiţ schválen v roce 2012. Totéţ platí pro fond Horní úřad
Horní Slavkov. Uspořádán a z velké části inventarizován byl fond Horní úřad/Horní
jednatelství Jílové (12.8 bm). Pokračovalo zpracování a inventarizace fondŧ Zemský
památkový úřad Praha (28 kartonŧ z celkového počtu 97 kartonŧ), dále rozsáhlé Stavovské
zemské pokladny a účtárny Praha. V plné míře pokračovala podrobná inventarizace České
místodrţitelství sign. 30, Spolky), 220 kartonŧ. Naopak Soupis v sign. 20, Vystěhovalectví
v roce 2012 nepokračoval z kapacitních dŧvodŧ.
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V oddělení fondŧ první republiky a okupace (3. oddělení) jsou dva odborní pracovníci
od počátku roku 2009 zapojeni do zpracovatelských týmŧ 4. a 6. oddělení. Spolupracují na
pořádání a inventarizaci poválečného Prezidia Ministerstva financí a fondu Československý
svaz mládeţe. Také značná nahlédací agenda odčerpávala pracovní síly jiným směrem, proto
se pozastavila inventarizace fondu Prezidium Ministerstva vnitra (dříve fond č. 225 SÚ MV
ČR) i práce na úvodu a dokončení místního rejstříku fondu Policejní ředitelství Praha II –
stanice a komisariáty. K fondu Archiv Huberta Ripky byl v roce 2010 přičleněn soubor o
rozsahu 46 kartonŧ, tj. 5,75 bm s názvem Hubert Ripka (předáno z Ústavu pro soudobé
dějiny), který byl následně zrevidován podle pŧvodní pomŧcky. V roce 2012 byly inventární
záznamy uloţeny do Janusu a vytvořeny rejstříky a doplňky ve stávajícím úvodu. Reviduje se
zpracovaná část fondu Úřad říšského protektora (dř. fond SÚ MV ČR č. 114). V současnosti
jsou definitivně zpracovány signatury uloţené v 18 kartonech, tj. 2,25 bm archivního
materiálu. Dokončen byl malý fond Hospodářská skupina cukrovarnického průmyslu (2
kartony, 0,25 bm).
Na základě poţadavku odborové organizace bylo z dŧvodu bezpečnosti práce
začátkem roku 2012 nejen nově adjustováno, ale i podrobně zrevidováno 186 kartonŧ (23,25
bm) personálních spisŧ Generálního velitele četnictva. Rovněţ ve fondu Okupační vězeňské
spisy proběhla revize transportních listin po digitalizaci ze strany Ţidovského muzea a jejich
nová adjustace čítající 45 kartonŧ (5,6 bm) spisového materiálu (viz téţ níţe).
V rámci dlouhodobého projektu katalogizace protokolŧ schŧzí vlád z fondu Prezidium
ministerské rady byl připraven Katalog a rejstříky k protokolům schůzí 16. československé
vlády (tj. prosinec 1935 – červenec 1937; 14 kartonŧ) včetně rejstříkŧ a historického úvodu.
Kniha jiţ byla předána k tisku.
V oddělení fondŧ z období socialismu se připravuje nejvíce archiválií ke studiu a
nejvíce se vyhledává podkladŧ pro fungování veřejné správy, soudŧ, policie a rozvědek. Na
konci roku 2011 a po celý rok 2012 se tyto závazky mnohonásobně rozšířily o tzv. agendu 3.
odboje. Přitom se zde nachází nejméně zpracovaného materiálu (71 % nezpracovaného
materiálu pouze v oddělení). Oddělení tedy bylo pověřeno vedením projektu zpracování části
fondu Ministerstvo financí II. – prezidium a sekretariát ministra z let 1945–1969. Projekt se
prozatím podařilo udrţet v chodu a opět se ho účastnili odborní pracovníci 1., 3. a 4. oddělení.
Zpracovány jsou celky označené písmeny O – T. V současné době pokračuje ukládání kolegií
a zpracování jednotlivých signatur písemností sekretariátu. Zbývá zinventarizovat cca 70
kartonŧ. Dále bylo zahájeno věcné třídění materiálŧ Vládního zmocněnce ministerstva financí
v rozsahu 35 kartonŧ. Kromě vlastních pořádacích prací bylo do programu Janus zaneseno
dalších 1 082 záznamŧ (inv. č. 1–891, tj. knihy MF-Prezídium, Sekretariát, Běţná spisovna;
poř. č. 823–1014 z MF-Prezídium-spisy, tj. kart. č. 34–61 z let 1946–1949).
Mimo to byly zpřístupňovány, sice pomalejším tempem s ohledem na nahlédací
agendy a generální inventuru, dva velké kmenové fondy – Ministerstvo zdravotnictví 1945–
1968 a dílčí fond ÚV KSČ – Gustav Husák. V prvním projektu bylo zpracováno 20 kartonŧ –
včetně uloţení inventárních záznamŧ do Janusu. Práce budou pokračovat v roce 2013.
V druhém projektu byly práce dokončeny jiţ v roce 2010, v roce 2011 se data ukládala do
databáze a nyní se pracuje na rejstřících a úvodu. V případě fondu ÚV KSČ – Kancelář
tajemníka Miloše Jakeše (1970–1989) byla dokončena inventarizace v programu Janus jiţ
v roce 2011, a téţ se připravuje úvod a rejstříky. Celkový rozsah fondu činí 40 kartonŧ.
Dále v oddělení pokračovalo třídění věcné skupiny Ministerstva zahraničního
obchodu a rozdělení MZO/FMZO. Celkem bylo utříděno 61 kartonŧ. Pro účely vyřizování
očekávané nahlédací agendy spojené s církevními restitucemi bylo utříděno a sepsáno 23
kartonŧ fondu Ministerstva školství a kultury sign. 47 – církevní záleţitosti z let 1945–1949.
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Pro naprostý nedostatek pracovníkŧ, z dŧvodu fluktuace, nepokračovaly v oddělení
s nejnovějšími fondy (5. oddělení) z minulých let nadějné pokusy o třídění a pořádání
zejména nově přejímaných archiválií tak, aby byly přístupné pro úřední nahlíţení.
Jiţ třetím rokem probíhal zpracovatelský projekt napříč archivem pro oddělení
nestátních fondŧ, kde se vyskytuje poměrně vysoká nezpracovanost (fond Ústřední výbor
Československého svazu mládeţe za účasti pracovníkŧ 2., 3. a 6. oddělení). Zpracování
v tomto roce bylo věnováno písemnostem jednotlivých oddělení ÚV ČSM, Jan Krlín
zpracoval písemnosti hospodářského oddělení a oddělení pro členskou evidenci, Alena
Skipalová pokračovala ve zpracování školského oddělení a Jan Kahuda pokračoval v
inventarizaci písemností organizačního oddělení. Dalším rokem pokračovaly práce na
zpřístupnění sloţitého fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků, kde bylo dosaţeno
některých dŧleţitých výsledkŧ. Byly zejména zpracovány úvody k inventářŧm k fondovým
částem Petr Leopold, Ferdinand IV. a Ludvík Salvátor, ze kterých vychází samostatná studie
publikovaná v Archivním časopise. Prioritní pozornost byla v loňském roce u tohoto fondu
zaměřena na části Petr Leopold (paralelně s probíhající digitalizací rukopisŧ v rámci projektu
ENArC z komunitárních fondŧ Evropské unie a spoluprací se Státním archivem ve Florencii
při vydání katalogu k této části), Leopold II. (revize záznamŧ a definitivní úprava inventáře) a
Mapy (revize záznamŧ a definitivní úprava inventáře).
Prŧběţně probíhalo rovněţ zpracování Sbírky map a plánŧ a zejména Sbírky
montánních map a plánŧ, správce sbírky se po celý rok rovněţ intenzivně věnoval přípravě
její digitalizace. Dokončeno (včetně schválení archivní pomŧcky) bylo zpracování (rovněţ
současně s digitalizací) atraktivní a badatelsky ţádané části Sbírky plakátŧ (plakáty ze
španělské občanské války). Dokončen byl rovněţ katalog prací vzniklých v soutěţi
historických a dokumentačních prací Českého svazu protifašistických bojovníkŧ včetně
úvodu a rejstříkŧ. Po revizi bude v roce 2013 předloţena výsledná pomŧcka ke schválení.
Byla dokončena revize dílčího inventáře Národní fronta – ústřední výbor 1948–1968, který
bude po zpracování úvodu rovněţ v roce 2013 předloţen ke schválení. V rámci studentské
praxe byl zpracován a schválen inventář k fondu Sakařová Alena, PhDr., CSc. Pokračovaly
práce na zpřístupnění fondŧ Tigrid Pavel a Machotka Otakar. U řady aktuálních přírŧstkŧ
proběhla jejich revize, třídění a základní soupis. Větší pozornost si opět vyţádalo třídění nově
převzatého fondu Bradley John Francis. Prŧběţně probíhalo zpracování přírŧstkŧ do
otevřených sbírek.
V roce 2012 bylo dokončeno ukládání dat souborŧ Archiv České strany národně
sociální – obrazové a zvukové záznamy, Praha 1897–1999 a Fotodokumentace 1897–1975
(včetně dodatkŧ). Soubor celkem obsahuje 6 520 ev. j. Pro archivní soubor Fotodokumentace
1945–1946 byl přepsán inventář do databáze Janus. Byly provedeny opravy, jednotlivé
inventární záznamy byly doplněny a byl zrevidován osobní a místní rejstřík, doplněn byl
rejstřík institucí a datací. Naskenované obrázky byly postupně přiřazovány k jednotlivým
záznamŧm. Soubor celkem obsahuje 3 039 inv. j. coţ představuje 4 445 ks fotografií.
Zpracování bylo dokončeno, je nutno dořešit zpřístupnění v intranetu.
Fotoarchiv ČTK 1919–1938 obsahuje celkem 10 454 kusŧ fotografií a negativŧ.
Zatímco digitalizace fotografií je jiţ ukončena, probíhá nyní digitalizace negativŧ. Spolu s
přiřazováním skenŧ k jednotlivým záznamŧm v databázi probíhaly opravy záznamŧ a byla
ověřována správnost údajŧ, zároveň byly ke všem záznamŧm doplňovány osobní a místní
rejstříky. V roce 2012 bylo zkontrolováno, upřesněno a nově uloţeno 3 154 záznamŧ do
databáze, včetně přiřazení skenŧ. Práce by mohly být dokončeny v roce 2013/14.
Byla finalizována digitalizace rozsáhlého fondu Fotoarchiv K. H. Franka s více neţ
6 900
fotografiemi.
Proběhla
veřejná
prezentace
výsledkŧ
(společně
s
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dalšími digitalizovanými archivními soubory). Ještě je však třeba vyřešit ochranu reprodukcí
fotografií proti zneuţití. Nadále probíhají práce na nové adjustaci, které jsou vázány na
spolupráci s restaurátory.
Archivní soubor Ústřední dopravní institut byl do archivu předán v roce 2000. Na
základě zprávy 10. oddělení ze dne 6. 6. 2000 bylo rozhodnuto o skartaci 160 ks filmových
pásŧ zcela zničených plísní. Ostatní filmové pásy byly nově adjustovány a uloţeny do
depozitářŧ. Archivní soubor obsahuje celkem cca 1 768 ks filmových pásŧ. Tematicky jde
převáţně o instruktáţní, výukové a dokumentární filmy z oblasti dopravy, především
ţelezniční. V roce 2006 bylo započato se základním tříděním souboru a byly pořízeny
prozatímní soupisy. Na základě těchto soupisŧ byla zahájena digitalizace vybraných filmŧ.
Od roku 2010 jsou jednotlivé filmové záznamy ukládány do databáze Janus. V současné době
je v databázi uloţeno 1 009 záznamŧ, coţ představuje 328 inventárních jednotek (tj.
filmových děl). Práce na digitalizaci a zpracování budou pokračovat v závislosti na finančních
moţnostech.
V roce 2012 byly po delším časovém odstupu obnoveny práce na zpracování
archivního souboru Chalupníček Miroslav, ak. arch., a to především z dŧvodu badatelské
poptávky. Do databáze Janus bylo uloţeno 2 484 záznamŧ, coţ představuje 429 inv. j.
Zpracování zvukových archiválií pokračovalo v roce 2012 jednak zpětnou kontrolou
uloţených dat a jednak ukládáním nových záznamŧ do databáze Janus. Prioritou byla
digitalizace především poškozených nosičŧ ve spolupráci s Archivem Českého rozhlasu,
samostatně jsme digitalizovali archiválie uloţené na nestabilních a nekvalitních nosičích
(vybrané gramofonové desky, audiokazety). Bohuţel zpracovatelský software Janus
neumoţňuje zpřístupnění zvukových archiválií online a je tedy třeba nalézt cestu pro jejich
zpřístupnění alespoň v badatelně.
Do databáze Janus byly uloţeny záznamy Sbírky gramofonových desek v počtu 1 165
ev. j., coţ představuje zpracování 2 324 ks gramofonových desek. Vlastními silami bylo
digitalizováno 173 gramofonových desek. Dále pokračovalo zpracování Sbírky zvukových
záznamů radionaslouchací sluţby, v databázi bylo opraveno 137 záznamŧ a uloţeno 160
nových záznamŧ. Současně bylo z této sbírky digitalizováno 151 dosud nezpracovaných
gramofonových desek. Celkem bylo do konce r. 2012 digitalizováno 701 gramofonových
desek a fólií ve spolupráci s Archivem Českého rozhlasu nebo vlastními silami.
Současně s digitalizací probíhá sekundární zálohování vytvořených digitalizátŧ na
bezpečné úloţiště dat NA, a to ve formátu MP3.
Za významné z hlediska archivní práce lze povaţovat identifikaci a postupné
zpracování zvukových archiválií z fondu Ministerstvo spravedlnosti se záznamem části
hlavního líčení s americkým novinářem W. N. Oatisem z roku 1951. Obsah zvukových pásŧ
byl digitalizován téţ ve spolupráci s Archivem Českého rozhlasu.

Tematické soupisy
Soupis pečetí
Práce na Soupisu pečetí pokračovaly ve stabilizovaném kolektivu a ve ztíţených
podmínkách zpŧsobených zaváděním nového programu. Bylo popsáno celkem 365 ks pečetí
z fondŧ Archivy zrušených klášterů, Řád dominikánů, Česká dvorská komora, Česká dvorská
kancelář, České gubernium – listiny a Kapitula vyšehradská.
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Anotace nových archivních pomůcek
České místodrţitelství – všeobecné, signatura 1, Dvorské a říšské úřady, (1813) 1856–
1915
Dílčí inventář, 2011, 43 s., Pavel Koblasa, Praha, 399 inventárních jednotek [19 kartonŧ
spisŧ].
Signatura 1 obsahuje materiál týkající se rŧzných záleţitostí císařského i cizích
panovnických dvorŧ, dvorských nemovitostí, dvorských úředníkŧ, ústředních úřadŧ sídlících
ve Vídni. Objemnější část se týká hlavně obsazování postŧ na úrovni vyslancŧ, generálních a
honorárních konzulŧ, dále pak udělování ocenění řadě firem pŧsobících na území Českého
království. Dŧleţitou součástí jsou i materiály věnující se Praţskému hradu, coby sídlu
českého krále a jeho rodiny a hradu Karlštejnu, který ovšem tehdy náleţel s přilehlým
panstvím do majetku C. k. tereziánského ústavu šlechtičen na Praţském hradě, nikoliv do
majetku zemského, dvorského či erárního.
Písemnosti fondu České místodrţitelství se dochovaly především v německém jazyce,
český jazyk se vyskytuje aţ od devadesátých let 20. století.
Archivní fond, resp. jeho část (signatura 1) je určen zejména zájemcŧm o zaměstnance
císařského dvora na území Čech, o vývoj rakousko-uherské diplomatické sluţby, o zpŧsob
oceňování soukromých firem pŧsobících v obchodu a prŧmyslu či novodobější dějiny
Praţského hradu a hradu Karlštejna. S dokumenty podobného charakteru se lze setkat rovněţ
ve fondech České gubernium, České místodrţitelství – prezídium, Ředitelství císařských
soukromých a rodinných statků ve Vídni, Ředitelství císařských soukromých a rodinných
statků v Praze a Zemský výbor.
České místodrţitelství – všeobecné, signatura 10, Šlechtické záleţitosti, (1855) 1856–
1900, signatura 8, Šlechtické záleţitosti, 1901–1910
Dílčí inventář, 2010, 72 s., Pavel Koblasa, Praha, 652 inventárních jednotek [18 kartonŧ
spisŧ].
Signatura 10 (8) obsahuje materiál týkající se udělování, ověřování nebo zániku
šlechtictví jednotlivých osob ţijících na území Českého království. Nejvíce spisŧ je věnováno
procesŧm, při nichţ se prověřovalo, zda má dotyčná osoba na uţívání šlechtického titulu
nárok. V případě neoprávněného uţívání šlechtictví se zde nacházejí zprávy o zahájení
soudního řízení a o udělení trestu. Velmi často se zde rovněţ setkáváme s ţádostmi o
vypracování archivní rešerše místodrţitelským archivem, kdy se ţadatel domáhal potvrzení
svého šlechtictví po předcích. Fond jiţ v době svého postupného vzniku slouţil hlavně ke
genealogickému bádání, při projednávání dědických záleţitostí, při ţádostech o získání místa
ve šlechtickém ústavu nebo v nadaci (např. Akademie hraběte Straky, Tereziánský ústav
šlechtičen), při uznávání zahraničního šlechtického titulu v Čechách, při prokazování tzv.
staročeského šlechtictví.
Písemnosti fondu České místodrţitelství se dochovaly především v německém jazyce,
český jazyk se vyskytuje aţ od devadesátých let 19. století.
Archivní fond, resp. jeho část – signatura 10 (8) je určen zejména zájemcŧm o
genealogii šlechtických rodŧ. Současně mŧţe poslouţit badatelŧm, kteří se zabývají právním
postavením šlechty v českých zemích a obecně se zabývají procedurou udělování, případně
odnímání šlechtických titulŧ.
S dokumenty podobného charakteru se lze setkat rovněţ ve fondu České
místodrţitelství – prezídium (sign. 2), Česká finanční prokuratura (sign. 20) a Ministerstvo
vnitra – šlechtický archiv, Vídeň.
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Horní úřad Horní Slavkov, 1650–1867
Inventář, 2011, 44 s., Stanislava Jílková, 182 inventárních jednotek [1 úřední kniha, 2 podací
protokoly, 12 kartonŧ (z toho 1 karton účetních spisŧ)], 2 bm archiválií.
Dochované archiválie fondu Horní úřad v Horním Slavkově tvoří pouhé torzo pŧvodní
registratury tohoto úřadu, neboť sestávají z jedné úřední knihy z let 1857–1860, dvou
podacích protokolŧ z let 1857–1858, 11 kartonŧ spisŧ z let 1650–1857 a jednoho kartonu
účetních spisŧ z let 1855–1867.
Jádro fondu tvoří běţný spisový materiál, označený signaturami 1–16, členěnými dále
na podsignatury; spisy ze signatur 5, 8, 9 a 14 se nedochovaly. Podsignatura 1/1 obsahuje
instrukce z let 1686–1829, určené pro zaměstnance Horního a Lesního úřadu v Horním
Slavkově, hutí, puchýren a cínových dolŧ tamtéţ, a v Krásnu jakoţ i pro těţaře v Horním
Slavkově. Vlastní dolové spisy z let 1650–1855 jsou dochovány v 54 podsignaturách
signatury 4 a po obsahové stránce se týkají těţby cínu zejména na hornoslavkovském hlavním
dole Huber a Pflugově dědičné štole, prodeje wolframu či výroby soli z Glauberovy soli.
V této signatuře se nachází i nejstarší písemnost fondu Horní úřad v Horním Slavkově z roku
1650, vztahující se k těţbě vitriolu na dole sv. Alois v Lokti. Za nejdochovanější a poněkud
odlišnou signaturu celého fondu lze povaţovat signaturu 11, v níţ je téměř kaţdá
podsignatura navíc doplněna o zkratku, resp. iniciálu lokality v německém jazyce, jíţ se
příslušné písemnosti týkají: Schlagg. (Schlaggenwald) pro Horní Slavkov, Schönf.
(Schönfeld) pro Krásno a L (Lauterbach) pro Čistou. Tyto archiválie pocházejí z let 1785–
1854 a pojednávají o výstavbě a opravě místních kostelŧ, far a škol, jmenování duchovních a
učitelŧ, vedení kostelních účtŧ apod. Pozornost zasluhuje i signatura 16, která obsahuje
kromě podsignatury 16/6 i podsignaturu 16/6 ½, přičemţ obě se týkají výtahŧ z účetních knih
Substituce horního soudu v Horním Slavkově a horního úřadu tamtéţ v letech 1838–1849.
Číslované účetní spisy fondu Horní úřad v Horním Slavkově pocházejí z let 1855–
1857 a obsahují inventáře tavicí hutě, prubírny, Pflugovy štoly, hlavního dolu Huber,
puchýrny v Horním Slavkově a cechu Marie v Krásnu, výkazy trţních cen obilí a brambor pro
města Bečov nad Teplou, Krásno a Horní Slavkov, výkazy tzv. „drahotného“ nebo kvitance.
Z badatelského hlediska mohou být písemnosti fondu Horní úřad v Horním Slavkově
vyuţity zejména jako doplňkový materiál ke studiu dějin těţby cínu v oblasti Horního
Slavkova, Krásna a Čisté, dějin kostela a školy v Krásnu a Čisté a rovněţ jako doplněk
archiválií Horního úřadu v Horním Slavkově, uloţených ve fondu Vrchní horní úřad
v Jáchymově v Národním archivu v Praze.
Ministerstvo ţeleznic, Vídeň, Department 1, (1879) 1896–1918
Dílčí inventář, 2012, 104 s., Markéta Novotná, Praha, 479 inventárních jednotek [52 kartonŧ
spisŧ], 6,24 bm archiválií.
V rámci departmentu I se mimo vlastních spisŧ nacházejí plány projektŧ
schvalovaných vídeňským ministerstvem ţeleznic, ať uţ traťových úsekŧ, stanic či budov,
nákresné jízdní řády (grafikony) a tištěné materiály. Naposled zmíněnou skupinu písemností
tvoří například tištěné stanovy společností či bank, protokoly o valných hromadách, formuláře
kuponŧ akcií, úřední tisky či tiskopisy z jednání samosprávních orgánŧ, koncesní listiny
publikované v úředních tiscích, garanční smlouvy a oznámení o valných hromadách
publikovaná v denním tisku. Větší část písemností je psána německy, menší v českém jazyce.
Co se týká badatelského vyuţití, představují písemnosti departmentu I z hlediska dějin
ţeleznic unikátně kompaktní celek dokumentující jednu z několika etap výstavby ţeleznic,
především místních drah, na našem území. Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o značně
svébytnou hospodářskou aktivitu spjatou mimo jiné s výrazným národohospodářským
zaměřením, vztahují se písemnosti departmentu I nejen k hospodářským dějinám, ale
například i k dějinám ekonomicko-politického myšlení.
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Úřad nejvyššího dvorského hofmistra císaře Ferdinanda I., (1807) 1848–1884
Inventář 2012, 154 s., Jiřina Juněcová, Praha, 265 inventárních jednotek [72 úředních knih, 57
podacích protokolŧ, 16 indexŧ, 292 kartonŧ], 69 bm archiválií.
Úřad nejvyššího dvorského hofmistra dvora císaře Ferdinanda I. vznikl v souvislosti
s přesídlením císaře Ferdinanda I. a jeho manţelky Marie Anny do Prahy po abdikaci na
císařskou korunu roku 1848. Úřad měl na starosti dvŧr bývalého panovníka v Praze.
Hofmistrovský úřad omezil svoji činnost roku 1875 v souvislosti s úmrtím Ferdinanda I. a
definitivně ji ukončil po smrti jeho vdovy roku 1884.
Fond Úřad nejvyššího dvorského hofmistra v Praze byl Československu předán v roce
1921 v rámci archivní rozluky s Rakouskem. Fond obsahuje materiál z let (1807) 1848–1884.
Jedná se o úřední knihy, registraturní pomŧcky, spisy a účetní materiál. Písemnosti fondu se
týkají činnosti úřadu, organizace a hospodaření dvora císařských manţelŧ v Praze, přijímání
dvorských zaměstnancŧ, správy rakouských statkŧ a císařských statkŧ a dolŧ v Čechách a
podpory malířŧ, sochařŧ apod.
Archiválie fondu mohou poslouţit pro genealogická studia, zejména osobní
korespondence císaře Ferdinanda I. s rodinou a příslušníky panovnických rodŧ v Německu,
Rakousku a v dalších evropských státech. Pro památkáře mají význam písemnosti, které se
týkají poskytování finančních příspěvkŧ bývalým panovníkem na rekonstrukce a stavební
úpravy kaplí, kostelŧ a klášterŧ nejen v rakouském mocnářství a v Evropě, ale na dalších
kontinentech.
Archiv Huberta Ripky, 1895–1957
Inventář, 2012, Ivan Šťovíček, Praha, 8 322 inventárních jednotek [354 kartonŧ, 16 šanonŧ],
45,3 bm.
Kdyţ po únoru 1948 H. Ripka emigroval, Státní bezpečnost při domovních
prohlídkách v bytě a na pracovišti zabavila veškerou jeho písemnou dokumentaci, osobní i
úřední. Na Ministerstvu zahraničních věcí měl H. Ripka uloţeny spisy i z předchozí své
činnosti v období 1939–1945 – kabinetu Správy pro sluţbu informační ČSNV v Paříţi a
kabinetu státního ministra na Ministerstvu zahraničních věcí v Londýně.
Ve Studijním ústavu Ministerstva vnitra ČSR (SÚ MV ČSR) byly zabavené
písemnosti roku 1951 zpracovány jako jeden fond s názvem Archiv H. Ripky a archivní
soubor byl označen č. 1. Do fondu byly vmanipulovány i další písemnosti cizí provenience.
Do tehdejšího Státního ústředního archivu (SÚA) byl fond předán aţ v roce 1988. V té době
jiţ existoval ve SÚA fond s názvem Pozůstalost dr. Huberta Ripky, který vznikl při
zpracování v roce 1958 převzatého fondu Ministerstva zahraničního obchodu.
Při novém pořádání fondu v letech 2004–2008 došlo ke sloučení archivních souborŧ
Pozŧstalost dr. Huberta Ripky a Archiv Huberta Ripky. Fond nebyl přepořádán, nýbrţ pouze
spojen a zŧstal v podobě, jakou dostal ve Studijním ústavu MV a ve Státním ústředním
archivu. V roce 2011 byl Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. předán Národnímu
archivu další fond týkající se Huberta Ripky, jenţ byl ústavu věnován Georgesem Ripkou,
synem Huberta Ripky, a který byl připojen k jiţ existujícímu fondu Archiv Huberta Ripky.
Ve všech převzatých částech fondu byly systematicky uspořádány záznamy
inventárních jednotek, a to tak, aby bylo patrné, z jakých částí se fond skládá. Uvnitř
jednotlivých částí byly inventární jednotky uspořádány podle charakteru a věcného obsahu
dokumentŧ s přihlédnutím k pŧvodnímu uspořádání jednotlivých celkŧ.
Obsah fondu je rŧznorodý a odpovídá struktuře a sloţení souboru. Materiál je velmi
cenný, protoţe dokumentuje nejen osobní ţivot, dílo a veřejnou činnost H. Ripky, ale i chod
institucí, v nichţ pŧsobil a v jejichţ čele stál. Pro studium československého zahraničního
odboje a československé zahraniční politiky v letech 1939–1945 je fond jedinečný a zcela
nepostradatelný.
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Hospodářská skupina průmyslu cukrovarnického, Praha, (1931) 1939–1946
Inventář, 2012, 8 s., Marta Matušková, Jaroslav Paţout, Praha, 18 inventárních jednotek [2
kartony].
Hospodářská skupina prŧmyslu cukrovarnického (HSPCU) patřila mezi 23
hospodářských skupin Ústředního svazu prŧmyslu pro Čechy a Moravu, tedy jednoho
z protektorátních centrálních hospodářských svazŧ s povinným členstvím, který vznikl na
základě nařízení ministra prŧmyslu, obchodu a ţivností č. 197 Sb. z. a n. z 29. srpna 1939. Do
oboru její pŧsobnosti spadala výroba řepového cukru a ostatních cukrŧ stejného druhu mimo
cukrový sirup a kandisový cukr, výroba melasy, sušených nevyslazených řepných lístkŧ,
pokud souvisela s výrobou cukru, výroba vylouţených řízkŧ a saturačních kalŧ. Do HSPCU
byl transformován i dosavadní Ústřední spolek prŧmyslu cukrovarnického pro Čechy a
Moravu.
Skupina vyvíjela svou činnost ještě několik let po skončení války, kdy se podílela na
řízení cukrovarnického prŧmyslu. Její existence ztrácela na smyslu po znárodnění, tj. po
faktickém postátnění veškeré prŧmyslové výroby na území Československa, které
následovalo po uchopení monopolní moci v zemi komunistickou stranou v únoru 1948.
Činnost Ústředního svazu prŧmyslu pro Čechy a Moravu a jeho hospodářských skupin byla
zrušena na základě vládního nařízení č. 204 Sb. z 19. prosince 1950.
Fond HSPCU se dochoval torzovitě, v rozsahu pouhých dvou kartonŧ. Fond byl
uspořádán na základě věcně-chronologického principu a materiály byly rozděleny do tří
základních skupin. Priora představuje malý soubor materiálŧ předválečného Ústředního
spolku cukrovarnického prŧmyslu ČSR, který obsahuje rŧzné adresáře, vizitky atd. Základní
část fondu pak tvoří dva celky – spisy HSPCU z období protektorátu a z poválečného období.
Z válečných materiálŧ lze ve fondu vedle archiválií dŧleţitých pro poznání vnitřní struktury a
fungování skupiny (stanovy HSPCU a její Odborné skupiny rafinerií cukru z roku 1940,
zpráva o činnosti HSPCU a její účetní uzávěrka za rok 1942) nalézt dokumenty k organizaci
řepných kampaní, hlášení o spotřebě cukru, rŧzné články k řepařské a cukrovarnické
problematice, legislativu v cukrovarnictví, dokumenty týkající se vývozu cukru aj. Pokud jde
o poválečný spisový materiál, za zmínku stojí především dokumentace týkající se poválečné
organizace cukrovarnického prŧmyslu, např. znárodnění a problematiky národních správ,
organizace a prŧběhu řepné kampaně 1945/46 aj.
Sbírka plakátů – plakáty z občanské války ve Španělsku, 1936–1938
Dílčí inventář, 2012, 73 s., Zora Machková a kol., Praha, 156 inventárních jednotek [215
plakátŧ].
Sbírka plakátŧ z občanské války ve Španělsku je dílčí součástí širší Sbírky plakátŧ,
která je uloţena v Národním archivu. Sbírku tvoří 215 plakátŧ (včetně multiplikátŧ) španělské
provenience vytištěných v období občanské války ve Španělsku v letech 1936–1938. Jedná se
o poměrně ucelený soubor plakátŧ, graficky velmi zajímavý, který byl v minulosti několikrát
vyuţíván i pro výstavní účely, a to i v zahraničí. Při pořádání a inventarizaci sbírky bylo
přistoupeno k digitalizaci plakátŧ, kaţdý regest je v něm doplněn obrazovým náhledem
daného plakátu.
Sakařová-Malá Alena, PhDr., CSc. (1926) 1949–1991
Inventář, 2012, 17 s., Kristýna Kalousková, Praha, 95 inventárních jednotek [8 kartonŧ, 3
kartotéky].
PhDr. Alena Sakařová, CSc., roz. Malá (1930–2009) se narodila v Praze v učitelské
rodině. Po absolvování gymnázia vystudovala v letech 1949–1952 historii a pomocné vědy
historické na praţské filozofické fakultě, v roce 1964 pak absolvovala postgraduální studium
muzeologie v Národním muzeu v Praze. Věnovala se zejména problematice numismatiky a
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dějin hornictví. Cenné jsou její příspěvky věnované dějinám praţské, jáchymovské a
příbramské mincovny, zejména monografie Jáchymovská mincovna od zavedení zlatníkové
měny (1561) do konce jejího trvání (1671) z roku 1967. V letech 1953–1984 pracovala
v Ústředním archivu Ministerstva vnitra, resp. Státním ústředním archivu v Praze jako
odborná archivářka v oddělení dějin státní správy v letech 1848–1918.
Osobní archiv Aleny Sakařové získal Národní archiv přímo od ní v roce 2001. Fond
obsahuje zajímavou kolekci zápiskŧ z přednášek na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
z přelomu 40. a 50. let 20. století a bohatou dokumentaci týkající se vědecké a odborné
činnosti A. Sakařové (rukopisy vědeckých prací, přípravný materiál).
Inventář je sestaven podle pravidel pro zpracování osobních fondŧ a doplněn
rejstříkem osob.
Retrospektivní konverze archivních pomůcek a zpřístupnění archivních fondů a
archivních pomůcek v elektronické formě
Jiţ v roce 2009 byl přehodnocen a nově nastaven postup při dálkovém zpřístupňování
archivních pomŧcek. S ohledem na snahu je co nejrychleji zveřejnit, byly v první fázi
zveřejněny pomŧcky ve formě neskenovaných obrázkŧ (ve formátu .jpeg/.img). Z toho
dŧvodu proběhla ve všech odděleních revize archivních pomŧcek, aktualizace úvodních listŧ
a zpŧsobu objednání z fondu. Následně byly pomŧcky skenovány a obrázky vyvěšeny v
systému eBadatelna. V roce 2011 se podařilo na portále www.badatelna.cz zveřejnit téměř
všechny pomŧcky, které byly určeny ke skenování (bez moţnosti prohledávání obsahu).
V roce 2012 probíhala další fáze retrokonverze archivních pomŧcek vlastními silami
v odděleních a pokračovalo zpřístupnění. Byl zároveň realizován přepis veškerých archivních
pomŧcek osobních fondŧ bývalého Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ do programu
JANUS a po kontrole budou tyto pomŧcky zpřístupněny na internetu.
Významnou akcí, která bude dokončena v roce 2013, bylo zpřístupnění fondu Matriky
ţidovských náboţenských obcí v českých krajích na portále www.badatelna.cz.
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V Y U ŢÍ V Á N Í

A R C HI V Á L I Í V E ŘE J N O S T Í

Přehled viz téţ tabulka č. III/5 v závěru zprávy.
Z celkového objemu odpracovaných pracovních dní v odděleních zabírala nahlédací a
badatelská agenda všeho druhu více neţ polovinu, lépe řečeno téměř dvě třetiny.

Badatelny
Jiţ třetím rokem se osvědčil automatizovaný provoz studovny v oddělení nejstarších
fondŧ, bohuţel nebyl splněn související úkol přiřazení lokace fondŧ, coţ se bude řešit aţ
s generální inventurou archiválií. V uplynulém roce studovalo ve studovně 1. oddělení 826
badatelů (727 domácích, 99 cizincŧ), kteří zde vykonali 4 286 badatelských návštěv (3 977
domácích, 309 cizincŧ). Návštěvnosti odpovídá i pohyb archiválií: 11 126 ţádanek, 37
reverzŧ (7 zápŧjček, 57 výpŧjček). Dle potřeby vyhotovovala studovna badatelské zakázky za
úplatu; celkem bylo zhotoveno 560 černobílých a 80 barevných elektrografických kopií, 20
CD. Pro potřeby pracovníkŧ 1. oddělení bylo zhotoveno 6 350 černobílých a 291 barevných
xerokopií (formuláře GI, náhledy pro výstavy, kopie pro konzervaci – písemnosti poškozené
plísní – a zejména kopie ţádanek pro potřeby badatelny, pro ně je však zásadně pouţívána
makulatura).
Opět lze konstatovat, ţe ve srovnání s minulým rokem došlo k dalšímu mírnému
poklesu badatelŧ (o 36), a ke znatelnému poklesu návštěvnosti studovny (o 663 návštěv),
čímţ se ale návštěvnost studovny vrátila do normálu minulých let.
V roce 2012 bylo v centrální badatelně na Chodovci vystaveno celkem 1 927
badatelských listŧ pro 1 824 badatelŧ. Z celkového počtu badatelŧ bylo 1 584 domácích a 240
cizincŧ. Badatelé navštívili badatelnu archivu celkem v 6 745 návštěvách, z toho cizinci v 879
návštěvách. Prŧměrná denní návštěvnost se pohybovala od 38 (červenec, prosinec) do 26.,
Nejméně badatelských návštěv se uskutečnilo v červnu a v září, kdy badatelnu navštívilo
pouze 23 badatelŧ/den. V Informačním systému Badatelna (Chodovec) bylo zaevidováno
celkem 26 524 objednávek. Z toho 4 821 objednávek vyřídili pracovníci 4. oddělení (fond ÚV
KSČ). Dalším z nejvíce vytěţovaných archivních souborŧ bylo Policejní ředitelství – celkem
4 818 objednávek a Evidence obyvatel Policejního ředitelství Praha – 2 140 objednávek.
V rámci vlastního úseku zpracování archiválií 8. oddělení bylo 59 badatelŧm předloţeno 55
kartonŧ, 2 618 jednotlivin, 13 alb, 16 šanonŧ a 13 sloţek s fotografiemi z archivních souborŧ
Zahraniční úřad Berlín, 2. světová válka, FD 1897–1975, Centrální katalog, Sbírka rok 1968,
FČTK 1920–1938, Ukrajinské muzeum, Sb. FSČF a Svaz Čechů z Volyně ad. V rámci
mezivýpŧjční sluţby se v roce 2012 uskutečnilo 7 zápŧjček a 11 výpŧjček. V centrální
badatelně bylo pořízeno celkem 1 715 skenŧ a 4 552 černobílých elektrografických kopií
v rámci badatelských zakázek. Pro sluţební potřebu bylo zhotoveno 38 399 černobílých a
17 334 barevných kopií (většinou pro potřeby tisku publikací). Pro úřední potřebu bylo
zhotoveno 3 383 černobílých elektrografických kopií.
Na ţádost Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinŧ komunismu Policie ČR a rodin
vězněných kolegyně a kolegové ze 4. oddělení vyhledali a připravili ke studiu další archiválie
z nezpracovaných fondŧ, které obsahují osobní citlivé údaje a jejich fyzický stav neumoţňuje
jejich předloţení v badatelně. Rozsah předkládaných dokumentŧ byl cca 1 577 jednotlivin a
kartonŧ. Stejným zpŧsobem byly vyhledány a předloţeny dokumenty pro Ministerstvo
financí v záleţitostech sloţitých jednání o náhradových mezivládních dohodách v rozsahu cca
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130 kartonŧ. V rámci badatelské agendy trvale spolupracujeme s Ústavem soudobých dějin
AV ČR, Univerzitou Palackého v Olomouci a Ústavem pro studium totalitních reţimŧ.
Vysoké školy zadávaly i v roce 2012 řadu témat diplomových prací z období totality a
studenti přicházeli s poţadavky na odbornou pomoc pracovníkŧ 4. oddělení.
Sloţitou badatelskou a rešeršní agendu zde opět řešili pomocí e-mailŧ vzhledem ke
skutečnosti, ţe v jedné záleţitosti je nutná operativní a opakovaná korespondence se
ţadatelem. Při současném pracovním zatíţení nebylo v našich silách vyřizovat tuto denní
agendu prostřednictvím elektronické spisové sluţby. Jen vedoucí 4. oddělení má uloţeny
odpovědi jednotlivých pracovníkŧ v rozsahu cca 1 530 e-mailŧ a v ostatních archivních
odděleních je to obdobné. Stejně jako v uplynulých letech konstatujeme, ţe ve větší míře se
projevil problém témat klauzurních (bakalářských i diplomových) prací, u nichţ si často
zadávající není vědom zákonných omezení, především v oblasti ochrany osobních údajŧ
ţijících osob, a dále moţností pramenné základny. Kvalita studentŧ se často pohybuje na
takové úrovni, ţe nejsou schopni samostatné práce ve fázi heuristiky. Ostatně takto často bez
uzardění postupují i renomovaní badatelé a zbytečně zatěţují své kolegy v archivech i tam,
kde jsou k dispozici vyhledávací nástroje.
Předkládání archiválií z období po roce 1945 do studovny pro badatelské účely
předcházela nezbytná technická úprava dříve utajovaných písemností. Kromě této prŧběţné
práce byl takto „odtajněn“ obsah 972 kartonŧ z fondu Úřad předsednictva vlády – Tajné.
V roce 2012 jsme tímto dokončili jeho odtajnění a mŧţeme tento fond předat do správy
studovny k přípravě kartonŧ pro badatele. Celkem bylo odtajněno i z ostatních fondŧ 1 318
kartonŧ.
Správní činnosti – opisy, výpisy a kopie pro občany, veřejnou správu, soudy apod.
Příslušní pracovníci vyuţívali jiţ druhým rokem plně elektronickou spisovou sluţbu
pro plnění svých úkolŧ. V rámci elektronického systému spisové sluţby GINIS bylo v roce
2012 přiděleno celkem 6 322 čísel jednacích (tj. o 2 131 čj. více neţ v roce 2011). Bez
přidělení čj. je v systému evidováno 181 dokumentŧ. Datovou schránkou bylo přijato 4 023 a
odesláno 2 967 datových zpráv.
Z celkového počtu bylo 1 929 spisŧ vyřízeno v reţimu správní nahlédací agendy, 2
707 spisŧ se týkalo agendy 3. odboje, 236 spisŧ bylo vyřízeno v rámci agendy badatelské a 1
450 spisŧ se týkalo ostatních ţádostí (99 z nich byly objednávky publikací – 87 domácím a 12
zahraničním ţadatelŧm). Dalších 16 spisŧ se týkalo zahraničních cest zaměstnancŧ. Odesláno
bylo celkem 587 placených rešerší, z toho 253 domácím a 334 zahraničním ţadatelŧm.
Tyto činnosti v masivní míře zasahují především dvě oddělení archivu, jeţ spravují
archiválie z období let 1918–1992. Zatímco před několika lety procházela 3. oddělením
(archiválie z období 1918–1945) téměř polovina všech spisŧ archivu, v roce 2011 se jednalo o
třetinu, v roce 2012, díky obrovské agendě 3. odboje, se sníţila v celkovém objemu na
čtvrtinu všech ţádostí. Zatím se tedy stále potvrzuje posun v přerozdělení nahlédací agendy za
poslední roky směrem k novějšímu archivnímu materiálu (vyjma zákona č. 212/2009 Sb.).
Situace se však prudce posunula závěrem roku 2012, kdy byl schválen zákon o zmírnění
majetkových křivd církvím za nemovitý majetek zabavený minulým reţimem. Rozvíjí se
dohledávání nemovitého majetku církví v obou odděleních (ať uţ ze strany jednotlivých
církevních korporací či ze strany státu). Spolupráce s Odborem církví Ministerstva kultury se
otevřela dokonce jiţ ke konci roku 2011.
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Pracovníci 3. oddělení Národního archivu věnovali i v minulém roce více neţ
polovinu své pracovní náplně těmto povinnostem. V roce 2012 přetrvával nevelký zájem
úřadŧ i fyzických osob o archivní dokumenty pro úkony spojené se zákonem č. 212/2009 Sb.
(resp. jeho novelou), kterým se zmírňují majetkové křivdy občanŧm České republiky za
nemovitý majetek, jeţ zanechali na území Podkarpatské Rusi, v souvislosti s jejím smluvním
postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Majetkové poţadavky našich občanŧ
dle zmíněného zákona vyřizoval Odbor správy majetku MV ČR v součinnosti s Národním
archivem. V minulém roce se jednalo o 49 dotazŧ.
Časově nejnáročnější jsou rŧzné ţádosti institucí i soukromých osob o zjištění údajŧ
ze zemědělsko-lesnických fondŧ (104 ţádostí). Ţadatelé 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 28 ţádostí).
Dotazy na perzekuci v období nacistické okupace zasílá v současné době zejména
Mezinárodní pátrací sluţba v Bad Arolsenu, případně Ministerstvo národní obrany. Tématu se
věnují i jednotlivci zajímající se o své předky nebo vědečtí pracovníci a studenti v souvislosti
s psaním odborných studií. Počet úředních ţádostí týkajících se věznění, případně nuceného
pracovního nasazení, majetkové újmy či rasového pronásledování našich občanŧ v době
nacistické okupace činí cca 98 ţádostí. I nadále se prováděly rešerše o občanech nezvěstných
od 2. světové války, po nichţ pátral Český červený kříţ na základě dotazŧ z celého světa (25
ţádostí).
Poněkud narostl počet dotazŧ na zjišťování národnosti a státního občanství. V naprosté
většině se jednalo o ţádosti státních úřadŧ či orgánŧ samosprávy. Často se provádí i z dŧvodu
jiného majetkového šetření, případně i kompletního dědického řízení (422 ţádostí), u kterého
rovněţ jako tazatelé převaţují instituce.
Naopak ţádosti o údaje ze sčítacích operátŧ týkající se zjištění národnosti a státního
občanství (488 ks ţádostí) předkládají obvykle soukromé osoby, které potřebují nejčastěji
potvrdit českou nebo německou národnost. V minulém roce se stabilizoval (resp. sníţil) počet
osob, které potřebují doloţit československé občanství na základě sčítání v roce 1930 na
Podkarpatské Rusi. Zájem o informace ze sčítacích operátŧ v roce 1930 nově projevily i
pozemkové úřady dohledávající majitele pozemkŧ.
Kromě zmíněných agend se znovu vyhledávaly podklady k některým restitučním
kauzám a prováděly se rŧzné jednotlivé rešerše k rŧzným specifickým problémŧm.
Nahlédací agenda v dalším, zájmem veřejnosti nesmírně suţovaném oddělení (4.
oddělení – archiválie z let 1945–1992), činila 4 107 (oproti 1 567 v roce 2011) ţádostí a z
toho bylo k naplnění zákona č. 262/2011 Sb. o 3. odboji 3 115 ţádostí (2 619 vyřízeno).
Zvolený systém při vyřizování ţádostí Ministerstva obrany ČR se osvědčil a jeho postup byl
následující.
Odborní pracovníci oddělení ze základní informace o osobě ze ţádostí ministerstva
prováděli rozsáhlou rešerši v příslušných fondech justice, ÚV KSČ a dalších. Celkem jsme
vyuţívali přibliţně 25 archivních fondŧ. Po soustředění všech podkladŧ byly vybrány
dokumenty relevantního charakteru, dokazující odboj případně odpor proti komunismu u
konkrétní osoby. Dále jsme zjišťovali doklady o existujících „překáţkách“ podle příslušných
ustanovení zákona.
Následovala technická příprava, zejména naskenování vyhledaných dokumentŧ pro
připojení do odpovědi Ministerstvu obrany prostřednictvím Informačního systému datových
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schránek. Tuto práci vykonávali v plném rozsahu externí spolupracovníci, přičemţ museli
zohlednit fyzický stav dokumentŧ, neporušit jejich uspořádání v rámci svazkŧ a zároveň při
jejich vyjmutí neporušit provenienční princip. Proces skenování byl uzavřen kontrolou kvality
a čitelnosti skenŧ. Po provedené kontrole byly originály dokumentŧ ukládány zpět dle
pŧvodní lokace.
Přes relativní automatizaci procesŧ vyţadovala kaţdá ţádost individuální přístup při
zpracování. Vzhledem k poskytování dokumentŧ z několika fondŧ, ve kterých se mohly
nalézat rozporné informace, bylo nutné, aby odborní pracovníci archivu zapracovali tuto
skutečnost do závěrečné odpovědi. Současně byla prováděna druhá kontrola poskytovaných
dokumentŧ po stránce kvality, úplnosti a čitelnosti připojených kopií (zejména skenŧ).
Celkem bylo pořízeno 149 527 skenŧ.
V minoritních případech byly poskytovány odpovědi v papírové (analogové) podobě
včetně všech dokumentŧ pro jednotlivé ţadatele, kteří se obrátili přímo na Národní archiv.
V ojedinělých případech byly poskytovány analogové kopie dokumentŧ i Ministerstvu
obrany, pokud to vyţadovala špatná kvalita originálu a nebylo moţné pořídit běţným
postupem čitelný sken.
V prŧběhu roku jsme obdrţeli mimo daný rozpis rozpočtu limitŧ na rok 2012
dodatečné finanční prostředky. Tyto prostředky byly vyuţity výhradně k moţnosti získání
externích spolupracovníkŧ (převáţně s vysokoškolským vzděláním). Jednalo se o 5 – 7 osob
s částečnými pracovními úvazky. Jejich pracovní výkon a zodpovědnost přispěly ke
zvládnutí tohoto mimořádně náročného zadání.
Pro ţádosti v rámci zákona č. 262/2011 Sb. byla zavedena samostatná evidence
(paralelní k centrální evidenci elektronickou spisovou sluţbou) s prŧběţnou kontrolou, kterou
prováděly pracovnice 4. oddělení.
Nejrozsáhlejší agendy (kromě agendy zák. č. 262/2011 Sb.) z velké části souvisí
s poţadavky Ministerstva zemědělství, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Pozemkového fondu ČR a jednotlivých útvarŧ pozemkových úřadŧ. Tyto úřady se na nás
obracely v souvislosti s řízením o komplexních pozemkových úpravách a identifikaci
vlastníkŧ konkrétních katastrálních území v obcích pro řešení majetkových narovnání s
pŧvodními vlastníky.
I ve 4. oddělení začali vyřizovat poţadavky související se zákonem č. 428/2012 Sb. o
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboţenskými společnostmi převáţně pro potřeby
Ministerstva kultury. Za rok 2012 bylo provedeno několik rozsáhlých rešerší, připravovaly se
materiály a kopie za účelem zjištění celkového objemu majetku církví a náboţenských
společností. Významná byla rešerše pro Ostravsko-opavské biskupství o jeho vzniku a
rozdělení tehdejší arcidiecéze vratislavské v roce 1947, včetně vyhotovování ověřených kopií.
Velké časové nároky měla rešerše pro Ministerstvo kultury o vyplácení náhrad za majetek
převzatý státem v rámci revize první pozemkové reformy a v tzv. nové pozemkové reformě.
Při rešerši vyvstala nutnost prostudovat podrobně zákony týkající se obou reforem a
mechanismŧ přebírání majetku a vyplácení, respektive nevyplácení náhrad. Proběhl i výzkum
pro Metropolitní kapitulu sv. Václava v Olomouci, která měla za cíl podchycení veškerého
majetku kapituly. Pro vlastní ulehčení jsme připravili rozbor nově schváleného zákona č.
428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboţenskými společnostmi a přípravu
projektu.
U nahlédací agendy z fondŧ justice pokračovaly poţadavky na tzv. ztotoţňování osob
odpovědných za nezákonná jednání v 50. letech (soudci, prokurátoři, tajemníci OV a KV
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KSČ). K jedné ţádosti byly často vyhledávány údaje k personálnímu obsazení politických
pracovníkŧ celých okresŧ v rozmezí několika let.
V roce 2012 pokračovalo šetření ÚDV Policie ČR k akci „Kulak“ – vystěhovávání
zemědělských rodin a věznění majitelŧ usedlostí, ke kterému jsme vyhledávali podklady pro
vyšetřovatele, především z brněnského pracoviště, kteří vyţadují rozsáhlou přípravu
dokumentŧ před zahájením svého studia.
Dále jsme v roce 2012 vyřizovali poţadavky občanŧ k naplnění nařízení vlády č.
135/2009 Sb. o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd
zpŧsobených komunistickým reţimem. Tato agenda měla klesající charakter. Do fondu
Ministerstva financí a jeho předchŧdcŧ směřovala agenda poţadavkŧ našich bývalých občanŧ
ţijících v zahraničí, kteří ţádají přezkoumání odškodnění za majetek zanechaný na území ČR,
v rámci mezivládních náhradových dohod, uzavíraných s jednotlivými státy v letech 1973–
1982.
Kolegové vyřídili do konce roku 2012 156 poţadavkŧ na poskytnutí údajŧ o
národnosti a státním občanství, členství v KSČ, 335 restitučních případŧ týkajících se
pozemkŧ, lesŧ a zemědělského majetku vŧbec; 275 výpisŧ ze sčítání 1950, 1970, 1991; 102
ţádostí o potvrzení délky věznění, odškodnění rodin popravených, ztotoţnění osob
zodpovědných za nezákonnosti, odškodnění podle nařízení vlády č. 135/2009 Sb.,
vystěhování zemědělských rodin, ţádosti ÚDV, 73 restitučních případŧ týkajících se
prŧmyslového majetku a movitostí, 20 poţadavkŧ z oblasti kultury, památek, zdravotnictví a
sociální péče a 45 ţádostí ve věci mezivládní náhradové dohody, ostatní poţadavky rŧzného
charakteru – školství, církevní záleţitosti, potvrzování studia a zaměstnání, odškodnění za rok
1968.
Poţadavky ze strany státní správy a orgánŧ činných v trestním řízení na vyhledávání
v nejmladších archivních fondech měly i v roce 2012 vzrŧstající tendenci. Stále se jedná
zejména o fondy Archivní registratura, Úřad vlády ČR, Ministerstva spravedlnosti
(rehabilitační spisy), fondy z rŧzných pŧvodcŧ Ministerstva financí (především Fond
národního majetku, Středisko cenných papírů), Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe,
Ministerstvo zemědělství, Úřad pro civilní letectví (letecké nehody).
Mimo písemných ţádostí vyřizovali odborní pracovníci v prŧběhu celého roku řadu
telefonických dotazŧ a podávali podrobné informace o moţnostech vyuţití našich fondŧ. Téţ
pracovníci badatelny ověřovali autenticitu archivních dokumentŧ, prováděli šetření pro
vypracování rešerší a odeslali 31 dotazŧ na centrální evidenci obyvatel (zjištění adres,
narození, úmrtí, atd.).

Rešerše pro domácí a zahraniční žadatele
Tyto rešerše bývají zpravidla časově náročnější neţ běţné úřední dotazy a zatěţují
rovnoměrně veškerá oddělení spravující archiválie i knihovnu. V prvním oddělení převaţují
prŧzkumy z fondu Ţidovské matriky, z oblasti šlechtické a občanské genealogie a z oblasti
církevních a hospodářských dějin. Do jejich rámce je moţné zařadit i rozsáhlé odborné
konzultace s pracovníky příbuzných odborných institucí podílejících se na významných
edičních podnicích: Edice RBM, sv. VIII (1364–1378), HÚ AV ČR; Edice CDB, sv. VI/2,
HÚ FF MU v Brně; Regesta imperii – Zikmund Lucemburský, HÚ FF MU v Brně.
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
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k rŧzným tématŧm z meziválečného období a z období 2. světové války. Z období
nezákonností padesátých let a věznění určitých skupin obyvatelstva, jsme vyhledávali
archiválie z nezpracovaných fondŧ ve všech případech, ve kterých jsme byli poţádáni
Konfederací politických vězňŧ nebo potomky vězněných. V současné době jsou tato témata
rovněţ předmětem několika diplomových prací na vysokých školách a jsou zpracovávána za
odborné pomoci pracovníkŧ oddělení. Vzrostl zájem o studium fondŧ z oblasti kultury,
církevní problematiky a fondu Národního soudu.
Je však nutné konstatovat, ţe na vyřízení ţádostí se často podílelo více pracovníkŧ, a
to nejen v rámci jednoho oddělení.
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V ÝS T A V Y
I kdyţ Národní archiv v poslední době nepořádal samostatné výstavy (velmi úspěšné
vystavení Zlaté buly sicilské bylo výjimečné), jeho archivní fondy jsou velmi často
poţadovány rŧznými institucemi k zapŧjčení na výstavy. Proto je do výstavní činnosti
zahrnována nejen kontrola fyzického stavu archivních dokumentŧ a výstavních prostor, ale i
příprava návrhŧ smluv o výpŧjčce včetně zajištění záznamŧ o ocenění, protokolŧ o stavu
archiválií apod.
a) domácí výstavy
Vlastní výstavy
Zlatá bula sicilská 1212. 800 let mezi realitou a mýty. Národní archiv, Praha; 27. – 30. září
2012.
Spolupráce a zápůjčky exponátů
Originály dokumentŧ:
První dámy – osud, poslání, úděl? Ţivoty v paprscích slávy – v šeru neviditelnosti
Velká výstavní síň Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, Roztoky u Prahy; 27. října
2011 – 29. února 2012
Posouzení fyzického stavu zapŧjčovaných archiválií, kontrola výstavních prostor, zpracování
návrhu Smlouvy o výpŧjčce a jejích příloh č. 1 (Seznam zapŧjčovaných archiválií), č. 2
(Poloţkový seznam pojistných hodnot zapŧjčovaných archiválií) a č. 3 (Dokumentace o stavu
archiválií). Posouzení fyzického stavu navrácených archiválií z výstavy.
Sv. Aneţka Česká – princezna a řeholnice (Pořádalo Arcibiskupství praţské)
Výstavní prostory Národní galerie v Praze v klášteře sv. Aneţky České, Praha; 25. listopadu
2011 – 25. března 2012
Posouzení fyzického stavu zapŧjčovaných archiválií, zpracování návrhu Smlouvy o výpŧjčce
a jejích příloh č. 1 (Seznam zapŧjčovaných archiválií), č. 2 (Poloţkový seznam pojistných
hodnot zapŧjčovaných archiválií) a č. 3 (Dokumentace o stavu archiválií), přítomnost při
instalaci a deinstalaci archiválií a jejich náhrada za kopie a kontrola výstavních podmínek
v prŧběhu výstavy. Posouzení fyzického stavu navrácených archiválií z výstavy.
Praha a její dcery (Pořádalo Muzeum hlavního města Prahy)
Výstavní prostory Muzea hlavního města Prahy, Praha; 4. října 2011 – 15. dubna 2012
Posouzení fyzického stavu zapŧjčovaných archiválií, zpracování návrhu Smlouvy o výpŧjčce
a jejích příloh č. 1 (Seznam zapŧjčovaných archiválií), č. 2 (Poloţkový seznam pojistných
hodnot zapŧjčovaných archiválií) a č. 3 (Dokumentace o stavu archiválií), zpracování návrhu
Dodatku č. 1 Smlouvy o výpŧjčce a kontrola výstavních podmínek v prŧběhu výstavy.
Posouzení fyzického stavu navrácených archiválií z výstavy.
Pernštejnové a jejich doba (Pořádal Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze)
Salmovský palác, Praha; 2. května – 2. září 2012
Posouzení fyzického stavu zapŧjčovaných archiválií, kontrola výstavních prostor, zpracování
návrhu Smlouvy o výpŧjčce a jejích příloh č. 1 (Seznam zapŧjčovaných archiválií), č. 2
(Poloţkový seznam pojistných hodnot zapŧjčovaných archiválií) a č. 3 (Dokumentace o stavu
archiválií), přítomnost při instalaci a deinstalaci archiválií a posouzení fyzického stavu
navrácených archiválií z výstavy.
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Europa Jagellonica – Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386–1572
(Pořádala Galerie Středočeského kraje)
Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora; 19. května – 30. září 2012
Posouzení fyzického stavu zapŧjčovaných archiválií, kontrola výstavních prostor, zpracování
návrhu Smlouvy o výpŧjčce a jejích příloh č. 1 (Seznam zapŧjčovaných archiválií), č. 2
(Poloţkový seznam pojistných hodnot zapŧjčovaných archiválií) a č. 3 (Dokumentace o stavu
archiválií), přítomnost při instalaci a deinstalaci archiválií a posouzení fyzického stavu
navrácených archiválií z výstavy.
Ferdinand V. Dobrotivý (Pořádala Správa Praţského hradu)
Letohrádek královny Anny (Belvedér), Praha; 30. května – 5. září 2012
Posouzení fyzického stavu k zápŧjčce ţádaných archiválií, vyhodnocení Dotazníku pro
zapŧjčení archiválií k výstavním účelŧm a stanovení výstavních podmínek. Pozn.: Pořadatel
nakonec od zápŧjčky archiválií odstoupil.
Výstava diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze (Pořádala Akademie
výtvarných umění v Praze)
Veletrţní palác, Praha; 20. června – 1. srpna 2012
Posouzení fyzického stavu k zápŧjčce ţádané archiválie, zaslání ţádosti o vyplnění Dotazníku
pro zapŧjčení archiválií k výstavním účelŧm a stanovení výstavních podmínek. Pozn.:
Pořadatel nakonec od zápŧjčky archiválií odstoupil.
Cesta ke zlaté bule sicilské (Pořádalo Ostravské muzeum)
Ostravské muzeum, Ostrava; 12. července – 12. září 2012
Smlouva o výpŧjčce a její přílohy č. 1 (Dokumentace o stavu faksimile).
Kopie dokumentŧ:
Příprava stálé expozice k dějinám řádu františkánŧ v Hostinném, budova bývalého
františkánského kláštera v Hostinném, spolupráce s MÚ a ŘF.
Spolupráce se Svazem českých fotografŧ se odrazila v 10 výstavách, uspořádaných v galerii
svazu v Karlíně.
b) zahraniční výstavy
Kopie dokumentŧ:
Diktatura vs naděje – pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–
1989 (Pořádá v rámci Roku víry Velvyslanectví ČR u Svatého stolce a Archiv Kanceláře
prezidenta republiky na Papeţské univerzitě Svatého Kříţe v Římě)
Řím, listopad 2012 – leden 2013.
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S P OL U PR Á C E

S MÉDII

Opět byla velmi bohatá – podrobná informace viz monitoring na internetu. Zástupcŧm
médií byly poskytovány kopie a podklady z fondŧ všech oddělení.
Z nejvýznamnějších byli jistě vstupy, reportáţe, články v tištěných i nových médiích,
rozhovory v rádiích i v televizích u příleţitosti krátkodobého vystavení Zlaté buly sicilské na
konci září roku 2012.
V Křesťanské internetové televizi Hope TV byl odvysílán pořad o historii a fondu
Církev adventistů 7. dne. Spolupracovali jsme s redaktorkou Mitrofanovou z Magazínu Právo
na článku „Poklad zvaný Archiv České koruny“. Mnozí vystupovali v oblíbeném pořadu ČT 1
– Tajemství rodu. Reportéři ČT 1 se zabývali Ukrývanými ţidovskými matrikami.
Jiţ několik let se podílíme se na přípravě pořadu České televize v cyklu Neznámí
hrdinové (Jiří Sedmík), Jiří Křesťan poskytl rozhovor Českému rozhlasu – Rad.
Prostřednictvím ČRo byl úspěšně realizován rozhlasový pořad na téma politického procesu
s americkým novinářem Oatisem, odvysílaný v červnu roku 2012 na vlnách Českého rozhlasu
2 – Praha. Radio Česko při příleţitosti 50. výročí úmrtí Zdeňka Nejedlého a zároveň vystoupil
v reportáţi České televize týkající se převzetí písemností Mezinárodního svazu studentstva.
Tisku jsme podávali poţadované informace k aktuálním politickým otázkám
v prŧběhu celého roku, např. problematice 3. odboje, k volbám do krajských úřadŧ a
k prezidentským volbám.
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E XK U R ZN Í

Č I N N OS T

V roce 2012 se uskutečnilo v 1. oddělení 40 exkurzí, jichţ se zúčastnilo celkem 627
osob, z toho 62 cizincŧ (např. generální ředitel Národního archivu Alţírské republiky,
studenti Univerzity v Poznani s pedagogickým doprovodem, krajané ze Slovenska).
Významná pro nás byla zejména návštěva praţského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky,
Spolku Čechŧ ţijících na Slovensku a studentŧ poznaňské univerzity (exkurze pro ně byla
opětně uspořádána na přání Dr. Marzeny Matla na základě exkurze v roce 2010, která se u
studentŧ setkala s velkým ohlasem). Potěšil nás i velký zájem o projekt Monasterium (mj.
exkurze pro univerzitu v Ústí n. L. a v Českých Budějovicích, které se zapojily do činnosti
ICARUS a aktivně vyuţívají projekt Monasterium v rámci výuky). Jako tradičně převaţovaly
exkurze pro posluchače vysokých škol (FF UK Praha archiváři, historici, PedF UK Praha,
KTF UK Praha, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Praha, Technická univerzita
Liberec, Jihočeská univerzita České Budějovice, PedF UJEP Ústí n. L., VŠCHT Praha, Česká
zemědělská univerzita Praha, Fakulta krajinného inţenýrství), pro posluchače středních
odborných škol a gymnázií se zaměřením na historii a veřejnou správu. V budově na
Chodovci zajistilo 8. oddělení ve spolupráci s ostatními odděleními celkem 30 exkurzí
s celkovým počtem více neţ 600 účastníkŧ a s obdobnou skladbou návštěvníkŧ.
Soupis akcí a vyuţívání přednáškového sálu a kinosálu v roce 2012
Měsíc
LEDEN

ÚNOR
BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

Seznam akcí a vyuţívání sálů
Základní pravidla
Porada 8. odd.
Exkurze – U 3. V. FFUK
NDA – kvalifikační komise
Prezentace výsledkŧ práce
Základní pravidla
Výuka archivnictví
Výuka archivnictví
Exkurze – Westfälische Universität Münster
Bezpečnostní snímkování a dokumentace sbírek
NDA – otevírání obálek
Základní pravidla
Archivní kurz
Výuka archivnictví
Historické fotografické techniky
Exkurze – studenti ţurnalistiky FFSV
Lidové kroniky 18. – 19. století jako historický pramen – přednáška
prof. Eduarda Maura
Exkurze a výuka – studenti archivnictví Hradec Králové
Exkurze – Studenti ţurnalistiky FFSV
Národní standard pro elektronické systémy spisové sluţby – porada
Základní pravidla
Studentská vědecká konference
Výuka archivnictví
Digitalizační projekty – Policejní přihlášky
Katedra dějin PedF UK - exkurze
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Počet
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
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ČERVEN

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Lidice komentovaná prohlídka
Národní standard pro elektronické systémy spisové sluţby –
zkušenosti, problémy
Vzpomínka na Lidice a Leţáky – konference
Základní pravidla
Schŧzka se zástupci zdravotnických zařízení v péči NA
Evropa Jagellonica – Přednáška PhDr. Denka Čumlivského:
Miniatury na znakových privilegiích Vladislava II. pro cechy
v Lounech z let 1473 a 1478. Spolupráce královské kanceláře
s praţskou iluminátorskou dílnou Mistra Valentina na tvorbě
erbovních listin pro města, cechy a ostatní příjemce.
Předávání medailí
Evropa Jagellonica – Přednáška PhDr. Denka Čumlivského:
Souvislosti vzniku miniatur na znakových privilegiích císaře
Fridricha III. a krále Vladislava II. pro Staré Město praţské z let
1475 a 1478. Královská kancelář – dílna Mistra Valentina – Samuel
z Hrádku a z Valečova.
Česká televize – natáčení pořadu – Stopy, fakta, tajemství
Zlatá bula sicilská – konference, přednášky
Porada 8. odd. ke Generální inventuře
Katedra veřejné ekonomiky ekonomické fakulty VŠB Ostrava –
pracovníci – exkurze
Jednání Rozšířené pracovní skupiny pro nová Základní pravidla
CNZ - národní standard pro elektronické systémy spisové sluţby –
pracovní schŧzka
800 let Zlaté buly sicilské – návštěva krajanŧ
Konference „Co po nás zbude“
Konference „Modrý štít“ – Poklady v pohybu. Ochrana kulturního
dědictví v mezinárodním kontextu
Seminář filmové a zvukové archiválie
Projekt RAT
Katedra archívnictva a PVH, Filozofická fakulta, Univerzita
Komenského v Bratislave – exkurze
NDA – otevírání obálek u veřejné zakázky: NDA – zadávací řízení
na zajištění publicity
Národní standard pro elektronické systémy spisové sluţby –
pracovní schŧzka
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012
Porada 8. odd. – úsek digitalizace
Fakulta sociálních věd UK – exkurze
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd – exkurze
Školení BOZP
SOŠ prof. Švejcara Plzeň – exkurze
Setkání s dŧchodci Národního archivu
Mikulášská besídka
Exkurze – Střední a vyšší odborná škola grafická, Hellichova, Praha
1 (SOA Praha)
Celkem
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K N IH O V N A
V realitě roku 2012 (sníţení personálního zabezpečení knihovny) se kolektivu
knihovny – sice s velkým nasazením, ale přeci jenom – podařilo udrţet bezproblémový
provoz knihovny v jejích základních činnostech a sluţbách na takové úrovni, aby opět dostála
rozsahu sluţeb uţivatelŧm knihovny, daném a vyplývajícím z jejího postavení základní
knihovny se specializovaným fondem dle §13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních sluţeb a splnit nebo
pokračovat v řadě úkolŧ specifického, dlouhodobého a mimořádného charakteru – coţ
v konkrétní podobě představuje širokou škálu úkolŧ a činností v oblasti péče o historické
knihovní fondy a sbírky, které jí byly v procesu minulých let svěřeny do péče; úkolŧ v oblasti
tvorby a zpřístupňování oborově zaměřeného knihovního fondu archivní knihovny; tvorby a
zpřístupňování informačního oborového fondu, ať jiţ v podobě oborových dokumentačních
databází, nebo v podobě sestavování a vydávání oborových bibliografií; úkolŧ a činností
v oblasti vyuţívání těchto fondŧ formou poskytování nejrŧznějších sluţeb výpŧjčních,
referenčních a řady specifických sluţeb knihovny) – při vyuţití nových technologií –
širokému okruhu uţivatelŧ knihovny, ať jiţ jde o pracovníky a badatele Národního archivu a
ostatních archivŧ ČR, o uţivatele z okruhu vysokých a středních škol, nebo o další odborné a
zájmově odborně zaměřené uţivatele z řad široké veřejnosti.
V oblasti vědecké a odborné činnosti byla opět velká pozornost věnována prŧzkumu
bohemik (starým tiskŧm a tiskŧm 19. a 1. poloviny 20. století) – všem typŧm a druhŧm
dokumentŧ (především pak seriálŧm a vzácným monografiím; a dokumentŧm veřejného
zájmu – úřednímu tisku a oficiálním a administrativním dokumentŧm speciálně nebo
všeobecně zveřejněných, tj. typickému druhu dokumentŧ nacházejících se ve většině dílčích
historických knihovních fondŧ archivní knihovny – ve srovnání jejich výskytu ve fondech
ostatních odborných knihoven. Cílem byl opět zpŧsob zpracování a zpřístupnění těchto
dokumentŧ knihovními systémy pouţívanými v knihovně, ale i zpracování přehledu
fyzického stavu dokumentŧ z pohledu dlouhodobých plánŧ bezpečnostního snímkování (a
digitalizace), restaurace a konzervace archiválií a knihovních dokumentŧ Národního archivu
vlastními prostředky nebo za vyuţití národních programŧ VISK v oblasti digitalizace
dokumentŧ. Výsledky prŧzkumu byly opět vyuţity pro přípravu podkladŧ a vlastní
zpracování dokumentace pro podání ţádosti o poskytnutí dotací v rámci výběrového řízení
v programu Veřejné informační sluţby knihoven (VISK) vyhlašovaného Ministerstvem
kultury pro rok 2012 a pro rok 2013. V roce 2012 byl však přidělen pouze grant v
podprogramu VISK 7 – národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování
dokumentŧ ohroţených degradací kyselého papíru, tj. v roce 2012 mohl pokračovat
dlouhodobý projekt „Úřední a oficiální seriálové dokumenty republiky Československé“ a
mohla být úspěšně zakončena další etapa. Bohuţel grant v podprogramu VISK 6 – národní
program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentŧ Memoriae Mundi Series Bohemica /
s navrţeným novým tématem „Zámecká knihovna Valdštejnŧ na zámku v Doksech –
signatura A 1–74, knihy a tisky o třicetileté válce ze sběratelství rodu Valdštejnŧ“, 1. etapa,
které bezprostředně a systematicky navazuje na předcházející projekt digitalizace dokumentŧ
z historicky cenného knihovního fondu Knihovna Valdštejnská – nebyl pro rok 2012 přidělen.
Ţádost byla opětovně zpracována pro rok 2013.
Nejen bohemikŧm, ale i ostatním typŧm a druhŧm dokumentŧ a ostatním sloţkám
rozboru historických i novodobých fondŧ knihovny byla věnována pozornost v rozsahu
časových moţností nebo v rámci plnění specifických úkolŧ (redakce katalogŧ, digitalizace
katalogŧ, zpracovávání fondŧ). Pokračovaly práce ve fondu a s fondem: Sbírka novin
Národního archivu; soupisový fond seriálŧ; Knihovna profesora Václava Novotného;
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Knihovna profesora V. Kybala; Knihovna Piaristické koleje na Novém Městě; Knihovna
Valdštejnská; zjišťována byla fakta i k chystaným přejímkám roku 2013. Sledovány a
upřesňovány jsou historie fondu – pŧvodce fondu, historie získání; analýza úrovně
evidenčních a katalogových pomŧcek k fondu a/nebo návrhy na jejich klasické nebo
elektronické přepracování/zpracování nebo na jejich digitalizaci; prŧzkum dokumentačních
kartoték k fondŧm a z fondŧ dílčích fondŧ knihovny, jejich typologický rozbor, moţnosti
jejich dalšího vyuţití v informačním fondu knihovny nebo v širším vyuţití v národních a
jiných projektech, jako je tomu např. u osobních knihoven významných českých osobností.
Prŧzkumy je upřesňován nejen rozsah a obsah fondŧ z rŧzných hledisek, ale jsou
aktualizovány i výhledové plány zpracovávání fondŧ a jejich vyuţití, a dokumentace k daným
fondŧm. Nové poznatky nebo změny ve zpracování fondŧ a jejich pomŧcek jsou vyuţívány i
pro přípravu podkladŧ k aktualizaci materiálŧ Public Relations na web nebo intranetu nebo
pro zpracování odborných knih nebo studií a referátŧ pro odborné semináře a konference.
Výsledky těchto rozborŧ fondŧ se pak jako vţdy promítly do konkrétní práce s daným
fondem.
Velkým bibliografickým a publikačním počinem roku 2012 bylo pokračování
vydávání ročních soupisŧ bibliografického titulu Bibliografie českého archivnictví
v elektronickém vydání. V roce 2012 byl zpracován a vydán soupis za rok 2006. Ve formě
elektronických knih byly vydány ročníky 2004 a 2005 této oborové bibliografie. Dále byly
zpracovány, sestaveny, a aţ na jeden titul, jiţ jen elektronickou formou na webu Národního
archivu vydány další svazky / čísla dalších 4 titulŧ bibliografických soupisŧ.
Umoţněním přístupu uţivatelŧ knihovny na Internet formou veřejné internetové
stanice splňujeme zákonnou podmínku pro udrţení statutu veřejná knihovna. V roce 2012
pokračovala digitalizace katalogŧ seriálŧ – dalším digitalizovaným katalogem byl nový
katalog seriálŧ z dílčího fondu Knih. B. Redigovaná textová data (pomocí
pořizovacího/editačního SW firmy ImagingSystem, specificky nastaveného dle poţadavkŧ
knihovny) spolu s obrazovými daty tohoto katalogu byla připojena do vyhledávání
v DB/Obrázkový katalog. Tímto začleněním digitalizovaného katalogu seriálŧ Knih. B do
databáze digitalizovaných katalogŧ knihovny byla jiţ podstatě uzavřena klasická katalogizace
přírŧstkŧ jako celku. Od tohoto okamţiku budou všechny přírŧstky knihovního fondu
zpracovávány pouze elektronicky v DB/Katalog.
Přehled sledovaných základních statistických jednotek podává Příloha v závěru Zprávy o
činnosti Národního archivu za rok 2012.
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V Ě D E C KÝ

V Ý ZK U M

Národní archiv, v souladu s předmětem činnosti stanoveným zákonem o archivnictví,
dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumu a v neposlední řadě i historickou tradicí starou sto
padesát let, pokračoval i v roce 2012 ve svých výzkumných aktivitách.
Archiv provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd
historických a v příbuzných vědních oborech; plní úkoly ústředního vědecko-výzkumného
pracoviště na úseku preventivní péče o archiválie, konzervace a restaurování archiválií,
uchovávání a zpřístupňování nových forem nosičŧ informací, včetně dokumentŧ v digitální
podobě; v této oblasti vykonává funkci odborného, metodického a školícího centra.
Základním posláním archivŧ bylo a je uchovat a zpřístupnit informace pro současné a budoucí
potřeby společnosti. Vědecké, výzkumné a inovační aktivity tedy oscilují kolem tohoto
fundamentu a spolu s vývojem společnosti se proměňují reagujíce na informační poptávku a
na vnější rámec existence a fungování archivŧ, přesněji na potenciální rizika, znemoţňující
plnit základní poslání. Národní archiv se stal i na tomto poli uznávanou výzkumnou
kapacitou, potvrzenou výsledky a poměrně úspěšným získáváním dotací z nejrŧznějších
zdrojŧ na vědu a výzkum. V minulých letech dobře nastavený proces je tedy nutné nadále
rozvíjet a přizpŧsobovat kapacitním moţnostem a odborným schopnostem uvnitř ústavu.
Potvrzením správnosti bylo přiznání institucionální podpory na výzkum pro rok 2012, na
základě výsledkŧ vědecké činnosti, ve výši 5 501 tis. Kč a další podpora na rok 2013
v obdobné výši (5 456 tis. Kč). Na seznamu vědeckých institucí figurujeme v postavení
vědecké infrastruktury. Realizace vědeckého výzkumu a inovací odpovídá širšímu záběru
činností, které archiv ze zákona vykonává. Proto se zde realizuje jak základní, tak aplikovaný
výzkum a silně jsou zde zastoupeny inovace technologické i pro výkon státní správy.
U instituce velikosti Národního archivu lze při plánování vědeckovýzkumné činnosti
uvaţovat s relativně širším spektrem výzkumných záměrŧ, které však budou propojené
určitým jednotícím prvkem. Multispektrálnost pramení v historickém vývoji instituce a jejích
předchŧdcŧ. Archiv byl vytvořen primárně jako historický ústav. K jeho úkolŧm patřilo
získávat a ukládat prameny k dějinám českých zemí, zpracovávat je do podoby odborných
publikací a zpřístupňovat je formou vědeckých edic. Ve společenských vědách tento obraz
archivu ostatně zŧstal zakonzervován dodnes. Vývoj ovšem proběhl ve všech segmentech
archivních povinností, a tak zpracování a zpřístupňování archiválií se neděje zdaleka tak
kabinetním a elitářským zpŧsobem a vyuţívají se nejmodernější znalosti z oboru informatiky.
Pokročila téţ preventivní péče i technologie restaurování a konzervování. Archiválie se
dokonce staly nemateriální svou podstatou. Vyvstala tak nutnost aktivně reagovat na nové
skutečnosti. Jestliţe administrativně-legislativní řízení oboru spočívá na Odboru archivní
správy a spisové sluţby Ministerstva vnitra, pak inovační a výzkumnou laboratoří celého
českého archivnictví je Národní archiv – ústřední archiv státu. Plní tak jedinečné úkoly, vedle
historicky daných a nadále rozvíjených vědeckých povinností z oblasti humanitních věd, jeţ
jsou obdobné jako v ostatních státních archivech (zde s jistým územním vymezením).
Sledování více linií výzkumu, zejména jeho rozčlenění na základní a aplikovaný,
neznamená však nekoncepční roztěkanost. Ostatně personální a rozpočtová omezení si
vynutila ještě větší sevřenost základního směřování výzkumu a koncentrování se na
nejnosnější projekty, jeţ jsou v souladu s prioritami naší společnosti. Nejvýznamnější z nich
uvádíme v následujícím výkladu. Podrobnosti viz Zpráva o činnosti a její nedílná součást –
publikační činnost pracovníkŧ archivu a výsledky v oficiální celostátní evidenci (RIV).
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Základní výzkum
Základní výzkum realizuje Národní archiv v souladu se svým oborovým zákonem v
oblasti historiografie, sociologie, statistiky, dějin správy a pomocných věd historických.
Zásadní obrat zde neočekáváme. Odborné statě publikujeme v renomovaných domácích
impaktovaných či neimpaktovaných recenzovaných periodikách, především ve Sborníku
archivních prací a v Archivním časopise, které vydává Ministerstvo vnitra; ve sborníku
Národního archivu Paginae historiae, v Českém časopise historickém a v řadě dalších
časopisŧ, někdy i monograficky. Institucionální podpora vědy umoţní pruţněji zveřejňovat
výsledky běţícího zkoumání, a to i monografickou cestou, za pomoci externích sluţeb.
V základním výzkumu historiografického zaměření, s aplikací dějin správy a
pomocně-vědných disciplín, se pracovníci věnovali napříč liniovým řízením, formou dvou
projektŧ (nepodpořených ţádnou dotací), zejména zpracováním dvou kmenových fondŧ
z období po roce 1945 – Ministerstvo financí a Československý svaz mládeţe. Jiţ s ohledem
na rozsah jde o dlouhodobý úkol.
Třetím rokem pokračoval multidisciplinární výzkum Analýza demografických proměn
vznikajícího velkoměsta. Databáze obyvatel Prahy (1850–1918) (Milan Vojáček, GA ČR
P410/10/0509). Podstatou projektu je vytvoření databáze veškerých relevantních údajŧ, jeţ je
moţné získat z pobytových přihlášek obyvatel Prahy z let 1850–1918. Následovat bude
analýza a statistické vyhodnocení dat. Vznikne komplexní sociálně-demografický obraz
obyvatel praţské aglomerace a bude moţné vysledovat časové transformace tohoto obrazu
v horizontu pŧl století. Ojedinělost a rozsah pramene a zpŧsob jeho zpracování – otevřená
databáze s vysokou variabilitou dotazování – umoţní nový, dosud neaplikovaný, detailní
popis společnosti a jejích fenoménŧ. Výzkum tohoto rozsahu bude jistě významným
příspěvkem pro poznání této problematiky. Zároveň bude odborné, ale i široké veřejnosti
elektronicky zpřístupněn rozsáhlý soubor dat, jeţ jsou velmi ţádána. Výstupem projektu bude
rozsáhlá elektronická databáze, která umoţní zpracování získaných dat podle rŧzných kritérií.
Dalším výstupem budou studie publikující výsledky výzkumu zaloţeného na vzniklé
databázi. Vznikne kompletní soubor archiválií v digitální podobě, který bude slouţit jako
studijní kopie originálŧ. V roce 2012 se na projektu podílelo 28 spolupracovníkŧ, převáţně
editorŧ vznikající databáze. Do databáze bylo dosud uloţeno více neţ 10 miliónŧ textových
polí (cca 4,5 GB dat) o 876 376 osobách, které měly trvalý pobyt na území Prahy v letech
1850–1918. Dále byly vytvořeny číselníky, které umoţňují snadnější vyplňování údajŧ, ale
také následné vyhodnocení a sloučení multiplicit. Jedná se o číselník lokalit, typŧ zaměstnání,
jmen a příjmení. Řešitel grantu referoval o projektu na Archivní konferenci ve Františkových
Lázních, dále publikoval v souvislosti s grantovým projektem dvě studie v recenzovaném
periodiku a jednu studii ve sborníku z konference.
Konečné publikační výsledky přinesl téţ poslední rok řešení projektu Zdeněk Nejedlý
(1878–1962), (Jiří Křesťan, GA ČR č. 410/10/1673). Předpokládáme vysoké hodnocení
monografie vydané v renomovaném nakladatelství Paseka v odborných recenzích i
poskytovatelem dotace, tj. Grantovou agenturou České republiky.
Grantový projekt s názvem Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační
listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze (GA ČR č. P410/11/0535) přešel do
druhého roku výzkumu. Hlavním řešitelem je Jan Ţupanič z Ústavu světových dějin
Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, spoluřešitelem pak Pavel Koblasa, odborný archivář
Národního archivu. V roce 2012 bylo podniknuto celkem pět zahraničních cest členŧ týmu, v
jejichţ rámci bylo pokračováno ve výzkumu archivních materiálŧ týkajících se šlechtických
nobilitací. Pavel Koblasa se zaměřil na výzkum nobilitačních listin uloţených ve Vídni a
Budapešti, dále pak uskutečnil prŧzkum některých rodinných archivŧ nacházejících se v
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Bratislavě. Kromě toho pokračoval rovněţ v přípravách edice dokumentŧ a v prŧzkumu
archiválií uloţených v příslušných fondech Národního archivu, tj. Ministerstvo vnitra Vídeň,
České místodrţitelství, Finanční prokuratura. Tomáš Krejčík pokračoval ve studiu
dokumentŧ heraldického rázu a ve studiu u nás nedostupné literatury k erbŧm v nobilitačních
listinách. Rovněţ se věnoval srovnávání těchto dokumentŧ a uměleckého ztvárnění erbŧ v
českých zemích a v zemích, které byly součástí Svaté říše římské národa německého.
V roce 2011 ukončený projekt Průvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního
archivu pro českého návštěvníka (Jan Kahuda, GAČR, č. 409/08/0296, 2007–2009) se
zpozdil v tisku, tudíţ slavnostní prezentace proběhne aţ 10. června 2013 v Rakouském
kulturním fóru.
Další významná autorka, Helena Nováčková, připravovala Katalog protokolů schůzí
16. československé vlády. Vydání bylo ohroţeno nedostatkem rozpočtových prostředkŧ, ale
díky institucionální podpoře na vědu a výzkum pro rok 2013 bylo toto nebezpečí odstraněno.
V prŧběhu roku 2013 bude připravovat k vydání Katalog protokolů ze schůzí 17.
československé vlády (21. 7. 1937 – 22. 9. 1938). Jedná se tedy o poslední nezpracovanou
vládu z období první československé republiky. V roce 2014 by tak měla být zakončena
padesátiletá práce mnoha odborných pracovníkŧ 3. oddělení Národního archivu na zmíněném
tématu.
Táţ pracovnice se podílí i na grantu GA ČR Zápisy ze schůzí vlád čs. exilové vlády
(1943: 1. a 2. díl mají vyjít do poloviny příštího roku) řešeném ve spolupráci s Masarykovým
ústavem a Archivem AV ČR, Historickým ústavem AV ČR a Centrem právně-historických
studií. Zároveň se bude připravovat rok 1944, který bude rovněţ vydán ve dvou dílech.
Jaroslav Paţout spolu dalšími kolegy se podílel posledním rokem na pětiletém grantu
GA ČR 409/08/1921 Komunistická strana Československa a bolševismus, jehoţ nositelem je
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. O výstupy pro RIV se budeme muset podělit s nositelem
grantu. V roce 2012 (a v následném roce) navazují pracovnice 4. oddělení na dlouhodobou
spolupráci na následujících projektech Ústavu pro studium totalitních reţimŧ: Dějiny
protikomunistického odboje a odporu, Dokumentace personálního obsazení aparátu KSČ
1921–1989, Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989, Vězeňství v českých
zemích 1938–1989, Třídní justice 1948–1960.
V ediční oblasti opět nekryté dotacemi pokračovaly i v roce 2012 práce na edicích
Archiv České koruny VI/1, 2 (Lenka Matušíková, Denko Čumlivski) a Berní rula – Bechyňsko
(Iva Čadková, Magda Zahradníková). První poloţka dosud není připravena k vydání. Naopak
v roce 2011 byl odevzdán do tisku další díl Berní ruly – Hradecko, vydání následujících
svazkŧ nebylo finančně zabezpečeno. Proto pouţití institucionální podpory na rok 2013 pro
zveřejnění výsledkŧ dlouhodobého výzkumu je více neţ vítané. Vydáme díky tomu edici
Berní rula – Bechyňsko I., sv. 4 a 5 (Iva Čadková, Magda Zahradníková).
Druhým rokem bude pokračovat projekt Korespondence papeţského nuncia Cesare
Speciana na císařském dvoře v Praze v letech 1592–1598 (Alena Pazderová, GA ČR reg. č.
P405/12/2037). Národní archiv naváţe na přerušenou tradici vydávání tohoto typu pramenŧ,
splní dávný dluh po svém historickém předchŧdci ještě z doby první Československé
republiky a vyplní informační mezeru, kterou ochotně pro ještě Archiv země České vytvořily
ostatní mezinárodní historické ústavy v Římě. Historickému ústavu v Římě bude předloţena
do konce dubna roku 2013 elektronická maketa prvního svazku.
Díky financím z institucionální podpory bude moţné ve spolupráci s některými
německými archivy postupně připravovat publikaci a nakonec i výstavu Československoněmecké hospodářské vztahy (Pavel Dufek, David Hubený, František Frňka). Na jaře roku
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2013 budou řešitelé ţádat o finanční podporu Česko-německý fond budoucnosti. Ze stejných
zdrojŧ bude kryto i zahájení prací na Slovníku představitelŧ okupační správy (Monika
Sedláková, Jaroslav Paţout, Zdeňka Kokošková).
Eva Gregorovičová bude připravovat k tisku monografii Kapitoly z dějin rodinného
archivu toskánských Habsburků, Milan Vojáček edici Zápisků Marie Červinkové-Riegrové a
související monografii F. L. Rieger a velkostatek Maleč. Ekonomické zázemí politické činnosti
vůdce národa.
Národní archiv chce udrţet vydávání dvou vlastních odborných periodik – pro oblast
základního výzkumu Paginae historiae (v roce 2012 se realizoval přechod na dvě čísla ročně)
a pro aplikovaný výzkum Sborník Historická fotografie (ve spolupráci s Technickým muzeem
Brno).

Aplikovaný výzkum
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 téţ do oblasti bezpečnostního výzkumu v gesci Ministerstva vnitra a souvisí se
základními existenciálními otázkami archiválií, s jejich zabezpečením před zničením,
pozměněním, degradací vlivem stárnutí či lidskými faktory. Výzkum pak prorŧstá na jedné
straně směrem k elektronickým archiváliím, elektronickým spisovým sluţbám,
elektronickému úřadování a směřuje k tvorbě národní legislativy a standardizaci. Druhým
směrem pak pokračuje k poskytování komfortních sluţeb uţivatelŧm, váţe se na konkrétní cíl
strategie zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných sluţeb přiblíţením veřejné sluţby
občanovi v oblasti archivnictví a zajištění její maximální dostupnosti a kvality s dŧrazem na
bezpečný a jednoduchý přístup prostřednictvím sítě internetu. Zde je snad lépe mluvit o
inovativním potenciálu s prvky aplikovaného výzkumu.
Vědecký výzkum byl hlavní náplní pracoviště pro dlouhodobé ukládání
elektronických dokumentŧ úseku informatiky 5. oddělení Národního archivu. Zatímco
hlavním úkolem v uplynulých letech byla příprava projektu Národní digitální archiv, v roce
2011 se přešlo do realizační fáze, která pokračovala i v roce 2012. Akutní potřeba řešit otázku
zachování elektronických dokumentŧ pro budoucí potřeby společnosti bez omezení horní
časové hranice a v autentické podobě narŧstala exponenciálně s rozvojem informatiky ve
veřejné správě a vyvrcholila v roce 2009, kdy řada zákonŧ normativně urychlila celý proces
elektronického úřadování. Proces se dovršuje legislativní účinností v roce 2012
odpovídajících ustanovení o elektronické spisové sluţbě, účinností Národního standardu pro
elektronické spisové sluţby a novelou archivního zákona v této problematice a
v elektronickém archivování. Na všech těchto legislativních procesech se Národní archiv plně
účastnil a paralelně připravoval zadávací dokumentace a realizoval jednotlivá výběrová řízení
v projektu financovaném v rámci Integrovaného operačního programu strukturálních fondŧ
Evropské unie. V roce 2012 pokračovalo provizorní přejímání, evidence, uloţení a
zpřístupnění digitálních dokumentŧ. Jedná se o digitální dokumenty převzaté od pŧvodcŧ a o
digitální reprodukce tradičních archiválií. V současné době jsou uloţeny digitální a
digitalizované dokumenty 150 archivních fondŧ. Objem digitálních dokumentŧ je 2,6 TB a
objem digitalizovaných 15,9 TB.
V roce 2012 jsme se podíleli i na práci týmu organizovaného Odborem archivní
správy a spisové sluţby MV, který připravil návrh nových Základních pravidel pro
zpracování archivního materiálu podle mezinárodních standardŧ. Díky tomu jsme rozvinuli
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výsledky předchozího bezpečnostního výzkumu Miroslava Kunta mnoha směry a dovedli je
aţ do realizace v praxi.
Pokračujeme v pořádání a účasti na odborných konferencích, seminářích a poradách
pro pŧvodce elektronických dokumentŧ a v odborných komisích pŧvodcŧ (elektronická
spisová sluţba). Zejména jde o domácí pravidelné konference – Co po nás zbude a Archivy,
knihovny a muzea v digitálním světě. V následujícím období uţ nebude moţné nevyslyšet
výzvy ostatních Národních archivŧ k účasti na evropském projektu APEx, vyuţívajícím a
rozvíjejícím evropské archivní standardy. První moţnost k připojení bude v červnu roku 2013
v Dublinu.
Výsledkem dlouholeté práce v dané problematice pak bude monografie Tomáše Kaliny
Úvahy o archivnictví a předarchivní péči.
Spolu s Národní knihovnou budeme třetím rokem řešit projekt Interoperabilita v
paměťových institucích (INTERPI) v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a
kulturní identity NAKI řízeného Ministerstvem kultury. Jde částečně, v jednom segmentu, o
pokračování jiţ ukončeného velmi úspěšného výzkumu Moţnosti a formy zpřístupnění
novodobých archivních fondů Národního archivu, nebo jejich součástí v elektronické podobě.
(řešitel Miroslav Kunt, spoluřešitelkou je Zdeňka Kokošková)..
V roce 2011 byl zahájen výzkumný projekt Zajištění ochrany archivních dokumentŧ
dŧleţitých pro potřeby státu, financovaný z prostředkŧ Programu bezpečnostního výzkumu
České republiky v letech 2010–2015 (BV II/2–VS) (identifikační kód projektu
VG20112014054, řešitel Karel Koucký). Projekt realizovaný ve spolupráci se Státním
oblastním archivem v Praze se ve svém druhém roce řešení soustředil na pokračování
zahraničního výzkumu přístupu paměťových institucí k problematice digitalizace, uchovávání
digitálních dat a zajišťování ochrany analogových dokumentŧ. Zástupci projektového týmu
navštívili Národní archiv a Královskou knihovnu ve Švédsku a zúčastnili se mezinárodních
odborných konferencích Archiving 2012 (Kodaň, Dánsko) a Memory of the World in the
Digital Age: Digitization and Preservation (Vancouver, Kanada). Po zprovoznění všech
komponent technologické infrastruktury digitalizačního pracoviště projektu bylo přikročeno
k digitalizaci vybraných částí významných fondŧ z obou archivŧ a nyní je jiţ k dispozici
zajímavý soubor reprodukcí, který bude v určené době nabídnut veřejnosti. Pro potřeby
popisu a zpřístupnění těchto reprodukcí byla v součinnosti s externím dodavatelem vyvinuta
speciální SW aplikace zahrnující modul pro editaci popisných a technických metadat (dle
mezinárodních standardŧ APEnet EAD a ANSI/NISO Z39.87-2006), generátor XML a
webový modul pro přístup k reprodukcím. Z prostředkŧ projektu byla dále zakoupena sada
technických terčŧ a vysoce specializovaný SW pro automatické vyhodnocování kvality
nasnímaných reprodukcí. Projektový tým testuje zapojení těchto prvkŧ do rutinního provozu
digitalizačního střediska. Provozní data získaná činností digitalizačního pracoviště společně
s prŧběţně aktualizovanými pokyny upravujícími organizaci práce a technické parametry
snímání jsou pravidelně vyhodnocovány a slouţí jako podklad pro tvorbu metodiky
zhotovování zajišťovacích kopií archiválií. Významnou aktivitu projektu představuje příprava
revize platné archivní legislativy v oblasti zhotovování bezpečnostních kopií archiválií.
Prioritou v oblasti konzervátorského výzkumu budou pětileté projekty Programu
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI – Metodika hodnocení
vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy (ve spolupráci s Národní knihovnou a Ústav
chemických procesŧ AV ČR) a Optimalizace procesŧ konzervování fotografických negativŧ
na skleněné podloţce (ve spolupráci s VŠCHT Praha a FAMU Praha) – pokud bude tento
projekt přijat.

41

Výroční zpráva Národního archivu za rok 2012
V roce 2012 byla zprovozněna technologie hromadné odkyselování BCP C500
(Bückeburgský konzervační proces) za pomoci institucionální podpory vědy. V roce 2012 byl
Národní archiv poţádán kolegy z Německa o podporu a aktivní účast v nově vzniklé pracovní
skupině ISO/TC 046 NP TS De-Acidification of Paper, jejímţ úkolem bude vypracovat
mezinárodní standard ISO pro hodnocení metod hromadného odkyselování. Její první
zasedání se uskuteční 4. a 5. března 2013 v Berlíně. Definitivně jsme z finančních dŧvodŧ
opustili cestu předloţením projektu na záchranu evropského kulturního dědictví v rámci
programŧ EHP/Norsko, kterou jsme plánovali mnoho let společně s Moravskou zemskou
knihovnou v Brně. Problematice se věnují i tradiční setkání představitelŧ restaurátorských
pracovišť evropských Národních archivŧ. Letošní jednání proběhne v irském Dublinu.
Další významnou část institucionální podpory věnujeme otázkám zpětné konverze
z digitální do analogové podoby pro případ bezpečnostních rizik. Tato problematika souvisí i
s výše zmíněným výzkumným projektem Zajištění ochrany archivních dokumentů důleţitých
pro potřeby státu. Paměťové instituce jiţ celá léta řeší problematiku zabezpečení archiválií (tj.
především zachování informací v archiváliích obsaţených a popřípadě téţ zachování obrazu
jejich vnější formy) v případech, kdy mŧţe dojít k jejich totálnímu zničení ať jiţ v prŧběhu
sebedestruktivního cyklu nebo v případě válečného konfliktu či ţivelné pohromy.
Prostřednictvím vybavení digitalizačního pracoviště NA systémem COM pro konverzi
elektronických dokumentŧ na bezpečnostní médium – mikrofilm, lze posílit a zefektivnit
ochranu archivních dokumentŧ. Součástí výzkumu by mohlo být téţ testování moţnosti
realizovatelnosti a integrace technologie bezpečnostního snímkování digitálních dat do
připravovaného konceptu Národního digitálního archivu.
Technologie COM, zakoupená a dodaná v březnu 2012 představuje jednoduchý
zpŧsob, jak zabezpečit reprodukce archiválií pořízené jejich digitalizací, ale i dokumenty
vzniklé/vytvořené v elektronické podobě (jejich analogová forma neexistuje). Kombinace
obou zpŧsobŧ zhotovení reprodukce (tj. digitalizace a analogový mikrofilm) archiválií pak
umoţní nejen preventivní ochranu archiválií a jejich dálkové zpřístupnění (digitalizace), ale
rovněţ pořízení bezpečných kopií určených k dlouhodobému uloţení (bezpečnostní
mikrofilm). Zatímco pro mikrografii jsou k dispozici mezinárodní standardy, na jejichţ
základě lze jednoznačně vyvodit, ţe reprodukce archiválií uloţené do mikrofilmu
(mikrofiše), tj. halogenidostříbrného filmu lze dlouhodobě uchovat (500 let), v případě
digitalizace a uchování jejích výsledných produktŧ zatím takové standardy k dispozici nejsou.
Od dubna 2012 probíhalo zaškolení obsluhy na práci s technologií COM a také práce
na jejím začlenění do počítačové sítě. Po té byla provedena celá řada náročných testŧ
zaměřených nejen na moţnosti nové technologie, ale také na vlastnosti a moţnosti
halogenidostříbrného mikrofilmu. Byly provedeny testy ostrosti, barevné vyváţenosti a
čitelnosti pomocí standardizovaných obrazcŧ, zaměřili jsme se na hodnoty denzity v rŧzných
částech obrazového pole a řadu dalších. Díky těmto testŧm se nám podařilo definovat, jak
mají být digitální data upravena a připravena, tedy stanovit optimální kvalitu digitálních dat
(především rozlišení), jejich konkrétní parametry tak, abychom získali optimální hodnoty i po
jejich konverzi do mikrofilmu. Na základě zjištěných výsledkŧ byl vypracován manuál pro
přípravu digitálních dat určených k uloţení do 35mm mikrofilmu.
Výsledky testŧ a moţnosti technologie COM jsme prezentovali na poradě ředitelŧ
státních archivŧ a v závěru roku jsme uspořádali odborný seminář pro IT pracovníky státních
archivŧ, jimţ jsme rovněţ poskytli výsledky výše uvedených testŧ i připravený manuál.
Díky technologii COM je moţná značná úspora finančních prostředkŧ vynakládaných
na bezpečnostní snímkování archiválií. Na rozdíl od přímého mikrosnímkování není třeba
pořizovat další dvě kopie bezpečnostního mikrofilmu (matriční a studijní), ale pořizuje se
42

Výroční zpráva Národního archivu za rok 2012
pouze svitek bezpečnostní (řádově se jeho cena pohybuje od 390,- do 450,-Kč/svitek, podle
nákupní ceny svitkového mikrofilmu). Jako matriční kopie lze vyuţít digitální data připravená
pro bezpečnostní snímkování, a ke studiu jsou pouţívána data získaná v procesu přímé
digitalizace. Dalším výsledkem výzkumu je zjištění, ţe bezpečnostním mikrofilmem,
pořízeným s vyuţitím digitálních dat, lze zabezpečit i archiválie, u nichţ to dříve nebylo
moţné, protoţe mikrografická technologie neumoţňovala jejich přímé snímkování. Konkrétně
byly takto zabezpečeny knihy archivního souboru Saalbuchy, které pro jejich rozměr a váhu
nebylo moţné reprodukovat jiným zpŧsobem.
Dlouhodobý výzkumný úkol Vývoj technologie restaurování poškozených rukopisŧ
ţelezogalovými inkousty (bez dotace na výzkum) pokračoval dalším rokem. Rozpad papíru
zpŧsobený nevhodným sloţením pouţitých ţelezogalových inkoustŧ patří k nejzávaţnějšímu
poškození archivních a knihovních rukopisŧ. V Národním archivu se tento problém týká
hlavně fondu Desek zemských. V tomto roce byl proveden prŧzkum jiţ v minulosti
restaurovaných rukopisŧ s ţelezogalovými inkousty. Bylo vybráno několik rukopisŧ
restaurovaných rŧznými konzervátorskými postupy v letech 1970–2004, u kterých byl
posouzen fyzický stav a korozivnost inkoustŧ (pomocí selektivního testu na přítomnost
ţeleznatých iontŧ). Byly porovnány metody s pouţitím lepidel na vodné a nevodné bázi
z hlediska migrace rozpustných ţeleznatých iontŧ v ploše papíru.
Ke sledování migrace ţeleznatých iontŧ a měďnatých iontŧ byl ověřován test
rentgenfluorescenční analýzy (tzv. mapping) ve spolupráci s Katedrou dozimetrie a aplikace
ionizujícího záření FJFI ČVUT v Praze. Byly ověřeny také testy RFA pro sledování změn
sloţení modelových vzorkŧ inkoustŧ při konzervačním ošetření rukopisŧ vodnými roztoky
Ca(HCO3)2 nebo metodou inaktivace ţeleznatých iontŧ pomocí fytátu vápenatého.
Paralelně s těmito experimenty byly testovány zpŧsoby zpevňování papíru
v inkoustových plochách se zavedením minimálního mnoţství vody do papíru. Dŧvodem je
zjištěná skutečnost, ţe lepidla na bázi vody mohou být dalším rizikem pro budoucí fyzický
stav rukopisu. Jednou z uvaţovaných látek pro zpevňování je i tzv. Beva 371
(ethylenvinylacetátový kopolymer). Vlastnosti tohoto polymeru byly odzkoušeny
v diplomové práci Ing. Evy Hrbáčkové Studium vlastností vybraných fólií syntetických
polymerů pouţívaných pro zpevnění papírové podloţky (VŠCHT Praha). V další etapě bude
provedeno testování na vzorcích s inkousty.
V rámci doktorského studia Ing. Benjamina Bartla na Ústavu chemické technologie
restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze je řešen výzkumný úkol
Optimalizace sloţení voskových směsí, pouţívaných pro konzervaci historických pečetí ze
včelího vosku. Po vypracování literární rešerše k danému tématu byla v roce 2011 provedena
detailní analýza výkvětŧ na povrchu pečetí rŧzného pŧvodu, stáří a historie uloţení. Tyto
výsledky byly porovnány se změnami sloţení, ke kterým došlo u včelího vosku během
dlouhodobého přirozeného stárnutí. Bylo zjištěno, ţe sloţení výkvětŧ je ve všech případech
podobné. Hlavními sloţkami jsou lineární mononenasycené alkeny s 31 a 33 atomy uhlíku,
přesněji (Z)-hentriacont-10-en a (Z)-tritriacont-10-en. Analýzy historického včelího vosku
potvrdily, ţe obsah těchto látek ve vosku v prŧběhu staletí klesá, coţ vysvětluje častější
výskyt výkvětŧ na povrchu novodobého vosku. Výsledky analytické části byly publikovány
v Journal of Cultural Heritage. Mají význam nejen pro hlubší porozumění studovanému jevu,
ale také pro navrţení materiálu na bázi včelího vosku, který by byl proti tvorbě výkvětŧ
odolný. Příprava takového materiálu je cílem další části projektu. Jako jedno z moţných
řešení byl připraven hydrogenovaný včelí vosk, tedy materiál, který neobsahuje alkeny tvořící
výkvěty. Úspěšné přípravě předcházela série pokusŧ zaměřených na výběr vhodného
katalyzátoru a reakčních podmínek. Kromě toho byly provedeny také orientační pokusy
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omezit tvorbu výkvětŧ přídavkem damarové pryskyřice ke včelímu vosku nebo uzavřením
jeho povrchu nátěrem propolisu, coţ jsou metody doporučované v literatuře.
Starou bolestí Národního archivu je nedostatek prostředkŧ na řešení výzkumného
problému Hromadného odkyselování archiválií. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Národního archivu se problematikou intenzivně zabývá jiţ od poloviny 90. let minulého
století. V roce 2000 byla publikována závěrečná zpráva grantového úkolu Hromadné
odkyselování papírových archiválií. Jako jedna z perspektivních metod pro archivní materiály
byla vyhodnocena metoda Bookkeeper vyuţívající submikronové částečky oxidu hořečnatého
jako odkyselovací látku suspendovanou v perfluorheptanu. Proto výzkum v této oblasti byl
zaměřen především na studium stability novodobých arylmetanových barev inkoustŧ a razítek
po odkyselení technologií Bookkeeper (diplomová práce VŠCHT Praha Vliv viditelného
světla a odkyselování papíru na stabilitu historických a novodobých inkoustů) a vliv vzdušné
vlhkosti na účinnost odkyselovacího procesu (diplomová práce VŠCHT Praha s názvem
Studium vlivu vlhkosti na rychlost konverze oxidu hořečnatého a penetraci papírovou
podloţkou). Na webových stránkách Národního archivu (www.nacr.cz) zveřejněna zpráva o
hodnocení metody hromadného odkyselování Papersave, kterou českým státním archivŧm
nabízí Zentrum für Bücherhaltung v Lipsku. Velkým přínosem byla tedy institucionální
podpora na rok 2012. Její větší polovina putovala právě na pořízení, provoz a obsluhu
technologie, která sice neumoţní rutinní provoz, ale dovolí ozkoušet teoretické postuláty na
jednotlivých vzorcích v praxi.
Menší část institucionálních prostředkŧ směřuje k dalšímu pro archiv dosud zcela
nedostupnému zařízení, jímţ je archivátor file-converter COM pro automatizované ukládání
elektronických dat na 35mm mikrofilm. Vhodně doplní testovací zařízení v projektu
bezpečnostního výzkumu Zajištění ochrany archivních dokumentů důleţitých pro potřeby
státu. Testování bude moci proběhnout ve větší míře na vlastním zařízení, jeţ bude plně
vyuţitelné i po ukončení výzkumného úkolu.
Pokračovat bude cyklus odborných seminářŧ (zahájeno v roce 2012) zaměřených na
fotografické, filmové a zvukové archiválie, jejich digitalizaci, restaurování, problematiku
bezpečnostního snímkování a autorských práv (viz http://www.nacr.cz/zpravy/cis_info.aspx).
Tyto semináře jsou věnovány nejen pracovníkŧm archivŧ, ale i muzeí, galerií a knihoven.
Jsou organizovány ve spolupráci s Českou informační společností při Národním archivu a
hojně navštěvovány. Počet účastníkŧ se běţně pohybuje okolo dvou set.
V roce 2013 bychom se zapojili do výzkumné činnosti i v oblasti zvukových
archiválií. Zatím však máme pouze hrubou představu: výzkum by měl tematicky a časově
souviset s výraznými změnami v politickém systému ČSR v letech 1945–1968, příp.
v hospodářské a kulturní oblasti, za vyuţití stávajících zvukových a dalších relevantních
archiválií. Na výzkumu bychom rádi spolupracovali s Archivem Českého rozhlasu, Národním
muzeem – Českým muzeem hudby a také s archivem Supraphonu. Jednání o spolupráci
bychom chtěli zahájit na počátku roku 2013.
K lektoraci zahraničním odborníkem a posléze k tisku je Johanou Langerovou
připravován Výkladový slovník odborných termínů pouţívaných při konzervování
a restaurování archiválií. Anglicko-česká část. Česko-anglická část.
Inovace pro veřejnou správu
V příštím roce bude pokračovat druhá etapa řešení projektu Technologické agentury
ČR Státoobčanská agenda a její zefektivnění, jehoţ řešitelem je Národní archiv (Zdeňka
Kokošková, Alena Skipalová, František Štverák a Jiří Bernas), v níţ budou připraveny
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specializované webové stránky, v poloprovozu zkoušen optimální model a dokončena
digitalizace pilotních zdrojŧ informací.
Počátek projektu v létě roku 2012 lze charakterizovat prací týmu odborných
pracovníkŧ na přípravě podrobných elektronických dotazníkŧ ke státoobčanské agendě a
následným rozesláním do všech archivŧ ČR. Zároveň proběhl nákup techniky pro digitalizaci
a byla zahájena vlastní příprava poškozených archiválií (pomocných knih ke státoobčanské
agendě), která se uskutečňovala plynule po celé období. Během minulého roku proběhla
komplexní digitalizace záznamních listŧ z fondu Ministerstvo vnitra – nová registratura
(sign. A 4604 – A 4617), pomocných knih (soupisy domŧ) k fondu Sčítání obyvatelstva 1939
a frekventovaných indexŧ fondu Policejní ředitelství Praha, 1941–1950.
V rámci projektu se začala mapovat veškerá dŧleţitá legislativa i odborná literatura ke
státoobčanské agendě pro období od vzniku Československa do jeho rozpadu. Probíhala
komunikace s kolegy z jiných archivŧ ohledně následné účasti v poloprovozu a přípravy
webového portálu.
Na podzim proběhlo vyhodnocení dotazníkŧ ke zmíněné agendě, vyhodnocení
prŧřezových podrobných zpráv z některých archivŧ a následně došlo k sestavení
alternativních modelŧ pro vyřizování státoobčanské agendy. Závěrem minulé etapy byl
označen nejefektivnější model a navrţen model pouţitelný v resortu Ministerstva vnitra, jenţ
bude dále nutné konzultovat se subjekty, jeţ budou zapojeny do zkušebního poloprovozu a
s odborníky některých odborŧ resortu MV.
Pracovníci archivu se také aktivně podílejí na řadě konferencí a seminářŧ. Následující
řádky přibliţují alespoň výběrově tyto aktivity.
Zdeňka Kokošková přednesla na konferenci Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku
v (Cheb, 21. – 23. května 2012) příspěvek Podíl saxonik v projektu německé nadace EVZ
Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava v období
nacistické okupace (nyní v tisku).
Ve dnech 25. aţ 26. dubna 2012 proběhla v prostorách Jindřichohradeckého muzea
mezinárodní konference Kolektivizace v Československu. Byla pořádaná ve spolupráci Ústavu
pro studium totalitních reţimŧ, Okresního muzea v Jindřichově Hradci a s podporou
partnerské organizace Antonína Švehly. Pavel Dufek přednesl příspěvek Národní správy
větších zemědělských a lesnických podniků v letech 1948 aţ 1949 (v tisku). Ve dnech 12. aţ
13. května 2012 se konala ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti konference Agrární
strana a její zájmové, druţstevní a peněţní organizace, kde Pavel Dufek přednesl příspěvek,
který vypracoval společně s Gabrielou Novákovou, Regionální zájmy, agrárnická politika a
elektrifikace (v současné době v tisku).
David Hubený se účastnil konference Zapomenuté osudy, zapomenuté události konané
ve Slaném 3. listopadu 2012, kde vystoupil s referátem Hornické stávky na Slánsku v
počátečních letech první republiky. Dne 5. prosince 2012 přednášel na Katedře historických
věd Západočeské univerzity v Plzni na téma Archivní struktura ČR, organizace Národního
archivu a některé významné fondy k letům 1918–1945.
Miroslav Šepták vystupoval na následujících konferencích:
Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti, 19. – 20. ledna 2012, připravilo
Centrum středoevropských studií (Společné pracoviště Masarykova ústavu a Archivu
Akademie věd ČR a CEVRO Institutu) s referátem Edvard Beneš a jeho projekty konsolidace
střední Evropy ve 20. a 30. letech minulého století.
Rakousko a české země/Československo v minulosti, 20. března 2012, Krajská
vědecká knihovna Liberec, Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické
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Technické univerzity v Liberci s referátem Československo-rakouské politické vztahy ve stínu
studené války 1945–1955.
Die Tschechoslowakei und Österreich 1933/38–1948/49, 26 – 27. April 2012, Prag,
Ständige Konferenz österreichischer und tschechischer Historiker zum gemeinsamen
kulturellen Erbe/Stálá konference rakouských a českých historikŧ ke společnému kulturnímu
dědictví, Masarykŧv ústav a Archiv Akademie věd, Praha s referátem Vom Kriegsende bis
zum Staatsvertrag. Die tschechoslowakisch-österreichischen Beziehungen in den Jahren
1945–1955. Überblick der ausgewählten Aspekten, bisheriger Forschungstand und mögliche
Forschungsperspektiven.
Věda, kultura, a politika v československo-italských vztazích 1918–1951, 19. – 21.
září 2012, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní okresní archiv České Budějovice s referátem
Československo-italské soupeření ve střední Evropě v letech 1929–1938.
Společnost Edvarda Beneše, 24. října 2012, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze s referátem Edvard Beneš a Rakousko v meziválečné době.
Pracovníci oddělení předarchivní péče a digitálních dokumentŧ se podíleli zejména na
prezentaci problematiky archivace digitálních dokumentŧ a elektronické spisové sluţby na
jarní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Vystoupili téţ na
říjnové konferenci CNZ 2012, semináři Interpi Brno v listopadu 2012 a na 13. konferenci
Archivy knihovny a muzea v digitálním světě. Mikuláš Čtvrtník, Jan Kahuda a Tomáš Kalina
na Visegrádském setkání a konferenci v Českých Budějovicích 14. – 16. 3. 2012 přednesli
příspěvky na téma Výuka archivnictví – vývoj, úkoly a perspektivy.
Eva Gregorovičová referovala na téma Ţivot rodiny toskánského velkovévody
Leopolda II. na Brandýse (Symposion Ludvíka Salvátora, zámek Brandýs nad Labem),
Digitalizace listin a rukopisŧ z fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků (VI.
powszechny zjazd archiwistów polskich, panel ICARUS, Wrocław). Tamtéţ vystoupil i Jan
Kahuda s příspěvkem Digitalizace listin z fondu Rodinný archiv Metternichů. Jan Kahuda
mluvil i o Společnosti pro starou českou hudbu (Výroční konference České společnosti pro
hudební vědu, Národní muzeum – Muzeum české hudby). Lenka Kločková a Maria
Chaloupková přiblíţily Vzpomínky na Lidice a Leţáky ve vzpomínkových pracích z fondu
Svaz protifašistických bojovníků (Vzpomínka na Lidice a Leţáky, Státní oblastní archiv
Praha). Jiří Křesťan se zabýval tématem Zdeněk Nejedlý a problém „zrady“ vzdělanců
(Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989), Technická
univerzita v Liberci), dále Pouť Václava Talicha údolím poníţení. Úvaha o umělci a
společnosti (Pouť Václava Talicha údolím poníţení, Ústav pro studium totalitních reţimŧ).
Filip Paulus pohovořil o Sbírce montánních map a plánů v Národním archivu. Nové přístupy
k jejímu uloţení a zpracování (Seminář z dějin hornictví, Národní technické muzeum).
Účast pracovníkŧ knihovny na konferencích, seminářích a workshopech byla i v roce
2012 opět zaměřena k odborným tematikám a úkolŧm knihovny, k problematice
zpřístupňování dat a k informační oblasti – např. akce v rámci projektŧ VISK 6 a VISK 7, 13.
konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2012, 21. konference Problematika
historických a vzácných kniţních fondů v Olomouci, seminář k projektu Osobní knihovny
významných českých osobností.
Delegace Národního archivu se zúčastnila Sjezdu polských archivářŧ ve Vratislavi,
kde vystoupila se svými referáty na mezinárodním workshopu, který byl věnován
problematice digitalizace archivních dokumentŧ a mezinárodní spolupráci v této oblasti.
V roce 2012 pokračovala spolupráce s pobočkou České informační společnosti při
Národním archivu, jejímţ konkrétním odrazem bylo uspořádání dvou seminářŧ, z nichţ jeden
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se týkal bezpečnostního snímkování v rŧzných typech paměťových institucí a druhý
zvukových a filmových archiválií/dokumentŧ uloţených v archivech, muzeích, knihovnách,
galeriích atd. Tyto semináře se pravidelně setkávají s velkým zájmem veřejnosti, která se jich
účastní v hojném počtu. S příspěvky na těchto seminářích vystoupili tři pracovníci 8. oddělení
(Pavel Baudisch, Zdeněk Mahel, Emílie Benešová).
Výsledky testŧ a moţnosti technologie COM jsme prezentovali na poradě ředitelŧ
státních archivŧ a v závěru roku jsme uspořádali odborný seminář pro IT pracovníky státních
archivŧ, jimţ jsme rovněţ poskytli výsledky výše uvedených testŧ i připravený manuál.
V roce 2012 úspěšně proběhl jiţ XV. seminář restaurátorŧ a historikŧ, který se konal
v Muzeu umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc ve dnech 9. – 12. října 2012.
Vystoupili na něm téměř všichni odborní pracovníci oddělení péče o fyzický stav archiválií
Národního archivu.
Účast zaměstnancŧ Národního archivu v rŧzných vědeckých a redakčních radách a
komisích v domácím prostředí je tak bohatá, ţe její výčet přesahuje moţnosti zprávy o
činnosti.
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E DI Č N Í

A P U B L I K A Č N Í Č I N N OS T

Celkové plnění plánu podává následující přehled. Publikační činnost jednotlivcŧ je
uvedena v přehledu publikační činnosti pracovníkŧ Národního archivu v závěru této zprávy o
činnosti.
Vydané tituly:
Michal Ďurovič a kol. restaurátorŧ, Restaurování skleněných negativŧ.
(Náklad rozebrán – dotisk)
Čestmír Císař, Soubor textŧ z období normalizace.
Klára Woitschová, Gottfried Daniel Wunschwitz, sběratel, heraldik a genealog.
Jan Malypetr, Paměti a politické projevy.
Editor: Jan Kahuda
Václava Lacina, Co vám mám ještě povídat.
Edice vzpomínek.
Editor Martin Kučera
Iva Čadková, Magda Zahradníková, Berní rula 14, Kraj Hradecký IV.
Eva Drašarová s redakční radou, Paginae historiae 20–1/2012, č. 2 v tisku.
Kolektiv autorŧ. Redaktor (editor) Roman Straka, Sborník referátŧ ze 14. semináře
restaurátorŧ a historikŧ, Brno 2009.
Jana Nováková, Seznam docházejících seriálŧ do knihovny Národního archivu k 1. lednu
2012.
Zpravodaj pobočky české informační společnosti 52/2012.
Přesun do roku 2013:
Jan Gebhart, Libuše Eliášová, Alena Hájková, Zdeňka Kokošková, Záluského seznam
předních představitelŧ československé levice vyslýchaných praţským policejním ředitelstvím
a gestapem.
Johana Langerová, Výkladový slovník odborných termínŧ pouţívaných při konzervování
a restaurování archiválií. Anglicko-česká část. Česko-anglická část.
Externě vydané tituly:
Jan Kahuda, Prŧvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního archivu ve Vídni pro
českého návštěvníka.
SCRIPTORIUM
Emilie Benešová s redakční radou Sborník historické fotografie 2012.
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Elektronické tituly pro rok 2012:
WWW NA / část KNIHOVNA – Bibliografické soupisy
Publikační činnost pracovníkŧ Národního archivu za rok 2010 (ve formátech HTML, RTF,
PDF)
souhrn za roky 2004–2010 (pouze ve formátu HTML)
Informativní přehled č. 32 (ve formátech HTML, RTF, PDF)
Přehled přírŧstkŧ za rok 2006, 2007 ,… aţ za rok 2010 (pouze ve formátu HTML)
Bibliografie českého archivnictví za rok 2005
(pouze ve formátu HTML)
Bibliografie českého archivnictví za rok 2006
(pouze ve formátu HTML)
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P E D A GO GI C KÁ

Č I N N OS T

Pokračovala výuka dalšího ročníku studentŧ bakalářského a magisterského studia
archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na základě smlouvy mezi Národním
archivem a Katedrou pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy (předměty Spisová sluţba, 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 archivářŧ v budově 1. oddělení.
Mikuláš Čtvrtník vyučuje historiografii, teorii a metodologii historické vědy na
Katedře historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity
v Liberci.
Tak jako v uplynulých letech se pracovníci 10. oddělení podíleli na odborné výuce
konzervátorŧ, restaurátorŧ a chemikŧ na Střední prŧmyslové škole grafické v Praze, Vysoké
škole chemicko-technologické v Praze a Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec
Králové. V posledních letech se toto oddělení stalo vyhledávaným pracovištěm pro zahraniční
studenty nebo jiţ absolventy evropských restaurátorských škol. Na podzim uplynulého roku
například zde pracovaly 4 restaurátorky z Barcelony, pro které byla práce v Národním archivu
první příleţitostí k získání praktických zkušeností po absolvování restaurátorské školy v
Barceloně, a 1 studentka z Univerzity M. Koperníka v Toruni.
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Z AH R A N I Č N Í

STYKY

V plánu zahraničních sluţebních cest pracovníkŧ Národního archivu pro rok 2012
bylo uvedeno celkem 18 cest (cesty na základě uzavřených mezinárodních dohod a cesty
hrazené z grantových prostředkŧ). Během roku však došlo ke změnám, některé cesty byly
zrušeny, přibyly mimořádné neplánované cesty. Celkem se tedy uskutečnilo 20 cest:
- 4 plánované cesty, uskutečněné na základě mezinárodních dohod
- 1 neplánovaná cesta hrazená plně z rozpočtu Národního archivu
- 15 cest hrazených z grantových prostředků
Tematicky se zahraniční sluţební cesty týkají několika okruhů:
- základní a aplikovaný výzkum
- účast na mezinárodních konferencích 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 (1)
- částečně z rozpočtu Národního archivu a částečně z jiných zdrojŧ (zahraničním partnerem,
4)
- z grantových prostředkŧ (15)
Veškeré zprávy ze zahraničních sluţebních cest jsou zveřejněny na www.nacr.cz.
Národní archiv se kaţdoročně podílí i na přijetí zahraničních hostŧ. 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 sluţebních cest pracovníků Národního archivu za rok 2012
1)
Grant: MK ČR č. DF11P01OVV023 Interoperabilita v paměťových institucích
Řešitel: Ing. Miroslav Kunt
Slovensko / Bratislava
Č. j.: NA 609/12-2012
Ing. Miroslav Kunt
Milan Havelka
16. – 17. 2. 2012
Účel cesty:
Účast a prezentace na workshopu sdruţení ICARUS v rámci projektu „Interoperabilita v
paměťových institucích (INTERPI)“.
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2)
Grant: GA ČR č. P405/12/2037 Korespondence Cesare Speciana, papeţského nuncia u
císařského dvora v Praze v letech 1592–1598
Řešitel: PhDr. Alena Pazderová
Itálie / Milano
Č. j.: NA 2723/08-2012
PhDr. Alena Pazderová
17. 4. – 4. 5. 2012
Účel cesty:
Přepis konceptŧ chybějících Specianových listŧ, šifer a tzv. avvisi z r. 1594 adresovaných do
Říma z rukopisu D 121 suss. v Ambrosiánské knihovně v Miláně (Edice Epistulae et acta
nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, Tom. I, Epistulae et acta Cesari Speciani 1592–
1598, pars 1–2 (1592-1594).
3)
Grant: GA ČR č. P405/12/2037 Korespondence Cesare Speciana, papeţského nuncia u
císařského dvora v Praze v letech 1592–1598
Řešitel: PhDr. Alena Pazderová
Itálie / Milano
Č. j.: NA 3803/08-2012
PhDr. Alena Pazderová
5. – 17. 6. 2012
Účel cesty:
Edice dokumentŧ. Přepis konceptŧ chybějících Specianových listŧ, šifer a tzv. avvisi z r. 1594
adresovaných do Říma z rukopisu D 121 suss. v Ambrosiánské knihovně v Miláně.
4)
Grant: MV ČR č. VG20112014054 Zajištění ochrany archivních dokumentů důleţitých
pro potřeby státu
Řešitel: PhDr. Karel Koucký
Dánsko / Kodaň
Č. j.: NA 3339/08-2012
PhDr. Karel Koucký
PhDr. Jaroslav Šulc
11. – 15. 6. 2012
Účel cesty:
Účast na mezinárodní odborné konferenci Archiving 2012. Preservation Strategies and
Imaging Technologies for Cultural Heritage Institutions and Memory Organizations.
5)
Grant: ENArC
Spoluřešitel: Národní archiv
Švýcarsko / Einsiedeln
Č. j.: NA 3805/08-2012
PhDr. Alena Pazderová
Mgr. Jitka Křečková
25. – 7. 6. 2012
Účel cesty:
Účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival
Research) a na koordinačních mezinárodních orgánech projektu.
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6)
Grant: MK ČR č. DF11P01OVV023 Interoperabilita v paměťových institucích
Řešitel: Ing. Miroslav Kunt
Rakousko / Vídeň
Č. j.: NA 4405/08-2012
Ing. Miroslav Kunt
PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.
PhDr. Tomáš Kalina
9. – 13. 7. 2012
Účel cesty:
Práce na projektu výzkumu a vývoje „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“.
7)
Grant: MV ČR č. VG20112014054 Zajištění ochrany archivních dokumentů důleţitých
pro potřeby státu
Řešitel: PhDr. Karel Koucký
Švédsko / Stockholm
Č. j.: NA 4766/08-2012
PhDr. Karel Koucký
Mgr. Tomáš Dvořák
PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.
4. – 7. 9. 2012
Účel cesty:
Pracovní návštěva švédského Národního archivu a Královské (Národní) knihovny.
8)
Grant: ENArC
Spoluřešitel: Národní archiv
Polsko / Wroclaw
Č. j.: NA 4982/08-2012
Mgr. Jitka Křečková
PhDr. Eva Gregorovičová
PhDr. Lenka Matušíková
Mgr. Jan Kahuda
Milan Havelka
5. – 6. 9. 2012
Účel cesty:
Účast na 6. generálním sjezdu polských archivářŧ, na workshopu mezinárodního spolku
ICARUS konaném ve Wroclawi a na zasedání koordinačních mezinárodních orgánŧ projektu.
9)
Grant: MK ČR č. DF11P01OVV023 Interoperabilita v paměťových institucích
Řešitel: Ing. Miroslav Kunt
Ukrajina / Berehovo
Č. j.: NA 5002/08-2012
PhDr. Zdeňka Kokošková
Mgr. Alena Skipalová
8. – 15. 9. 2012
Účel cesty:
Práce na projektu výzkumu a vývoje „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“.
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10)
Chorvatsko / Kerestinec, Záhřeb, Daruvar
Č. j.: NA 3393/12-2012
Mgr. Zora Machková
14. – 23. 9. 2012
Účel cesty:
Navázat na předchozí výzkumy bohemik v rámci smlouvy o spolupráci ve státních
archivech uskutečněné v letech 2002–2005 a na úspěšnou kooperaci s českou krajanskou
komunitou ţijící v Chorvatsku při zpracování spolkových archivních fondŧ.
11)
Grant: GA ČR č. P410/11/0535 Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační
listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze
Řešitel: doc. PhDr. Jan Ţupanič, CSc. (Ústav světových dějin Filosofické fakulty
Univerzity Karlovy)
Spoluřešitel: Mgr. Pavel Koblasa
Rakousko / Wien, St. Pölten
Č. j.: NA 5004/02-2012
Mgr. Pavel Koblasa
12. – 21. 9. 2012
Účel cesty:
Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny
Národního archivu. Kritická edice a databáze.“
12)
Grant: MV ČR č. VG20112014054 Zajištění ochrany archivních dokumentů důleţitých
pro potřeby státu
Řešitel: PhDr. Karel Koucký
Kanada / Vancouver
Č. j.: NA 4563/08-2012
PhDr. Karel Koucký
Mgr. Jiří Vichta
24. – 29. 9. 2012
Účel cesty:
Účast na konferenci The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and
Preservation (Paměť světa v digitálním věku: Digitalizace a ochrana).
13)
Itálie / Florencie
Č. j.: NA 4958/06-2012
PhDr. Jan Kahuda
3. – 13. 10. 2012
Účel cesty:
Pokračování v systematickém prŧzkumu fondŧ Státního archivu ve Florencii v rámci
smlouvy o spolupráci za účelem zjištění jejich vztahu k fondu Rodinný archiv toskánských
Habsburkŧ. Vytváření společných fondových pomŧcek.
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14)
Grant: GA ČR č. P405/12/2037 Korespondence Cesare Speciana, papeţského nuncia u
císařského dvora v Praze v letech 1592–1598
Řešitel: PhDr. Alena Pazderová
Itálie / Řím
Č. j.: NA 4960/08-2012
PhDr. Alena Pazderová
28. 9. – 12. 10. 2012
Účel cesty:
1. Přepis textŧ z fondu Borghese pro potřeby Specianovy edice ve Vatikánském archivu.
2. Kontrola foliace nunciaturní korespondence ve Vatikánské knihovně.
3. Prŧzkum rukopisŧ fondu Codici Minucciani v Německém historickém ústavu v Římě a
přepis vybraných textŧ dŧleţitých pro Specianovu edici.
15)
Itálie / Řím
Č. j.: NA 4960/08-2012
PhDr. Alena Pazderová
13. 10. – 29. 10. 2012
Účel cesty:
Výzkum bohemik ve Státním archivu v Římě v rámci smlouvy o spolupráci.
16)
Grant: GA ČR č. P410/11/0535 Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační
listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze
Řešitel: doc. PhDr. Jan Ţupanič, CSc. (Ústav světových dějin Filosofické fakulty
Univerzity Karlovy)
Spoluřešitel: Mgr. Pavel Koblasa
Slovensko / Martin, Bratislava; Maďarsko / Budapešť
Č. j.: NA 5004/02-2012
Mgr. Pavel Koblasa
22. 10. – 2. 11. 2012
Účel cesty:
Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny
Národního archivu. Kritická edice a databáze.“
17)
Grant: ENArC
Spoluřešitel: Národní archiv
Slovensko / Bratislava
Č. j.: NA 5804/12-2012
PhDr. Alena Pazderová
Mgr. Jitka Křečková
19. – 21. 11. 2012
Účel cesty:
Účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival
Research) konaném v Bratislavě a na koordinačních mezinárodních orgánech projektu.
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18)
Grant: GA ČR č. P410/11/0535 Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační
listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze
Řešitel: doc. PhDr. Jan Ţupanič, CSc. (Ústav světových dějin Filosofické fakulty
Univerzity Karlovy)
Spoluřešitel: Mgr. Pavel Koblasa
Rakousko / Wien
Č. j.: NA 5004/02-2012
Mgr. Pavel Koblasa
19. 11. – 23. 11. 2012
Účel cesty:
Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny
Národního archivu. Kritická edice a databáze.“
19)
Rakousko / Vídeň
Č. j.: NA 5421/02-2012
PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.
Mgr. Zbyšek Stodůlka
26. – 30. 11. 2012
Účel cesty:
1) Výzkum bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918.
2) Prŧzkum spisŧ k problematice spisové rozluky s Rakouskem ve 20. letech 20. století.
3) Pokračování a další rozvíjení vzájemných vztahŧ v rámci smlouvy o spolupráci.
20)
Německo / Dráţďany
Č. j.: NA 6169/12-2012
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.
Mgr. David Hubený
10. 12. 2012
Účel cesty:
Účast na zahájení stálé výstavy „Odsouzen. Uvězněn. Popraven. Politická justice v
Dráţďanech 1933–1945; 1945–1957“ v Gedenkstätte Münchener Platz Dresden. Národní
archiv se podílel poskytnutím kopií archiválií. Příprava budoucí spolupráce na téma
hospodářských vztahŧ.
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IV.

STAV ARCHIVÁLIÍ

Předepsané přílohy a tabulka č. IV se nacházejí v závěru zprávy o
činnosti.

P RE V E N T I V N Í

PÉ Č E O A R C H I V ÁL I E A PR Ů ZK UM Y J E J I C H FY ZI C KÉ H O

S T AV U

V letošním roce by projekt hromadného odkyselování archiválií po několika
desetiletích úsilí, neúspěšných jednání, obdrţených (a nikdy nesplněných příslibŧ a slibŧ)
uskutečněn. I kdyţ proti pŧvodním představám (a především reálným potřebám) došlo k jeho
značné redukci. Díky finančním prostředkŧm obdrţeným z institucionální podpory výzkumu
mohl Národní archiv koupit technologii hromadného odkyselování C 500 (tzv. „Bückeburg
Conservation Process – BCP“).
Další významnou aktivitou v oblasti krizového plánování je práce v European
Working Group on Disaster Prevention. V roce 2012 proběhlo další zasedání Berlíně, kde
byly zahájeny přípravy dalšího praktického cvičení zaměřené na krizové situace v archivech
pro pracovníky z České republiky, Německa a Polska. Dále byli přizvání zástupci Ukrajiny,
Slovenska a Finska. Setkání se uskuteční na podzim roku 2013 v Třeboni.
K 31. 12. 2012 měl Národní archiv ve své péči celkem 1 národní kulturní památku a
25 archivních kulturních památek. Pravidelná prověrka fyzického stavu archivních kulturních
památek se uskutečnila ve dnech 3. a 4. 12. 2012 (viz tabulky v závěru Zprávy o činnosti).
Do konce září 2012 bylo v Národním archivu vydezinfikováno celkem cca 685 bm
archiválií, z toho 395,5 bm archiválií vlastních a 289,5 bm z jiných archivŧ a institucí. Z
fondŧ Národního archivu byly v roce 2012 dezinfikovány především archiválie přejímané
postupně z Ministerstva financí ČR (297 bm), dokončena byla dezinfekce fondu Archiv
praţského arcibiskupství – duplikáty matrik (90 bm), který je postupně delimitován do
státních oblastních archivŧ. I v roce 2012 pokračovalo zajišťování agendy mikrobiologické
kontroly archivních a knihovních dokumentŧ institucí, pro které Národní archiv dezinfikuje
jejich fondy (např. Národní technické muzeum, Ţidovská obec, Belfor, Historický ústav AV
ČR, Vojenský historický ústav, SOkA Strakonice, SOkA Tábor, SOkA Jindřichŧv Hradec).
V roce 2012 pokračoval systematický prŧzkum fyzického stavu Sbírky map a plánŧ
Národního archivu podle zvolených kritérií stupně poškození. Ke konci roku 2012 bylo
prohlédnuto, popsán fyzický stav a uloţeno do ochranných obalŧ archivní kvality pouze 739
kusŧ map a plánŧ (nejpoškozenější jsou postupně restaurovány). Oproti loňskému roku je
počet zkontrolovaných map výrazně niţší (loni cca 3 000 map a plánŧ), coţ bylo zpŧsobeno
pozastavením prací kvŧli nedostatku nových obalŧ (finanční omezení). Bohuţel další etapa –
digitalizace, probíhala z personálních dŧvodŧ velmi pomalu. Řešení přinese spolupráce
s Historickým ústavem AV a Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a
kartografickým v roce 2013.
U 47 listin z fondu AČK uloţených německou verzí buijtenenova systému bylo
zjištěno postupné poškozování pečetí, které je zpŧsobeno tahem prověšujících se pečetí na
vertikálně adjustované listiny. V minulých letech bylo doporučeno tyto listiny uloţit
horizontálně do krabic. V roce 2012 bylo takto uloţeno 18 listin (AČK 1305, 1353, 1475,
1597, 1678, 1716, 1733, 1738, 1766, 1804, 1805, 1865, 1884, 1885, 1876, 1912, 1927, 1931).
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Byla provedena téţ kontrola krystalizace vosku pečetí fondu Kapitula vyšehradská a stavu a
uloţení listin fondu Řád maltézských rytířů a Řád Premonstrátů.
Dále pokračovaly periodické kontroly bezpečnostních mikrofilmŧ – celkem bylo
zkontrolováno 10 ks bezpečnostních mikrofilmŧ.
Pokračoval téţ dlouhodobý podrobný prŧzkum fyzického stavu fotografického
materiálu ve fondech Národního archivu. V roce 2012 byly kontrolovány fondy v 6. oddělení
a 1. oddělení. Téţ probíhala kontrola octového syndromu u acetátových filmŧ fondu
Vodohospodářský ústav (celkem 63 kusŧ filmŧ).
Celkem bylo provedeno 429 stěrŧ pro státní archivy a další instituce (Státní oblastní
archiv v Praze, Státní oblastní archiv v Zámrsku, Státní oblastní archiv v Plzni, Zemský
archiv v Opavě, Státní okresní archiv v Pardubicích, Archiv města Brna, Archiv města Plzně,
Archiv Biskupství brněnského, Archiv bezpečnostních sloţek, Archiv Praţského hradu,
Archiv ČSSD, Angewandte Archiv Wien, Národní knihovna, Jihočeská vědecká knihovna
České Budějovice, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Národní muzeum, České
muzeum hudby, Národní technické muzeum, Muzeum hl. města Prahy, Poštovní muzeum,
Ţidovské muzeum, Pedagogické muzeum, Umělecko-prŧmyslové muzeum, Regionální
muzeum v Chrudimi, Severočeské muzeum v Liberci, Ústav dějin umění AV ČR,
Archeologický ústav AV ČR, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ústav chemické
technologie restaurování památek VŠCHT.
U pozitivních nálezŧ provedena identifikace mikroorganismŧ, navíc u 47 stěrŧ z
povodňových materiálŧ bylo prováděno širší spektrum analýz, včetně identifikace bakterií).
Individuálně byla dezinfikována 2 archivní krabice (KRUS, GI/R) a 19 sloţek (fond 109).
V roce 2012 dále pokračovala kontrola mikrobiologické čistoty vzduchu a depotních
sálŧ Národního archivu dle vypracované metodiky. Byly kontrolovány depozitáře 8. oddělení
v 11. NP. Všechny pokusně měřené depozitáře vyhovovaly hygienickým poţadavkŧm na
čistotu ovzduší jak z hlediska kontaminace plísněmi, tak i bakteriemi.
Příprava archiválií na výstavy
V následující tabulce je shrnuto mnoţství pracovních dnů potřebných pro kontrolu fyzického
stavu archiválií a zajištění výstav:
Výstavy archiválií
Příprava archiválií pro výstavy a zápŧjčky

dny

60

Instalace výstav

dny

66

Měření klimatických a světelných parametrŧ

dny

13
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K O N ZE R V OV Á N Í

A R E S T A UR OV Á NÍ A RC HI V Á L I Í

Pozitivní v uplynulém roce bylo, ţe na základě podepsané smlouvy mezi Národním
archivem a Královskou kanonií premonstrátŧ na Strahově pokračovala v roce 2012
systematická konzervace listin a pečetí z fondu Řád premonstrátů. Z fondu Řád premonstrátů
bylo restaurováno a konzervováno 50 kusŧ pergamenových listin (práce byly hrazeny
z rozpočtu hrazeno Kanonií Premonstrátŧ na Strahově).
Další finanční dary od Daniely Torch z Austrálie, Petera Gordy a paní Bruell umoţnily
restaurování dalších matrik z fondu Ţidovské matriky externími restaurátory. Díky
sponzorským darŧm v celkové výši 260 000,- Kč byly zahájeny restaurátorské práce na
následujících matrikách HBMa: 937, 527, 935, 938, 1463 a–d, 1158.
Je téţ potěšitelné konstatovat, ţe přes všeobecné šetření a všemoţné finanční restrikce
i v roce 2012 pokračovalo konzervování a restaurování soudních spisŧ tzv. Státního soudu
Praha dle Dohody o spolupráci při konzervaci a restaurování dokumentŧ zasaţených
povodněmi v roce 2002 mezi Ministerstvem spravedlnosti a Národním archivem. V roce 2012
pokračovaly restaurátorské a konzervátorské práce na soudních spisech Státního soudu Praha
a bylo zrestaurováno 7 393 ks aktového materiálu.
Z rozpočtu Národního archivu (248 000) byla externisty restaurována pomocná kniha
i. č. 12 Policejní ředitelství v Praze (1930), 35 ks karet z fondu Svaz nuceně nasazených a
byly opraveny kniţní vazby u 15 ks polokoţených knih z fondu Policejní ředitelství v Praze.
V restaurátorském pracovišti 10. oddělení umístěné v budově Národního archivu
Milady Horákové 133, Praha 6 i v roce 2012 pokračovalo v restaurování a ukládání
pergamenových listin fondu Řád maltézských rytířů do ochranných obalŧ, které bylo zahájeno
jiţ v roce 2006. V roce 2012 bylo konzervováno a restaurováno 117 listin a 214 ks pečetí.
Tyto listiny jsou postupně ukládány do speciálních krabic za pomoci restaurátorŧ z pracoviště
na Chodovci.
Z ostatních archivních fondŧ bylo restaurováno a konzervováno 13 listin z Archivu
praţského arcibiskupství, 4 listiny z Archivu zrušených klášterŧ, 3 listiny z fondu České
oddělení dvorské koruny, 1 listina z Kapituly Vyšehradské, 3 listiny z fondu Řád františkánů a
2 listiny z Úřadu Desk zemských.
Ve spolupráci se stáţisty byla odstraněna krystalizace u 88 ks pečetí listin fondu
Kapitula Vyšehradská a 39 ks pečetí listin fondu České oddělení dvorské koruny.
Pro digitalizaci byly připraveny a opraveny veduty 1520–1988, byla odkyselena 1
kniha fondu Desk zemských, svázáno 22 ks inventářŧ pro potřeby badatelny 1. oddělení a
dezinfikovány aktové materiály z fondu Františkáni Hostinné.
Dále byly připraveny archiválie pro výstavy Europa Jagellonica, Pernštejnové a jejich
doba a 800 let Zlaté buly sicilské.
V menší míře byl restaurován aktový materiál a prováděny drobné opravy podle
aktuálních potřeb archivních pracovníkŧ 1. oddělení.
Restaurátorské pracoviště na Chodovci pokračovalo v systematickém restaurování a
konzervování archiválií přijatých jiţ v minulých letech nebo zahájilo práce na nově přijatých
archiváliích.
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Průběh systematické konzervace vybraných fondů zahájené v předchozích letech:
Desky zemské větší:
Pokračuje odkyselování a ukládání do ochranných obalŧ. V roce 2012 byly odkyseleny
následující: 318, 366, 391, 421, 549, 567, 569, 578, 579, 580, 692.
Desky zemské Karlštejnské – konzervace ukončena, v roce 2013 bude zhotoven ochranný
obal.
Ředitelství SRF:
Adjustace a konzervace listin č. 68–102: konzervace 5 listin dokončena.
Rodinný archiv Metternichů:
- erbovník RAM-A 5/IX/4 (26. 9. 2003) – probíhá konzervace (doplňování ztrát)
- listina RAM L- 461 – dokončeno
- RAM-L 182–197 – dokončeno (198- 210 – práce probíhají)
Rodinný archiv toskánských Habsburků:
- Leopold II., 10 deníkŧ (8 dokončeno v roce 2009–2011) dokončeno č. 19. č. 20 –
pokračují práce
- Petr Leopold – inv. č. 8–10 - práce probíhají
- mapa inv. č. 1289, 14 dílŧ (dokončeno)
- RAT Zastupitelské úřady inv. č. 19, kniha inv. č. 18 - dokončeno
- deníky Leopold II. inv. č. 16 a 38 – práce probíhají
- korespondence Ludvíka Salvátora – uloţení do ochranných obalŧ – dokončeno
Ţidovské (kontrolní) matriky:
- HBMa 253, 913a, 327, 437 – dokončeno, 330a – práce pokračují
- HBMa 180, 760, 1515, 1601, 1757, 1758, 1761, 1763, 1764 – dokončeno
Indikační skici:
- Ţatecko 154, 180, 181, 224, 260, 134, 73, 223 – dokončeno
- Táborsko 200, 212, 214, 405 – dokončeno
- Litoměřicko 636, 637 – dokončeno
- Budějovicko 394 – dokončeno
- Hradecko 560, 561, 559 – dokončeno
- Ţatecko 153, 152, 208, 209, 177, 175, 176, 151, 150, 149, 238, 234 – práce probíhají
Sbírka map a plánů:
- inv. č. 471, AII – práce probíhají
- inv.č. 1107 (F IX 4/1), 1140 (A XI 7/1), 1127 (F XI 24/1), 1141 (A XI 8/1) a D/XI/10-1,
B/XVIII/25, A/XIX/14, AX13/1, CXII7/1, EV22, CX9/1 – práce probíhají
- inv. č. 700, sign. E/V/22 – dokončeno
- ŘF-Praha, katastrální mapa, kart. 133 – dokončeno
- inv.č A VIII/2 rob. 460 – dokončeno
Dále byly v roce 2012 restaurovány a konzervovány archiválie z následujících fondů:
-

knihy z Piaristické knihovny A IV 15/2, B I 7/2 – dokončeno, A III 3, A I V 31, B I 17/2,
B I 6/2, B I 8/2 – práce probíhají
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-

MZV-RPA, kniha karton 3 – práce probíhají
SO 1930 33M – restaurováno a připraveno pro digitalizaci
Meissner, karton 4 – dokončeno
noviny Posel z Prahy č. 1 – 24, Prager Börsen Zeitung Nr. 1 a 2, Prager BörsenCorrespondenz 1872, Allgemeines Intelligenzblatt – dokončeno
Sbírka map a plánŧ, Kresba stropu zámku v Linci – dokončeno

Z fotografických dokumentů byly v roce 2012 restaurovány a konzervovány:
-

fotoalba z fondu K. H. Franka 3857 a 3860 – práce probíhají
Ukrajinské muzeum Praha – negativy kart. č. 99 – práce probíhají
fotografie Hermanová Ljuba – práce probíhají
fotografie NAD 1399/1 – dokončeno
fotografie z 1. sv. války – dokončeno 262 ks
pozitiv fond Nekázanka - dokončeno

Příprava archiválií pro digitalizaci v roce 2012:
-

7 knih ze zámecké knihovny Valdštejnŧ
HBMa 984, 236, 844, 821, 808, 220, 896, 1228, 1011, 1060, 1040, 313, 412, 417,
418, 420, 824, 830, 973, 1158, 1196, 1138, 1053, 1056
1 ks plán z Nové manipulace
8 ks plánŧ České gubernium
2 tisky České gubernium

Restaurování a konzervování archiválií, které nejsou ve vlastnictví Národního archivu:
-

Státní okresní archiv v Olomouci: Kodex Václava z Jihlavy – dokončeno
Vojenský historický ústav v Praze: Dopis M. R. Štefánika – dokončeno
Moravský zemský archiv v Brně: Sbírka starých tiskŧ G21 III-180 – práce probíhají
Státní oblastní archiv Litoměřice: fotografická dokumentace poţáru Ústavu sociální péče
v Měděnci – dokončeno (208 ks fotografií)
Státní okresní archiv Beroun: fotografie Královédvorské ţelezárny – práce probíhají
Muzeum hl. města Prahy: fotografie starostŧ města Karlín 45288, 45289 a 45290 –
dokončeno
Archiv hl. města Prahy: 7 ks skleněných negativŧ, Magistrát hl. m. Prahy – dokončeno

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

61

kusy

350

dny

96

kusy

0

dny

0
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Negativní formy
Rekonstrukce pečetí
Konzervování a restaurování perg. listin
Ukládání perg. listin do Melinexu/krabic
Restaurování a konzervování rukopisŧ a tiskŧ
Odkyselování archiválií, měření pH rukopisŧ
Konzervování a restaurování aktového mat.
Příprava archiválií k mikrofilmování, digitalizaci
Konzervování a restaurování map a plánŧ
Konzervování a restaurování fotografických materiálŧ
– pozitiv a negativ
Konzervování a restaurování fotografických materiálŧ
– mikrofilm a filmový pás
Mechanické a chemické čištění pozitivŧ a negativŧ
Mech. a chem. čištění mikrofilmŧ a filmových pásŧ
Individuální dezinfekční práce
Kartonáţní práce
Vazba inventářŧ
Běţná a broţovaná vazba, převazba, makety
Příprava konzervačních prostředkŧ
Údrţba strojŧ a úklid

62

kusy

0

dny

0

kusy

85

dny

83

kusy

160

dny

114

kusy

97

dny

24

kusy

83

dny

462

kusy

16

dny

68

kusy

7393

dny

221

kusy

26

dny

24

kusy

52

dny

143

kusy

341

dny

78

svitky/role

0

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

0
0
0
0
0
33
7
38
22
6
2
3
83
108
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B E ZPE Č N OS T N Í

S N Í M K OV Á N Í A R E PR O GR A FI E

Počty snímků viz tabulka č. IV v závěru zprávy o činnosti.
Dle dlouhodobého plánu, kromě snímkování do 35 mm bezpečnostního mikrofilmu,
byly v roce 2012 pořizovány téţ bezpečnostní negativy především listin a pečetí. Moţnost
reprodukovat listiny a jiné atypické archiválie do plochého/listového filmu je dána jiţ
Směrnicí MV ČSR z roku 1972 a jde o postup naprosto logický. Obrazové pole 35 mm
mikrofilmu totiţ neumoţňuje zachytit určité typy archiválií dostatečně kvalitně. Prŧběţně
tedy pokračovalo i plánované zhotovování bezpečnostních negativŧ listin fondu Archiv České
koruny, Archiv praţského arcibiskupství, Kapitula vyšehradská, Řád premonstrátů a Řád
maltézských rytířů. Předávání zabezpečovacích negativŧ z fondu Řád maltézských rytířů
k trvalému uloţení mimo objekt, kde se nalézají originály, bylo zastaveno a bude realizováno
jako celek po ukončení generální inventury.
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D I GI T A L I ZA Č N Í

PRÁCE

V současné době je kladen dŧraz na digitalizaci archiválie, která je levnější a pro
uţivatele představuje jistý komfort při studiu archiválií. Jiţ v roce 2003 jsme připravili „návrh
základní koncepce“ digitalizace a shodli jsme se na tom, ţe je vhodné digitalizovat archiválie,
které badatelé hojně vyuţívají – a tedy poškozují, ale jejichţ stávající fyzický stav (pokud se
sníţí frekvence vyuţívání) ještě není tak špatný, aby musely být snímkovány do 35 mm
bezpečnostního mikrofilmu. Dále byl v roce 2009 sestaven „soupis“ archivních souborŧ, které
by bylo vhodné digitalizovat (vychází z poţadavkŧ jednotlivých oddělení). Proběhl prŧzkum
problematiky v zahraničí, který byl shrnut v materiálu Jaroslav Šulc – Karel Koucký,
Digitální konverze analogových dokumentů v metodikách vybraných zahraničních kulturních
institucí. Pomalým tempem pokračovaly práce na vypracování aktualizované koncepce
digitalizace.
Projekt a postup Národního archivu pro digitalizaci Sbírky map a plánů byl zpracován
jiţ v roce 2011, nedostatek vhodného personálu nedovolil skutečné plnění. Digitalizace dosud
proběhla pouze u souboru rukopisných plánů farních obcí v Čechách s vyznačením ţidovských
obydlí z roku 1727. Jedná se celkem o 100 inventárních čísel (digitalizováno 63 inv. č).
Řešení se nabízí spoluprací v rámci grantu DF11P01OVV021 Kartografické zdroje jako
kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a vyuţití
starých map, atlasů a glóbů Historického ústavu AV ČR a Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického, v.v.i.
I za pomoci Státního oblastního archivu v Praze byla dokončena digitalizace velmi
badateli vyuţívaných register erbovních listŧ, tzv. Saalbuchů, skeny jsou jiţ uloţeny, pro
studijní účely se uţívá jen digitální kopie. Současně data byla převedena do 35mm
bezpečnostního mikrofilmu v rámci zkoušek nové technologie.
V minulém roce proběhla na Chodovci jednorázová digitalizace vedut z fondŧ 1.
oddělení a digitalizáty byly předány Odboru archivní správy a spisové sluţby MV ČR.
Byla dokončena tvorba metadat pro indikační skici. Dále byla prováděna kontrola
digitalizátŧ ţidovských a ţidovských kontrolních matrik (dokončeno) včetně tvorby metadat
k nim. Ukončena je digitalizace fondu Ruské a ukrajinské spolky a organizace (po kontrole
snímkŧ bude vystaveno na portálu www.badatelna.cz). Následně byla zahájena digitalizace
fondu Komitét pro umoţnění studia ruským a ukrajinským studentům v ČSR. Prŧběţná
digitalizace probíhala ve fondu Sbírka plakátů (plakáty ze španělské občanské války)
v souvislosti s jejich zpracováním. Uvaţujeme i o přípravě fondŧ Ukrajinské muzeum a Ruský
zahraniční historický archiv (o skenování projevila zájem Ruská federální agentura,
foliováno).
Digitalizace z oblasti sčítání lidu, evidencí obyvatel či státoobčanských agend bude
slouţit pouze pro potřeby státní správy vzhledem k přetrvávající ochraně osobních a citlivých
osobních údajŧ na základě příslušných zákonných omezení. Od roku 2009 se pokračuje
v postupné záchraně pomocných knih ke sčítacím operátŧm fondu Státní úřad statistický I –
Sčítání obyvatelstva ČSR v roce 1930, Praha. Snadněji zachranitelné pomocné knihy ke
sčítání roku 1930 byly přímo v oddělení ambulantně ošetřovány, opatřovány podrobným
přehledem a předávány do 8. oddělení k digitalizaci (28 svazkŧ, vráceno nyní 27 svazkŧ).
Prŧběţně se provádí ukládání na server a kontrola v oddělení. Ke konzervaci byly předány
dva nejpoškozenější svazky. Zcela hotová je jiţ část knih týkající se Země podkarpatoruské,
která čítá 19 svazkŧ. Pomocné knihy z fondu Sčítání obyvatelstva v roce 1939 byly loni
digitalizovány přímo v 3. oddělení v rámci projektu Technologické agentury ČR
(Státoobčanská agenda a její zefektivnění). Jednalo se o kompletní přípravu (ambulantní
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ošetření, foliaci) 115 knih, vlastní digitalizaci, postprocesing, kontrolu a ukládání na server. U
těchto knih bude ještě nutné dokončit kontrolu všech digitalizátŧ a metadat. Vedle toho ještě
21 svazkŧ bylo zpracováno v 8. oddělení, takţe lze konstatovat, ţe knihy k tomuto sčítání jsou
hotové.
Zmíněný projekt umoţnil také komplexní digitalizaci záznamních listŧ z fondu
Ministerstvo vnitra – nová registratura (sign. A 4604 – A 4617), tj. pomocné knihy uloţené
ve 20 archivních krabicích ke zmíněným signaturám se státoobčanskou agendou z let 1945–
1948 týkající se dekretálního řízení, navracení a znovuudělování státního občanství občanŧm
německé a maďarské národnosti. V prvé řadě byla provedena kontrola úplnosti záznamních
listŧ, jejich očíslování a digitalizace. Kvalita pořízených snímkŧ byla kontrolována a zjištěné
nedostatky prŧběţně opravovány.
Došlo i k digitalizaci nejfrekventovanějších indexŧ fondu Policejní ředitelství Praha.
Prováděla se na 8. oddělení profesionálním fotoaparátem a jednalo se o 524 pomocných knih
pro léta 1941–1950 obsahujících abecední řadu osobních jmen s odkazem na signaturu, pod
níţ se ve fondu nacházejí spisy týkající se pasových záleţitostí, občanských legitimací,
řidičských prŧkazŧ apod. Pro tento rozsáhlý soubor knih byla jiţ na počátku připravena
přehledná tabulka s abecedním rozsahem jmen obsaţeným v kaţdém svazku. Svazky byly
digitalizovány, poté byly snímky zkontrolovány a upraveny a následně rovněţ uloţeny na
příslušné místo na serveru. Interně byla letos zahájena i digitalizace rozsáhlé kartotéky
Policejní ředitelství – Evidence obyvatel (3. odd.), která potrvá díky obrovskému rozsahu
několik let.
Proběhla digitalizace kartoték členů KSČ (bezpečnostní výzkum), je hotovo 170 605
skenŧ (coţ je cca více neţ 85 tis. karet). Provedeny byly dosud jen namátkové kontroly skenŧ
jednotlivých karet z kartotéky členŧ KSČ, pokud bude navýšen finanční limit pro 3. odboj,
budou probíhat kontroly vţdy po ukončení digitalizace čtyř krabic kartotéčních štítkŧ.
Pokračovala prŧběţná interní digitalizace fotografií související se zpracováním fondŧ
a externí digitalizace zvukových archiválií.
Nezastavily se ani práce v mezinárodním projektu ENArC (European Network on
Archival Cooperation), tj. pokračování projektu Monasterium. Kontrolovala se metadata
z digitalizace fondŧ 1. a 6. oddělení, která jsou po částech předávána do vídeňské centrály
k vyvěšení na webovou stránku www.monasterium.net. Prŧběţně byla prováděna revize
přepisŧ inventářŧ fondŧ digitalizovaných v rámci tohoto projektu do PC formulářŧ za pomoci
externistŧ. Z Rodinného archivu toskánských Habsburkŧ bylo nasnímáno 132 rukopisŧ a
spisŧ tj. 25 395 skenŧ a 41 ks listin (135 skenŧ), celkem tedy 25 530 skenŧ. Mimo plán bylo
pořízeno 1 491 skenŧ tzv. reversŧ k zemi fondu Archiv Českých stavů.
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I NF O R M A T I KA
Řada činností v oblasti informačních technologií vychází z potřeb fungování
informačních technologií v Národním archivu, a proto se jedná o rutinní práce technické
podpory, údrţby 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 běţného fungování, vedle toho musí řešit řadu dlouhodobých koncepčních
záleţitostí (dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování elektronických dokumentŧ, digitalizaci,
tvorbu a zveřejňování elektronických archivních pomŧcek apod.).
Uloţení archiválií (a jejich kopií) v elektronické podobě (včetně projektu Národního
digitálního archivu – NDA, viz téţ výzkum)
V roce 2012 pokračovalo přejímání, evidence, uloţení a zpřístupnění digitálních
dokumentŧ. Jedná se o digitální dokumenty převzaté od pŧvodcŧ a o digitální reprodukce
tradičních archiválií. V současné době jsou uloţeny digitální a digitalizované dokumenty 150
archivních fondŧ. Objem digitálních dokumentŧ je 2,6 TB a objem digitalizovaných 15,9 TB.
V dubnu byly pořízeny nové servery a disková pole o kapacitě 30 TB, jeţ byla následně
nainstalována v obou pracovištích NA, a zahájen proces migrace dat ze stávajících úloţišť.
Proces migrace je spojen s doplňováním metadat a s vytvářením kontrolních součtŧ silnějším
algoritmem (sha256). Tyto činnosti by měl do budoucna řešit Národní digitální archiv.
V projektu Národního digitálního archivu (dále téţ NDA) bylo povoleno prodlouţení
projektu o pŧl roku, tj. do 30. 6. 2014 včetně změny právního aktu. Dŧvodem jsou problémy
s realizací nejdŧleţitějšího výběrového řízení a novou legislativou k zadávání veřejných
zakázek v oblasti stavebních prací. Klíčová veřejná zakázka na informační systém zahrnuje
dodávky hardware a software, a dále vývoj (úpravu) software pro potřeby NDA. Zakázka byla
zahájena 24. 10. 2011. Dne 30. 1. 2012 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské (dále ÚOHS)
soutěţe správní řízení (námitka proti zadávacím podmínkám). Národní archiv mezitím
pokračoval v hodnocení nabídek a vybral vítěznou nabídku. Proti rozhodnutí o výběru byla
vznesena námitka a po jejím zamítnutí byl podán návrh k ÚOHS. Úřad zahájil další správní
řízení a následně obě řízení sloučil. Dne 8. 10. 2012 ÚOHS svým rozhodnutím zakázku zrušil,
neboť dospěl názoru, ţe zadavatel cit.: „nedodrţel postup stanovený v ustanovení § 51 odst. 4
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na
§ 6 citovaného zákona, kdyţ omezil moţnost prokazování splnění technického kvalifikačního
předpokladu (podle bodu 6.4 A) zadávací dokumentace) prostřednictvím subdodavatele,
přičemţ tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k
uzavření smlouvy“. Hlavní soutěţ bude tedy opakována, zadávací dokumentace jiţ schválena
bez připomínek Odborem strukturálních fondŧ MV ČR i Ministerstvem financí. Předmět
zakázky zŧstal zachován. Upravena byla hodnotící kritéria. Po schválení zadávací
dokumentace ministerstvy vnitra a financí bylo vypsáno nové výběrové řízení dne 18. 2.
2013. Národní archiv předpokládá, ţe výběr dodavatele bude dokončen do poloviny roku
2013 a realizace zakázky do poloviny roku 2014.
Pro stavbu záloţního pracoviště v jiţních Čechách je stavební povolení pravomocné
od 29. 1. 2013. Ke kontrole dána zadávací dokumentace na technický dozor investora.
Opravujeme po připomínkách zadávací dokumentaci na soutěţ dodavatele stavby a znovu
předloţíme Odboru strukturálních fondŧ MV ČR (dále téţ OSF). Pro hlavní úloţiště fáze
projektování ukončena, stejně tak i řízení o stavební povolení, které je pravomocné. Zadávací
dokumentace na stavbu hlavního pracoviště a rekonstrukci vedlejšího byla předána
k posouzení OSF (drobné připomínky, budeme respektovat, není nutno znovu předkládat) a
na Odbor programového financování MV ČR (hlavní stavba vrácena – poţadují další stupeň
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projektové dokumentace dle od 1. 9. 2012 platné nové vyhlášky k novele zákona o veřejných
zakázkách) a povinně téţ na Ministerstvo financí (zakázky nad 30 mil. Kč). Bude nutné nové
výběrové řízení (je jiţ souhlas OSF i Ministerstva pro místní rozvoj v reţimu nadlimitní
zakázky). Zadávací dokumentace po připomínkách OSF opravena a znovu předloţena. Ke
kontrole dána zadávací dokumentace na technický dozor investora. Byla ukončena soutěţ na
publicitu, proběhl výběr, smlouva uvízla na povinné kontrole na OSF.
Byly předány informace o stavu projektu pro p. ministra vnitra, dále pro jeho nového
p. náměstka pro veřejnou správu a konečně i Odboru řízení projektŧ o financování v době
udrţitelnosti. Ředitelka napsala jiţ tři verze vládního usnesení k zabezpečení provozu NDA
po ukončení projektu (povinná pětiletá udrţitelnost, podmínka certifikace repozitáře,
podmínka splnění archivního zákona.

Podpora uţivatelských aplikací (IS badatelna, Janus 2000, knihovnický software)
Technická podpora uţivatelských aplikací probíhala rutinně.
Intranetový informační systém Národního archivu
V roce 2012 dále probíhala optimalizace systému, správa serveru, správa uţivatelŧ a
dokumentŧ, úpravy funkčnosti aspx stránek.
Technická administrace webu Národního archivu
Správa webového serveru a vystavování dodaných materiálŧ pokračovalo rutinně.
Zpřístupnění archivních fondů a archivních pomůcek v elektronické formě
V roce 2012 pokračovalo zpřístupnění archivních pomŧcek. Významnou akcí, která bude
dokončena v roce 2013, bylo zpřístupnění fondu Matriky ţidovských náboţenských obcí v
českých krajích na portále www.badatelna.cz.
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P R OS T O R OV Á
ZÁ L E ŢI T O S T I

SITUACE

AR C HI V U ,

P ROV O ZN Í

A

E K O NOM I C K É

Národní archiv má příslušnost hospodařit s majetkem státu ve třech objektech a je
nucen řešit kromě vlastní prostorové situace i dislokaci Odboru archivní správy a spisové
sluţby MV, centrály Státního oblastního archivu v Praze a do budoucna i Archivu
bezpečnostních sloţek, optimálně dostavbou v tzv. archivním areálu Chodovec.
Budova na třídě Milady Horákové 133 je vyuţívána oddělením fondŧ samosprávy a
státní správy do roku 1848 a církevních institucí (1. oddělení) a současně Odborem archivní
správy a spisové sluţby Ministerstva vnitra České republiky. Prostorové rezervy v objektu
postaveném ve třicátých letech minulého století jiţ nejsou ţádné.
Lokalita Hluboká nad Vltavou byla vybrána pro umístění záloţního pracoviště
Národního digitálního archivu (dále NDA). Pro tyto potřeby budou nakonec vyuţity celé dvě
třetiny kapacity podzemního objektu. Národní archiv plánuje vyuţít zbývající prostory pro
uloţení bezpečnostních mikrofilmŧ Národního archivu. Rekonstrukci této části bývalého
krytu však nelze financovat z prostředkŧ strukturálních fondŧ určených pro NDA. V květnu
roku 2010 byly tedy uplatněny poţadavky do finančních nadlimitŧ (neúspěšně) rozpočtu na
rok 2012. Pro významnější uloţení archiválií je však tento prostor příliš malý.
Areál Chodovec je vyuţíván Národním archivem a Státním oblastním archivem
v Praze. Depotní část tvoří třináctipodlaţní budova ve třech stavebních depotních blocích
(DB) se 182 sály (dle kolaudace 137 obhospodařuje Národní archiv, 45 Státní oblastní archiv
v Praze). Depoty jsou vybaveny regály (pevné nebo s pojezdem) či speciálním vybavením
(knihovny, mapové depozitáře, depozitáře listin, „foto, fono, kino“, nosiče elektronických
archiválií).
Volná kapacita sálŧ Národního archivu se za rok 2012 opět zmenšila o více neţ 1 km.
Další údaje jsou v podstatě totoţné jako ve Zprávě o činnosti za rok 2011. Údaje o výstavbě
pro projekt Národního digitálního archivu viz příslušná pasáţ v oddílu Informatika této
zprávy.
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H OS P O D A Ř E N Í

S E S V Ě Ř E N ÝM I PR O S T ŘE D KY

Národní archiv je ze zákona č. 320/2002 Sb., podle čl. 6 § 18, odst. 1 zřízen jako
samostatná organizační sloţka státu přímo řízená MV ČR. Přidělené rozpočtové prostředky byly
pouţity na nákup energií, materiálu, sluţeb a zajištění oprav a údrţby ve spravovaných objektech.
Zvláštní kapitolou v rozpočtu byly finanční prostředky určené účelově v rámci programového
financování na realizaci projektu NDA. V oblasti nákupu materiálu se pokračovalo ve vybavování
a obnově jednotlivých pracovišť výpočetní technikou (včetně software), kupoval se archivní
obalový materiál, chemikálie a spotřební laboratorní materiál pro restaurátory a konzervátory,
uskutečnil se nákup fotomateriálu včetně obalového materiálu pro oddělení péče o fyzický stav
archiválií. Zabezpečen byl nákup knih a konečně i tisk publikací.

V rámci vlastní činnosti archivu byly získány finanční prostředky do příjmové části státního
rozpočtu ve výši 698 tis. Kč. Jednalo se o prodej publikací, zhotovování kopií archiválií a
vypracování rešerší.
Z větších akcí byly financovány opravy na obou objektech.
Archivní areál Chodovec
oprava nouzového osvětlení v PTO
oprava systému ESKV
opravy systému EPS
oprava výtahŧ v PTO
Milady Horákové 133
oprava chlazení SABROE
oprava PC s nadstavbou EPS a EZS
výměna regulátorŧ MaR
Mimorozpočtové zdroje
Komunitární programy EU
Přijatá zahraniční dotace (komunitární programy Evropské unie, projekt ENArC,
spoluřešitel) v roce 2010 (zŧstatek z roku 2010) ve výši 940 852,23Kč (hlavní řešitel
Diözesenarchiv St.Pölten Austria), čerpání v roce 2012: 216 100,71 Kč, nevyčerpané
prostředky ve výši 424 381,38 Kč budou pouţity během roku 2013;
Dary
1. Přijaté zahraniční dary za účelem Restaurování ţidovských matrik od soukromých dárcŧ
(během roku 2012) v celkové částce: 259 739,25 Kč, čerpání v roce 2011: 259 739,25 Kč.
seznam dárcŧ:
Blaire Bruell Nový Zéland
159 739,25 Kč
Peter Gordy USA
90 000,- Kč
Thomas Heinersdorff Velká Británie
10 000,- Kč
2. Přijaté tuzemské dary (v roce 2012) od firmy RWE v částce 60 000,- Kč a firmy PROARK ve výši 60 000,-Kč na zajištění konference a výstavy pořádané k 800. výročí vydání
Zlaté buly sicilské.
3. Přijatý zahraniční dar (v roce 2011) od JewishGen z USA za účelem zajištění projektŧ
Dokončení digitalizace ţidovských matrik, Digitalizace fondu Knihy ţidovských
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familiantů a Přepis údajů nutných pro vystavení pobytových přihlášek obyvatel Prahy v
celkové výši 419 700,- Kč. Finanční prostředky poskytnuté ke konci roku 2011 byly
čerpány během roku 2012 a to ve výši 236 175,-Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši
183 525,-Kč budou pouţity během roku 2013.
Všem dárcŧm Národní archiv velmi děkuje za pomoc.
Věda a výzkum
Tematická podpora
1. Projekt Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu,
Kritická edice a databáze.
Poskytovatel účelové podpory: Grantová agentura ČR.
Výše podpory na rok 2012: 207 000,- Kč
Čerpání v roce 2012: 205 365,- Kč
Čerpání účelové podpory bylo zásadně v oblasti mzdových prostředkŧ, nákupu materiálu
(nákup odborné literatury) a zahraničních cest.
2. Projekt Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperátorem, Tom. I. Epistulae
et acta Cesari Speciani 1592–1598, pars 1–2 (1592–1594).
Poskytovatel účelové podpory: Grantová agentury ČR.
Výše podpory na rok 2012: 347 000,- Kč
Čerpání v roce 2012: 342 896,- Kč
Čerpání účelové podpory bylo v oblasti mzdových prostředkŧ, nákupu materiálu (nákup
výpočetní techniky, zahraniční literatury) a zahraničních cest.
3. Projekt Analýza demografických proměn vznikajícího velkoměsta. Databáze obyvatel
Prahy.
Poskytovatel účelové podpory: Grantová agentura ČR.
Výše podpory na rok 2012: 826 000,- Kč
Čerpání v roce 2012: 826 000,- Kč
Čerpání účelové podpory bylo pouze v oblasti mzdových prostředkŧ (DPP).
4. Projekt Zdeněk Nejedlý (1878–1962).
Poskytovatel účelové podpory: Grantová agentura ČR.
Výše podpory na rok 2012: 147 000,- Kč
Čerpání v roce 2012: 145 650,- Kč
Čerpání účelové podpory bylo v oblasti mzdových prostředkŧ a v nákupu sluţeb pro
zajištění tisku publikace.
5. Projekt Metodika vlivu ovzduší na knihování a archivní fondy.
Poskytovatel účelové podpory: Ministerstvo kultury ČR.
Výše podpory na rok 2012: 620 000,- Kč
Čerpání v roce 2012: 618 948,- Kč
Čerpání účelové podpory bylo v oblasti mzdových prostředkŧ, nákupu materiálu (nákup
chemického materiálu), sluţeb chemického materiálu.
6. Projekt Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI).
Poskytovatel účelové podpory: Ministerstvo kultury ČR.
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Výše podpory na rok 2012: 943 978,- Kč
Čerpání v roce 2012: 936 231,- Kč
Čerpání účelové podpory bylo v oblasti mzdových prostředkŧ, nákupu materiálu, nákup
sluţeb výpočetní techniky a zahraničních cest.
7. Projekt Agenda státního občanství a moţnosti jejího zefektivnění.
Poskytovatel účelové podpory: Technologická agentura ČR.
Výše podpory na rok 2012: 750 000,- Kč
Čerpání v roce 2012: 749 940,- Kč
Čerpání účelové podpory bylo v oblasti mzdových prostředkŧ, nákupu materiálu (nákup
výpočetní techniky), sluţeb výpočetní techniky (digitalizace dokumentŧ).
8. Projekt Zajištění ochrany archivních dokumentů důleţitých pro potřeby státu.
Poskytovatel účelové podpory: Ministerstvo vnitra ČR.
Výše podpory na rok 2012: 1 238 000,- Kč, NNV 2011: 2 459 312,- Kč
Čerpání v roce 2012: 1 189 647,- Kč, čerpání NNV 2011: 2 453 515,- Kč
Čerpání účelové podpory bylo zásadně v oblasti mzdových prostředkŧ, nákupu sluţeb
výpočetní techniky (digitalizace dokumentŧ), zahraničních cest a v oblasti kapitálových
výdajŧ – pořízení přístrojového vybavení (nákup technologie kniţního skeneru).

Institucionální podpora
Poskytovatel účelové podpory: Ministerstvo vnitra ČR.
Výše podpory na rok 2012: 5 501 000,- Kč
Čerpání v roce 2012: 5 499 887,- Kč
Čerpání účelové podpory bylo v oblasti mzdových prostředkŧ (DPP), nákupu materiálu
(nákup knih a publikací), nákupu spotřebního materiálu a sluţeb pro zakoupené technologie.
Byly nakoupeny technologie na odkyselení papíru a technologie 3COM k převodu digitálních
dat na analogové.
V následujících tabulkách jsou uvedeny všechny rozpočtové i mimorozpočtové zdroje
Národního archivu v roce 2012:
1. Ostatní běţné výdaje (OBV)
2. Mzdy
3. Projekt Národní digitální archiv (NDA, strukturální fondy EU, Integrovaný operační
program)
4. Institucionální podpora vědy a výzkumu
5. Grant bezpečnostního výzkumu (odbor bezpečnostního výzkumu MV)
6. Granty (Grantová agentura ČR)
7. Granty (Ministerstvo kultury ČR, program NAKI)
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1. Ostatní běţné výdaje

504110
513
513200
513300
513600
513700
513706
513713
513712
513718
513720
513721
513900
513904
513906
513907
513908
513912
513913
513918
513920
513921
514200
515
515100
515300
515400
515629
516
516100
516200
516220
516300
516310
516320
516400
516429
516600

Rozpočtová poloţka
autorské honoráře
NÁKUP MATERIÁLU
ochranné pomůcky
léky a zdravotnický materiál
knihy, učební pomůcky a tisk
drobný hmotný majetek
spojovací materiál
proviantní materiál
výstrojní materiál
stavebně ubytovací materiál
foto a kriminalistická technika
výpočetní technika
nákup materiálu
ţenijní materiál
spojovací materiál
chemický materiál
automobilní materiál
výstrojní materiál
proviantní materiál
stavebně ubytovací materiál
foto a kriminalistická technika
výpočetní technika
kurzové rozdíly
NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE
voda
plyn
elektrická energie
pohonné hmoty
NÁKUP SLUŢEB
sluţby pošt
sluţby telekomunikací a radiokomunikací
provozní výdaje
sluţby peněţních ústavů
poplatky poskyt.bankám za vedení účtů a j
zákonné pojištění provozu motor.vozidel
nájemné
ostatní nájemné j.n.
konzultační, poradenské a právní sluţby
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R2
Čerpání v Kč
92 625
92 625
2 431 101
2 431 101
38 598
38 598
8 541
8 541
267 700
267 700
502 100
502 100
0
0
2 030
2 030
57 828
57 828
163 860
163 860
7 730
7 730
270 652
270 652
1 614 162
1 614 162
2 540
2 540
5 518
5 518
153 061
153 061
1 003
1 003
962 196
962 196
2 560
2 560
150 101
150 101
150 718
150 718
186 465
186 465
3 677
3 677
12 701 386
12 701 386
549 719
549 719
3 711 731
3 711 731
8 308 323
8 308 323
131 613
131 613
15 339 690
15 339 690
118 633
118 633
267 129
267 129
267 129
267 129
12 046
12 046
5 287
5 287
6 759
6 759
33 653
33 653
33 653
33 653
60 000
60 000
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516620
projekty
516700
sluţby školení a vzdělávání
516900
nákup sluţeb j.n.
516906
nákup sluţeb pro spojovací materiál
516908
nákup sluţeb pro automobilní materiál
516912
nákup sluţeb pro výstrojní materiál
516918
nákup sluţeb pro staveb. ubytovací
516920
nákup sluţeb pro fot-kino
516921
nákup sluţeb pro výpočetní techniku
516930
nákup sluţeb pro všeobecný materiál
516970
poplatkyTV,Ro
516984
odpady, úklid a čištění
516987
tisk publikací
516990
ostatní nákup sluţeb j.n.
517
OSTATNÍ NÁKUPY
opravy a udrţování (dodavatelsky prováděné)
517100
517104
ţenijního materiálu
517106
spojovacího materiálu
517107
chemického materiálu
517108
pozemních dopravních prostředků
517112
výstrojního materiálu
517118
stavebně ubytovacího materiálu
517120
foto a kriminalistické techniky
517121
výpočetní techniky
517181
stavební opravy
517182
běţná údrţba
517200
programové vybavení
517300
cestovné
517310
tuzemské cesty
517320
zahraniční cesty
542400
náhrady mzdy v nemoci
517500
pohoštění
517600
účastnické poplatky na konference
536240
dálniční známky
Běţné výdaje celkem
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60 000
7 410
14 840 819
0
2 220
410 834
4 113
109 062
752 144
1 855 153
22 698
7 076 273
62 835
4 545 487
7 979 771
7 666 492
3 425
0
14 619
29 958
147 153
15 420
8 304
10 198
2 521 649
4 915 766
87 135
59 989
35 672
24 317
142 955
11 075
7 330
4 795
38 544 573

60 000
7 410
14 840 819
0
2 220
410 834
4 113
109 062
752 144
1 855 153
22 698
7 076 273
62 835
4 545 487
8 077 923
7 764 644
3 425
0
14 619
29 958
147 153
15 420
8 304
10 198
2 619 801
4 915 766
87 135
59 989
35 672
24 317
142 955
11 075
7 330
4 795
38 642 725
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2. Mzdy

501100
501111
501112
501115
501137
501191
501192

Rozpočtová poloţka
platy zaměstnanců celkem
tarify
za vedení
osobní příplatek
náhrady
odměny
jubilea

R2
Čerpání v Kč
36 292 000
36 282 632
26 321 818
26 312 450
348 998
348 998
4 070 089
4 070 089
3 703 095
3 703 095
1 824 000
1 824 000
24 000
24 000

502140

práce podle dohod

503100
503200
503000

povinné pojistné na sociální zabezpečení
povinné pojistné na zdravotní pojištění
pojistné celkem

534200
FKSP
Mzdové výdaje celkem

2 719 000

2 718 241

9 211 000
3 317 000
12 528 000

9 194 372
3 310 541
12 504 913

362 000
51 901 000

363 511
51 869 297

3. Národní digitální archiv

501111
501112
501115
501137
501191
502140
503100
503200
513721
513912
513921
515400
515629
516220
516610
516990

Rozpočtová poloţka
tarifní mzda ZAM
ZAM za vedení
osobní příplatek ZAM
ZAM náhrady
odměny pracovní
práce podle dohod
pojistné SOC
pojistné ZDR
výpočetní technika
výstrojní materiál
výpočetní technika
elektrická energie
pohonné hmoty
provozní výdaje
konzultace
ostatní nákup sluţeb j.n.

R2 + NNV
Čerpání v Kč
1 393 431
961 409
72 728
49 540
86 000
77 979
127 067
127 066
10 075
9 500
587 200
24 000
408 807
306 374
146 572
110 291
175 000
167 785
132 993
7 439
23 399
17 225
90 000
0
56 979
13 011
1 870 906
67 715
2 341 000
39 600
2 300 000
0
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517200
517310
534200
611110
612120
612150
612510
Výdaje celkem

programové vybavení
tuzemské cesty
převody FKSP
individuální dotace
individuální dotace
související výdaje
individuální dotace

300 000
59 919
18 484
33 580 000
14 159 740
20 025 000
32 985 000
110 940 225

298 500
3 639
13 941
0
1 053 350
348 000
895 769
4 582 633

4. Institucionální podpora vědy

502140
513600
513907
513912
513707
513712
513718
516920
516990
612212
612220
612207
Celkem IP

Rozpočtová poloţka
práce podle dohod
nákup knih a publikací
chemický a laboratorní materiál
výstrojní materiál
chemický a laboratorní DHDM
výstrojní DHDM
stavebně ubytovací DHDM
nákup sluţeb foto-kino
nákup sluţeb j. n.

R2
Čerpání v Kč
386 000
386 000
200 000
201 359
349 000
401 895
50 000
7 516
10 759
174 241
174 241
0
60 000
60 000
133 000
131 334

Výstrojní stroje, přístroje a zařízení
foto-krimi. mat.
chemické a laboratorní přístroje

413 000
1 301 000
2 424 000
5 501 000
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5. Grant bezpečnostního výzkumu

501191
502140
503100
503200
513721
513906
513912
513921
516921
516990
517200
517310
517320
517600
534200
612530
Celkem

Rozpočtová poloţka
odměny pracovní ZAM
práce podle dohod
pojistné SOC
pojistné ZDR
výpočetní technika
spojovací mat.
výstrojní mat.
výpočetní technika
sluţby výp. techniky
nákup sluţeb j.n.
programové vybavení
tuzemské cesty
zahraniční cesty
konference
převody FKSP
výpočetní technika

R2
Čerpání v Kč
216 000
216 000
112 000
112 000
57 000
54 000
20 000
19 515
92 645
91 572
1 800
1 775
7 200
7 197
33 355
33 355
240 000
228 060
50 000
0
45 000
29 761
4 300
922
150 000
126 981
700
650
3 000
2 165
3 105 000
754 734
4 138 000
1 678 687

6. Granty (4, Grantová agentura ČR)

501191
502140
503100
503200
513600
513721
513921
513912
516610
516987
516990
517320
534200

Rozpočtová poloţka
odměny pracovní ZAM
práce podle dohod
pojistné SOC
pojistné ZDR
knihy a tisk
výpočetní technika
výpočetní technika
výstrojní mat.
konzultace
tisk publikací
nákup sluţeb j. n.
zahraniční cesty
převody FKSP

R2
Čerpání v Kč
169 000
169 000
936 000
936 000
43 000
42 102
16 000
15 157
25 000
19 685
19 000
18 557
5 000
2 210
2 000
1 288
20 000
20 000
100 000
100 000
2 000
0
186 000
194 608
4 000
1 690

Celkem

1 527 000
76

1 520 297
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7. Granty (2, Ministerstvo kultury ČR, program NAKI, 1 TA ČR)

501191
502140
503100
503200
513706
513707
513720
513721
513907
513912
513920
513921
516921
517200
517310
517320
534200
612220
Celkem

Rozpočtová poloţka
odměny pracovní ZAM
práce podle dohod
pojistné SOC
pojistné ZDR
spojovací mat.
chemický mat.
foto. - krimi. technika
výpočetní technika
chemický mat.
výstrojní mat.
foto. - krimi. technika
výpočetní technika
sluţby výp. technika
programové vybavení
tuzemské cesty
zahraniční cesty
převody FKSP
foto. - krimi. technika

R2
Čerpání v Kč
447 000
447 000
1 185 000
1 184 992
146 000
145 248
53 000
52 289
15 000
14 466
23 000
14 466
14 300
14 289
52 700
52 007
100 000
114 456
3 000
4 508
7 000
6 999
7 000
7 031
82 000
78 800
2 000
1 836
31 425
31 424
45 935
37 326
5 000
4 470
49 000
48 940
2 268 360
2 260 547
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Tabulka č. II/1
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Tabulka č. III/1 – Protokoly o výběru archiválií – Národní archiv
a) skartační řízení

Původce
Centrum dopravního
výzkumu
Centrum pro
regionální rozvoj ČR
Centrum pro studium
vysokého školství
Centrum sportu
Ministerstva vnitra
CzechTrade – Česká
agentura na podporu
obchodu
Česká geologická
sluţba
Česká plemenářská
inspekce
Česká správa
sociálního
zabezpečení
Česká stomatologická
komora
ČESKÁ STRANA
SOCIÁLNĚ
DEMOKRATICKÁ
Český báňský úřad
Český
telekomunikační úřad
Český úřad
zeměměřický a
katastrální
Dráţní úřad
Dŧm zahraničních
sluţeb
Endokrinologický
ústav
Fakultní nemocnice
Motol
Fakultní nemocnice
na Bulovce
Generální ředitelství
cel MF ČR
Institut pro místní

Mnoţství
Počet
posouzených
protokolů dokumentů
v bm

Mnoţství
vyřazených
dokumentů
v bm

Mnoţství
Počet
vyřazených správních
dokumentů řízení podle
v%
§ 10 odst. 3

1

8,00

7,80

98

1

3,20

0,00

0

1

7,50

7,10

95

1

2,00

1,30

65

1

17,50

13,00

74

1

14,60

11,60

79

1

10,50

10,50

100

1

97,00

96,90

100

1

1,50

0,00

0

2
2

33,30
28,00

33,12
21,00

99
75

2

9,01

7,01

78

1
2

0,10
41,25

0,10
11,35

100
28

1

94,36

75,00

79

1

5,50

4,00

73

1

861,00

860,80

100

1

27,00

26,00

96

2
1

92,90
25,00

80,90
24,70

87
99
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správu
Kriegel František,
MUDr.
Ministerstvo dopravy
ČR
Ministerstvo financí
ČR
Ministerstvo kultury
ČR
Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR
Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR
Ministerstvo
prŧmyslu a obchodu
ČR
Ministerstvo
spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství,
mládeţe a
tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra
ČR
Ministerstvo
zdravotnictví ČR
Ministerstvo
zemědělství ČR
Ministerstvo
ţivotního prostředí
ČR
Muzeum policie ČR
Národní archiv
Národní technická
knihovna
Nemocnice s
poliklinikou v Praze 5
- Na Homolce
Pedagogické muzeum
J, A, Komenského
POLITIKA 21
Puncovní úřad
Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání
Revmatologický
ústav
Ředitelství silnic a
dálnic ČR
Sbírka archiválií
činovníkŧ skautského

1

2,20

0,00

0

2

55,00

23,00

42

1

2,20

0,00

0

4

124,20

107,20

86

3

211,60

164,60

78

7

73,54

67,94

92

1

1,00

0,70

70

2

25,40

6,90

27

1

37,00

31,00

84

32

196,68

146,81

75

3

121,00

113,00

93

3

95,20

92,90

98

2
2
2

37,40
0,42
3,30

32,20
0,31
1,00

86
74
30

1

16,50

16,10

98

1

279,50

278,30

100

1
1
1

21,00
0,10
17,00

19,00
0,00
6,00

90
0
35

1

10,50

6,00

57

1

1,50

0,50

33

2

46,90

45,40

97

1

0,12

0,00

0
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hnutí
Správa státních
hmotných rezerv
Správa úloţišť
radioaktivních
odpadŧ
Správa uprchlických
zařízení Ministerstva
vnitra
Správa ţelezniční
dopravní cesty, s,o,
Státní fond ţivotního
prostředí
Státní opera Praha
Státní plavební správa
Státní
rostlinolékařská
správa
Státní úřad pro
jadernou bezpečnost
Státní ústav pro
kontrolu léčiv
Státní veterinární
správa
Státní zdravotní ústav
Státní zemědělská a
potravinářská
inspekce
Státní zemědělský
intervenční fond
Svaz českých a
moravských
výrobních druţstev,
Praha
Technický a zkušební
ústav telekomunikací
a pošt – TESTCOM
Úřad pro civilní
letectví
Úřad pro ochranu
osobních údajŧ
Úřad pro zastupování
státu ve věcech
majetkových
Úřad prŧmyslového
vlastnictví
Úřad vlády ČR
Ústav pro
hospodářskou úpravu

1

25,40

24,00

94

1

5,00

0,50

10

3

98,80

96,70

98

1

10,00

9,99

100

1
1
1

9,50
3,00
9,00

5,50
0,00
5,00

58
0
56

1

32,30

31,85

99

2

10,00

7,50

75

4

33,00

31,80

96

1
1

15,00
25,80

13,00
23,60

87
91

1

43,00

37,00

86

1

164,00

164,00

100

1

73,00

0,00

0

1

70,00

58,00

83

1

14,00

10,30

74

1

11,00

7,70

70

1

8,40

7,00

83

1
5

141,00
126,40

136,20
15,00

97
12

1

23,00

20,00

87

86
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lesŧ
Ústav pro péči o
matku a dítě
Ústav zdravotnických
informací a statistiky
ČR
Ústřední kontrolní a
zkušební ústav
zemědělský
Vrchní státní
zastupitelství Praha
Všeobecná fakultní
nemocnice
Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
pŧdy Praha
Zařízení sluţeb pro
Ministerstvo vnitra
Zdravotnické zařízení
MV
Zemědělská
vodohospodářská
správa
Celkem

2

130,25

128,75

99

1

3,00

2,80

93

4

62,30

49,60

80

1

33,50

9,00

27

2

304,00

303,50

100

1

5,00

4,00

80

1

3,50

1,70

49

1

0,06

0,06

100

4
150

93,00
4343,69

59,00
3714,09

63
86

87
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Příloha ke komentáři k tabulce č. III/1a

9,3
7,0
10,6
10,5
14,5
14,3
7,8
13,0

22
27
23
38
51
58
19
5

25
27
12
13
8
7
3
2

185
348
443
222
30,6
10,8
4,0
10,7

Celkový počet skartačních protokolů

Vybráno archiválií mimo skartační řízení
bm

Vybráno archiválií bm

Navrţeno bm

Počet protokolů o výběru mimo skartační
řízení

151
147
146
147
143
148
136

52
57
71
63
86
77
78
69

1 638
56
3 626
285
2 892 529,5
4 230 287,5
6 660 1 089,5
3 769 395,5
6 108* 882,2*
7 254* 1 039,2*
10594* 820,6*
4233 550,3

Počet skartačních protokolů bez
vybraných archiválií

252
338
339
336
336
321
326
318

46
120
78
89
192
139
188
178
145
143

MIMO SKART. ŘÍZENÍ

%
"A"

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ

Počet veřejnopr. původců v péči NA
celkem
Z toho počet původců předaných do péče
SOA **
Počet původců ve skart. řízení
Počet protokolů o výběru ve skartačním
řízení

Rok

PŮVODCI

103
118
204
152
196
186
164
145

* V letech 2009 a 2010 vyřizoval Národní archiv skartační řízení také u Policie ČR – tyto
údaje nejsou do tabulky započítány. Údaje o běţných metrech navrţených dokumentŧ a
vybraných archiválií ve skartačním řízení u Vězeňské sluţby ČR nejsou v této tabulce
zahrnuty, protoţe nebyly zjištěny počty bm navrţených dokumentŧ.
** jedná se o pŧvodce náleţející ze zákona do kompetence NA, avšak se souhlasem
OASSS MV ČR předané do péče příslušných SOA. Do tohoto počtu se nezapočítávají
pŧvodci, kde ústředí zŧstává v péči NA a detašovaná pracoviště jsou předána do péče
SOA.
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Čáňová Eliška, PhDr.
Česká archivní
společnost, Praha
Československá obec
sokolská
ČESKÝ TELECOM
a.s.
Havel Václav, dr. h.c.
Holec Josef, pplk. v.v.
Huclová Hana
Jech Karel
Karlsson Blanka PhDr.
Ph.D.
Kolman Arnošt
Kriegel František,
MUDr.
Lang Jan
Ministerstvo vnitra ČR
Rotary Club, district
2240
Ředitelství silnic a
dálnic ČR
Sbírka archiválií
činovníkŧ skautského
hnutí
Sbírka výstřiţkŧ B´nai
B´rith
Sdruţení Čechŧ z
Volyně a jejich přátel,
Praha
Štětinová Dagmar
Švermovi a Kopoldovi
Ullrichová Maria,
prof. PhDr., DrSc.
Celkem

1

8,1

0,0

0

1

0,12

0,0

0

1

0,01

0,0

0

1
1
1
1
1

3,6
36,1
0,12
0,07
0,96

2,3
0,0
0,0
0,0
0,0

64
0
0
0
0

1
1

0,5
0,12

0,0
0,0

0
0

1
1
1

1,2
3
0,7

0,0
0,0
0,0

0
0
0

1

7,8

0,0

0

1

10

0,0

0

1

1

0,0

0

1

7

0,0

0

1
3
1

0,01
1,71
0,07

0,0
0,0
0,0

0
0
0

1
23

0,12
82,3

0,0
2,3

0
3

Počet
správních
řízení podle §
10 odst. 3

Mnoţství
vyřazených
dokumentů v
%

Mnoţství
vyřazených
dokumentů
v bm

Mnoţství
posouzených
dokumentů
v bm

Počet
protokolů

Původce

Tabulka č. III/2 – Protokoly o výběru archiválií – Národní archiv
b) mimo skartační řízení
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Tabulka č. III/3 – Počet zkontrolovaných protokolů podle § 52 písm. i) a podle § 79 odst.
2 písm. f)
Počet protokolů podle § 52
písm. i)

Název archivu
Celkem

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

0

0

Evidence erbŧ
nobilitačních spisŧ
ČDK (H)
Ţidovské kontrolní
matriky
ŘP pozŧstalosti
strahovských
Premonstrátŧ (1, 3)
Českobratrská církev
evangelická – Farní
sbor Velká Lhota
Ústřední archiv
Českobratrské církve
evangelické
Delimitace APA –
duplikáty matrik
(1, 3, 4)
Soupis pečetí (6)
České
místodrţitelství –
všeobecné, sg. 10
(1856–1900), sg. 8
(1901–1910) –
šlechtické záleţitosti
(5)
České
místodrţitelství –

1 036

7

111 +
skeny

1 096

600

154

19,2

120 knih,
58 kart.

7,3

216

2 553

Rejstřík. evidenč.
jednotek

Počet katalog. záznamů

Katalog. evidenč.
jednotek

Inv. bm za rok průběţně

Inv. bm za rok def.

Uspoř bm za rok

Počet kart.

Název archivního
souboru

Tabulka č. III/4 – Zpracování archiválií

19,9

19,9
365 ks

18

1,8

19

1,9
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všeobecné, sg. 1,
Dvorské a říšské
úřady (5)
České
místodrţitelství
všeobecné, (1856–
1900), sg., Zemský
výbor a šlechtické
nadace, (1901–1910),
sg. 10 (5)
České
místodrţitelství –
všeobecné, sg. 30,
Spolky, (5)
České
místodrţitelství –
všeobecné, sg. 12,
Zemědělství (5)
Úřad nejvyššího
dvorského hofmistra
císaře Ferdinanda I.,
Praha (1,3, 4)
Ministerstvo
ţeleznic, Vídeň,
Department 1 (5)
Horní úřad Horní
Slavkov (4)
Horní úřad/Horní
jednatelství Jílové (1,
3, 4)
Stavovská zemská
pokladna a účtárna
Praha (1,3,4)
Zemský památkový
úřad Praha (3, 4)
Úřad říšského
protektora
Policejní ředitelství
Praha – stanice a
komisariáty
Prezidium
ministerstva vnitra
Hubert Ripka –
dodatek (předáno z
ÚSD)
Generální velitel
četnictva
Okupační vězeňské
spisy

245

1 058

297

154
knih, 292
kart.

69

52

6,24

3 kn., 12
kart.

2

230 knih,
61 kart.

11

11

1856 knih,
816 kart., 70
87 bal.

60

97

3,36

4

2,25
5,4
1,5
5,75
23,25
5,6
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Ministerstvo financí
– prezidium a
sekretariát
Ministerstvo
zdravotnictví
1945–1968
Ministerstvo školství
a kultury sign. 47 –
církevní záleţitosti
z let 1945–1949.
ÚV KSČ - Kancelář
generálního
tajemníka G. Husáka
ÚV KSČ – Kancelář
tajemníka Miloše
Jakeše 1970–1989
Ministerstvo
zahraničního
obchodu
Československý svaz
mládeţe – ústřední
výbor (3)
Český svaz
protifašistických
bojovníkŧ –
sekretariát soutěţe
historických,
vzpomínkových a
dokumentačních
prací (4)
Machotka Otakar
(1, 3)
Tigrid (3)
Sakařová Alena (3,4)
RAT – Leopold II.
(1, 3)
RAT- Ferdinand IV.
(úvod)
RAT – Ludvík
Salvátor (1, 3, 4)
RAT – Petr Leopold
(4,5)
RAT – Sbírka map
a plánŧ (1, 3, 4)

184

4

20

2,5

31

2,87

4

320

40

40

zahájeno

5

102

13

1862

20,4

298

10

10

5137

298

23

4,6

2,2

828

10

194
11

1,2
1,2

1,2
95

11

305

21

21

1,2

256

381
22

2,65 2,65

601

22

60

4,3

4,3

60

60

20,2

1 183

958

6036
záznamŧ
ke konci
2012
1 384

1 384

958

Sbírka map a plánŧ
(3, 4)

24
658

0,5

0,5

Sbírka montánních

2 000

0,2

0,2
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map a plánŧ (3, 4)
Sbírka plakátŧ –
plakáty ze španělské
občanské války (4)
Archiv České strany
národně sociální
Chalupníček

156

0,3

0,3

156

156

106

106

106

2 484
765
953
opraveno

2 484
765
+ 953
opraveno

2 484
765
+ 953
opraveno

Fotodokumentace
1945–1946

3 510

3 510

3 510

Fotoarchiv ČTK –
fotografie a negativy
1919–1938, Praha

3 154 +
3287
opraveno

Ústřední dopravní
institut

168

44

44

ZZRS

137
záznamŧ
opraveno

137

137

1 165

1 165

1 165

Fotodokumentace
1897–1975

Sbírka
gramofonových
desek
Bezpečnostní
mikrofilmy
Bezpečnostní
negativy

3 154 +
3 154+3287
3287
opraveno
opraveno

1 316
1 361

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

Počet rešerší pro
úřední potřebu

Počet rešerší pro
soukromé účely

11 031/37
650
objednávek

Počet
vypůjčených
evidenčních
jednotek

Počet
badatelských
návštěv

359

Počet
zapůjčených
evidenčních
jednotek

Z toho cizinců

2650

Počet správních
řízení podle §38
odst. 2

Počet badatelů
celkem

Tabulka č. III/ 5 – Vyuţívání archiválií

-

14

68

4 636

1 686
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Zpráva o kvalitě mikroklimatu v depotních sálech Archivního areálu v průběhu
letních měsíců 2012
Na jaře 2012 byla servisní organizací provedena dŧkladná kontrola zdroje chladu a
v rámci údrţby dŧkladné čištění kondenzačních jednotek na střeše.
Díky tomu, a také díky teplotnímu prŧběhu léta se dařilo udrţet v depotních sálech
poţadované parametry teploty a relativní vlhkosti. Pouze v sále č. 7.51 byla opakovaně
naměřena hodnota relativní vlhkosti vyšší neţ 68 % a rychle se měnila. Proto byla tato
hodnota přeměřena ručním kalibrovaným měřidlem, které naměřilo 60 % RV. Nepřesnost
vlhkostního čidla systému měření a regulace byla následně opravena.
Ojediněle došlo v některých sálech k překročení poţadovaných parametrŧ relativní
vlhkosti o 1–2 %. Tato odchylka byla pouze krátkodobá a nikdy netrvala déle neţ 24 hodin.
Proto ani v letošním roce nebylo třeba pouţít opatření stanovených Dr. Ďurovičem v dopise
z 8. března 2011.
Přes toto pozitivní konstatování znovu upozorňujeme, ţe v příštích letech bude třeba
bez ohledu na klimatický trend investovat do klimatizace depotních sálŧ vysoké finanční
částky. Vzhledem k nové legislativě bude nezbytné nejpozději do konce roku 2014 změnit
chladivo (ze současného neekologického R 22). Náklady na technické úpravy zdroje chladu
pro DB budou cca 27 mil. Kč.

V Praze 14. ledna 2013
Za PRO-ARK

Ladislav Pecháček
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Zpráva o prověrce fyzického stavu archivních kulturních památek a národních
kulturních památek uloţených v Národním archivu za rok 2012
č.j. NA 6160/05-2012
Prověrka fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních
památek uloţených v Národním archivu byla provedena podle zákona č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonŧ v platném znění, vyhlášky č.
645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové sluţbě a
o změně některých zákonŧ, ve znění vyhlášky č. 213/2012 Sb. a Metodického návodu č.
2/2009 Odboru archivní správy a spisové sluţby MV k postupu prohlášení archiválií,
archivních sbírek a archivních fondŧ nebo jejich ucelených částí za archivní kulturní památky,
prohlášení archivních kulturních památek za národní kulturní památky a o nakládání
s archiváliemi prohlášenými za tyto památky a péči o ně ze dne 3. 8. 2009 (č.j. MV-556531/AS-2009).
Kontrola fyzického stavu archivních kulturních památek byla provedena ve dnech 3.
12. 2012 (Chodovec) a 4. 12. 2012 (Milady Horákové 133), hloubková kontrola listin fondu
Archiv České koruny se uskutečnila ve dnech 7. – 17. 12. 2012.
Za jednotlivá oddělení NA se na kontrole a sestavení zprávy podíleli:
1. oddělení: PhDr. Pazderová, Mgr. Křečková, I. Čadková
2. oddělení: Mgr. Stodŧlka
4. oddělení: Mgr. Frňka
5. oddělení: Mgr. Kaďorek
6. oddělení: L. Caltová
8. oddělení: PhDr. Benešová, Dana Marvalová
10. oddělení: Dr. Ing. Ďurovič, Mgr. Holakovská
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č. 1, Archiv České koruny, AKP od 7. 7. 1977, NKP od 17. 8. 1988 (2525 listin, inv. č. 1–
2525) – č. NAD 50 (Archiv České koruny)
Datum kontroly:
7. – 17. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Viz v příloze Protokol o hloubkové kontrole listin
fondu Archiv České koruny ze dne 17. 12. 2012
Konzervační zásahy:
Viz v příloze Protokol o hloubkové kontrole listin
fondu Archiv České koruny ze dne 17. 12. 2012
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Listiny jsou zatím zabezpečeny 35 mm
perforovanými kinofilmy, které však nejsou
vyhovující. V roce 2010 byla dokončena evidence
dříve zhotovených bezpečnostních a matričních
reprodukcí pořízených pro restaurátorské
protokoly na listové filmy formátu 13x18 a 6x9
(pečeti). Celkem je evidováno 7114 přírŧstkových
čísel listových filmŧ(č. 11169–18283).
Bezpečnostní i matriční reprodukce jsou uloţeny
ve speciálním depozitáři na Chodovci. Postupně
se pořizují bezpečnostní reprodukce listin, které
dosud nejsou zabezpečeny – viz Příloha. Postup
reprografických a evidenčních prací souvisí
s postupem restaurování.
Počty a kvalita studijních kopií:
Světlotisková edice AČK (listiny do roku 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:
3. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4433 (1977),
kvalita vyhovuje. Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Kopie bezpečnostního mikrofilmu př. č. 4433,
kvalita vyhovuje. Uloţeno v badatelně na
Chodovci.
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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:
3. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
NV 1848 – konzervace kartonu č. 7 byla
dokončena, nová krabice byla zhotovena, jinak
stav dobrý, stabilizován. Stav SV 1848 je dobrý,
nezměněn.
Konzervační zásahy:
Konzervace NV 1848 byla dokončena v roce
2012.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
SV – bezpečnostní mikrofilm př. č. 3144 (2000).
Uloţeno na Chodovci.
NV – bezpečnostní mikrofilmy př. č. 6–15, 112,
kvalita vyhovuje (1999, 2000). Uloţeno na
Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Kopie výše uvedených bezpečnostních
mikrofilmŧ slouţí jako studijní reprodukce.
Uloţeny v badatelně na Chodovci.
č. 4, Torzo pamětní zakládací listiny Národního divadla v Praze z roku 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:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
V roce 2005 zhotoveny 4 bezpečnostní listové
filmy př. č. 6388-6389, kvalita vyhovuje. Uloţeno
na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Nová fotodokumentace (fotografie na papírové
podloţce) provedena v roce 2005, kvalita
vyhovuje. Uloţeno v badatelně 1. oddělení NA
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č. 4a, Novodobá rekonstrukce listiny pamětní jeţ se týče stavby Národního divadla
v Praze a seznam osob a firem, které se na znovuzbudování divadla podílely – rok 1883
(rekonstrukce V. Kocourek, 1963–1965), AKP od 16.12.1986 (2 pergamenové listiny) – č.
NAD 649 (Archiv Národního divadla, Praha)
Datum kontroly:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
V roce 2005 zhotoveny 2 bezpečnostní listové
filmy (př. č. 6386-6387), kvalita vyhovuje.
Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Nová fotodokumentace (fotografie na papírové
podloţce) provedena v roce 2005, kvalita
vyhovuje. Uloţeno v badatelně 1. oddělení NA
č. 5, Protokol Politického klubu dělnického v Praze 1880, AKP od 7. 7. 1977 (1 spis/4
folie) – č. NAD 874 (Policejní ředitelství Praha I)
Datum kontroly:
3. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4434, kvalita
vyhovuje (1977). Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu
slouţí jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje.
Uloţeno v badatelně na Chodovci.
č. 6, Provolání „Lide pracující“ k 1. máji 1890, AKP od 7.7.1977 (1 spis/3 folie) – č. NAD
873 (České místodrţitelství Praha)
Datum kontroly:
3. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4435, kvalita
vyhovuje (1977). Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu
slouţí jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje.
Uloţeno v badatelně na Chodovci.

98

Výroční zpráva Národního archivu za rok 2012
č. 7, Rezoluce a memoranda s poţadavky na zestátnění klíčového průmyslu, bank,
energetických zdrojů a podniků, AKP od 7. 7. 1977 (kartony č. 1049–1052, inv. č. 3610) –
č. NAD 988 (Ministerstvo průmyslu, Praha)
Datum kontroly:
3. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Dobrý, nezměněn, navrţena výměna starých
ţlutých archivních obalŧ za nové s logem NA a
výměna desek s tkanicemi za větší (popř. zhotovit
na míru podle rozměru AKP).
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní mikrofilmy př. č. 5345–5348,
kvalita vyhovuje. (1982) Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Kopie bezpečnostních mikrofilmŧ slouţí jako
studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. Uloţeno
v badatelně na Chodovci.
č. 8, Dokumenty z porady představitelů politických stran, zájmových a odborových
organizací a význačných osobností veřejného ţivota konané dne 23. února 1948
v Obecním domě v Praze, AKP od 7. 7. 1977 (1 svazek/68 folií) – č. NAD 357 (Národní
fronta – ústřední výbor, Praha)
Datum kontroly:
3. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4436, kvalita
vyhovuje (1978). Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Kopie bezpečnostního mikrofilmu slouţí jako
studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. Uloţeno
v badatelně na Chodovci.
č. 45, Kancionál vyšehradský – 15. stol., AKP od 28. 10. 1981 (1 kodex/200 folií, inv. č.
814) – č. NAD 153 (Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské, Praha)
Datum kontroly:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4437, kvalita
vyhovuje (1977). Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu
slouţí jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje.
Uloţeno v badatelně 1. oddělení NA.
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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:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4438 (1977),
bezpečnostní mikrofilm př. č. 3817 (2004), kvalita
vyhovuje. Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu
slouţí jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje.
Uloţeno v badatelně 1. oddělení NA.
č. 51, Urbář arcibiskupských statků – po roce 1390, AKP od 28. 7. 1982 (1 kniha/99 folií,
inv. č. 1170) – č. NAD 110 (Archiv praţského arcibiskupství, Praha)
Datum kontroly:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Byla zhotovena nová krabice na AKP, jinak stav
dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4439, kvalita
vyhovuje (1977). Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu
slouţí jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje.
Uloţeno v badatelně 1. oddělení NA. Pro badatele
k dispozici téţ edice: Emler, J., Decem registra
censum bohemica, Praha 1881.
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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:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4440, kvalita
vyhovuje (1977). Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu
slouţí jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje.
Uloţeno v badatelně 1. oddělení NA. Pro badatele
k dispozici téţ 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:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4441, kvalita
vyhovuje (1977). Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu
slouţí jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje.
Uloţeno v badatelně 1. oddělení NA. Pro badatele
k dispozici téţ edice: Emler, J., Decem registra
censum bohemica, Praha 1881.
č. 54, Berní rejstřík arcibiskupských statků – 1379, AKP od 28. 7. 1982 (1 kniha/82 folií,
inv. č. 1169) – č. NAD 110 (Archiv praţského arcibiskupství, Praha)
Datum kontroly:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní mikrofilm přír. č. 4442 (1977),
kvalita vyhovuje. Uloţeno na Chodovci
Počty a kvalita studijních kopií:
Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu
slouţí jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje.
Uloţeno v badatelně 1. oddělení NA. Fotografie
(84 ks) byly zhotoveny v r. 1977 z mikrofilmu.
Uloţeno na Chodovci.
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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:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní listové filmy př. č. 1558, 1559,
1562, 1564, 1566–1568 (2007), kvalita vyhovuje.
Uloţeno na Chodovci. .
Počty a kvalita studijních kopií:
Studijní repro digitální k dispozici na
www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007.
č. 80, Kresba Petra Brandla Svatá rodina, AKP od 6. 7. 1984 (1 list) – č. NAD 110
(Archiv praţského arcibiskupství, Praha)
Datum kontroly:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Číslo AKP bylo na koţené desky vyznačeno,
jinak stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní listový film přír. č. 6383 (2005). ,
kvalita vyhovuje. Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Studijní fotografie na papírové podloţce
zhotoveny v r. 2005 (2 ks, bez č. přír.), kvalita
vyhovuje. Uloţeno v badatelně 1. oddělení NA
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č. 85, Desky zemské, AKP od 13. 12. 1989 (1714 knih, inv. č. 1-1714) – č. NAD 172
(Desky zemské, Praha)
Datum kontroly:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav nezměněn, probíhá odkyselování a ukládání
do nových krabic, které bude pokračovat i v roce
2012. Probíhá kontrola mikrofilmŧ, zahájení
digitalizace rukopisŧ, ke kterým existují
poškozené či jinak nevyhovující mikrofilmy, se
předpokládá v dubnu 2013.
Konzervační zásahy:
Probíhá odkyselování, které bude pokračovat i v
roce 2013.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno 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 moţnostem archivu.
- DZV (NAD 172/1) př.č. 5963–7445, 8210.
Uloţeno na Chodovci
- DZM (NAD172/2) př.č. 7695–7940.
Uloţeno na Chodovci.
- DZSt (NAD 172/3) př.č. 7965–8033.
Uloţeno na Chodovci
- DZ-Karl (NAD 172/4) př.č. 4508–4511.
Uloţeno na Chodovci.
Záznamy o provedené kontrole viz č.j. NA
542/08-2012.
Počty a kvalita studijních kopií:
Stejné počty studijních mikrofilmŧ jsou
k dispozici badatelŧm na 1. oddělení NA
č. 102, Listiny Archivu české provincie dominikánského řádu do roku 1526, AKP od 11.
5. 1992 (46 listin, inv. č. 1-46) – č. NAD 37 (Dominikáni – provincialát a konvent, Praha)
Datum kontroly:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn. Provedena kontrola listiny
č.19, u které byla v roce 2006 odstraněna
krystalizace vosku misky, která dále pokračuje.
Navrhovaná opatření zatím ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní listové filmy př. č. 7351–7546
(2006). Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Studijní repro digitální k dispozici na
www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007.
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č. 103, Listiny Archivu české františkánské provincie do roku 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:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn, u nového vosku na
pečetích se vyskytuje krystalizace, navrhovaná
opatření zatím ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní listové filmy (př.č. sine,
neevidováno) inv.č. 1–174, kvalita vyhovuje.
Uloţeno na Chodovci
Počty a kvalita studijních kopií:
Studijní repro digitální k dispozici na
www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007.
č. 104, Listiny fondu Archiv generalátu a konventu kříţovníků s červenou hvězdou
v Praze do roku 1526, AKP od 11. 5. 1992 (551 listin, inv. č. 1–551) – č. NAD 195
(Kříţovníci s červenou hvězdou – generalát a konvent, Praha)
Datum kontroly:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní listové filmy př.č. 1–1527, 21864–
21877 a 23134–23139, kvalita vyhovující.
Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Studijní repro digitální k dispozici na
www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007.
č. 105, Listiny fondu Benediktini – Břevnov do r. 1526, AKP od 11. 5. 1992 (257 listin,
inv. č. 1–9, 11–258) – č. NAD 35 (Benediktini – klášter Břevnov, Praha)
Datum kontroly:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření
ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní listové filmy př. č. 1529–1557,
1569–2238). Jejich stav se podle předběţných
zjištění jeví jako nevyhovující. Zhotovení nových
negativŧ plánované od roku 2008 nebylo zatím
splněno.
Počty a kvalita studijních kopií:
Studijní repro digitální k dispozici na
www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007.
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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:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Listiny a pečeti jsou částečně poškozené, probíhá
konzervace listin, která bude pokračovat i v roce
2013 (v roce 2012 byla konzervace provedena u
listin inv. č. 2217–2292).
Konzervační zásahy:
Probíhá restaurování a konzervování, které bude
pokračovat i v roce 2013.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní listové filmy př. č. 7568–9901,
9907–11168, 21934–23133. Uloţeno na
Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Studijní repro digitální k dispozici na
www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007.
č. 107, Listiny Archivu české provincie augustiniánského řádu do roku 1526; rukopis i.
č. 68 zv. Codex Thomaeus z téhoţ archivu, AKP od 11. 5. 1992 (129 listin, inv. č. 1–129; 1
rukopis) – č. NAD 34 (Augustiniáni obutí – provincialát a konvent, Praha)
Datum kontroly:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Codex – stav dobrý, nezměněn, pouze prasklá
dráţka, jejíţ oprava zatím není nutná.
Listiny – stav dobrý, nezměněn, navrhovaná
opatření ţádná.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Codex Thomaeus: v roce 2000 zhotoven
bezpečnostní mikrofilm př. č. 1,2, kvalita
vyhovuje. Bezpečnostní listové filmy př. č. 6132–
6138, př. č. 5875–6381, kvalita vyhovuje.
Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Codex Thomaeus: v roce 2000 zhotoven studijní
mikrofilm (2 svitky, př. č. 1, 2), kvalita vyhovuje,
pro badatele k dispozici také edice: Kadlec, J.,
Das Augustinerkloster Sankt Thomas in Prag,
Von Gründungsjahr 1285 bis zu den
Hussitenkriegen mit Edition seines
Urkundenbuches, Würzburg, Augustinus-Verlag
1985.
Studijní repro digitální k dispozici na
www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007.
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č. 108, Listiny fondu Premonstráti Strahov do roku 1526, AKP od 11. 5. 1992 (224 listin,
inv. č. 1–224) – č. NAD 196 (Premonstráti – klášter Strahov, Praha)
Datum kontroly:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Konzervace listin inv. č. 1–224 a jejich uloţení do
krabic je ukončeno.
Konzervační zásahy:
Konzervace listin byla dokončena.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní listové filmy př. č. 6390–7350,
18284–19227.
Počty a kvalita studijních kopií:
Studijní repro digitální k dispozici na
www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007.
č. 146, Soubor nejstarších archiválií k dějinám ČVUT z let 1705–1744, AKP od 12. 12.
2006 (inv. č. 1996, karton 1411, sign. L 42/2) – č. NAD 175 (Stará manipulace, Praha)
Datum kontroly:
4. 12. 2012
Fyzický stav archiválií:
Stav dobrý, nezměněn, navrţena výměna starého
ţlutého archivního obalu za nový s logem NA.
Konzervační zásahy:
Ţádné.
Fyzické podmínky uloţení:
Uloţeno v klimatizovaném depozitáři s teplotou
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí 55 ± 5 %
Počty a kvalita bezpečnostních kopií:
Bezpečnostní mikrofilm př. č. 5381 (2006),
kvalita vyhovuje. Uloţeno na Chodovci.
Počty a kvalita studijních kopií:
Studijní mikrofilm př. č. 5381 (2006), kvalita
vyhovuje. Uloţeno v badatelně 1. oddělení NA

V Praze dne 10. 1. 2013
Přílohy:
1. Protokol o hloubkové kontrole listin fondu Archiv České koruny ze dne 17. 12. 2012
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Příloha č. 1
Protokol o hloubkové kontrole listin fondu Archiv České koruny
Stav fondu k 17. 12. 2012
Ve dnech 7. 12. 2012 – 17. 12. 2012 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 pŧvodním trezoru, v depozitáři na V. podlaţí a v laboratoři konzervační dílny.
Stav fondu je následující:
1) V novém trezoru je uloţeno celkem 2488 ks listin. Všechny listiny jsou konzervované,
zčásti i restaurované a jsou uloţeny v melinexu včetně transumptŧ, vidimátŧ a opisŧ
inv. č. 2605, 2610, 2611, 2736, 2737. Atypické formáty listin jsou uloţeny
v krabicích.
2) V pŧvodním (tzv. starém) trezoru je uloţeno 91 ks listin.
3) Na V. podlaţí jsou uloţeny 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 3 listiny (inv. č. 1627,
2284, 2335).
5) Ve fotodílně 1. oddělení, ani mimo budovu 1. oddělení není ţádná listina.
Klimatický a hygienický reţim obou trezorŧ se pohybuje ve stanovených parametrech.
Hloubkovou kontrolou nebyly zjištěny ţádné závady v evidenci ani ve zpŧsobu uloţení listin.
V Praze dne 17. 12. 2012
PhDr. Alena Pazderová
vedoucí 1. oddělení NA
PhDr. Denko Čumlivski
odborný správce fondu AČK
Iva Čadková
technický správce fondu AČK

107

Výroční zpráva Národního archivu za rok 2012
Tabulka č. IV – Mnoţství zhotovených bezpečnostních a studijních kopií za rok 2012

Název archivního
souboru

Počet políček
bezpečnostního
mikro-filmu

Saalbuchy
12 031
Ţidovské matriky
(HBMa, HBM)
HBF
ČDK šlechtické erby
Archiv českých stavŧ –
listiny (reverzy k zemi)
(ENARC)
Veduty, rytiny
RAM listiny (ENARC)
RAM – A, listiny
(ENARC)
RAT – rukopisy (132
kusŧ), listiny (41)
(ENARC)
AZK (2 inv.j.)
ČGL (1 inv.j.)
ŘM (82+1 inv.j.)
ČDKM (2+8 inv.j.)
ŘF (1+1 inv.j.)
UDZ (2 inv.j.)
AZK (2 inv.j.)
ŘP (38 inv.j.)
APA (13 inv.j.)
AČK (103 inv.j.)
KVš (164 inv.j.)
Sčítání obyvatel 1930
(TA ČR)
Sčítání obyvatel 1939
(TA ČR)
PŘ Praha-indexy 1941–
1950 (TAČR)
PŘ-EO
RUESO
KRUS
ÚV KSČ – evidenční
štítky (bezp. výzkum)
Prohlášení za mrtva

Počet kusŧ
bezpečnostních
negativŧ (po
konzervaci)

Počet
políček/neg.
matričních kopií
a
studijních kopií

Počet
digitálních
kopií
12 031
2 508 (opravy)
8 889
111
1 491
461
1 387
450
25 530

191+142
6+6
4+1

5+2
3+1
4+1
23+25
3+1
5+3

6+3
128+65
44+16
489+202
378+251
16 141
75 654
97 646
53 046
96 304
49 307
170 605
49 701
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Archiv České strany
nár.soc.
KČST
Chalupníček
Fotodokumentace
1897–1975
Fotoarchiv ČTK
1919–1938

106
221
2 612
367
1 874

ČTK-Leica
Celkem

12 031

1 932

109

1 943 studijních
repro
2 019

666 442
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RO K

Z ÁK L A D N Í
2012

S T A T I S T I C K É Ú DAJ E O K NI H O V NĚ

N Á R OD NÍ H O

A R CH I V U ZA

Fond knihovny
Celkový stav knihovního fondu k 31. 12.
2012
Údaje o docházejících seriálech
Údaje o dokumentech ve volném výběru

498 224 knihovních jednotek (=svazkŧ)
366 titulů
405 exemplářů
Knihovna celkem:
21 901 knihovních jednotek zpřístupněných
v příručních knihovnách pro veřejnost
165 titulŧ docházejících seriálŧ vystavených
v Čítárně seriálŧ
z toho:
Ústřední pracoviště knihovny Chodovec:
19 407 knihovních jednotek celkem
16 913 PK 10 – Studovna knihovny
2 494 PK 11 – archivní badatelna
165 titulů docházejících seriálŧ vystavených
v Čítárně seriálŧ
Detašované pracoviště knihovny M.
Horákové:
2 296 knihovních jednotek celkem
2 296 PK 1 – archivní badatelna
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Akvizice
Údaje o přírůstcích knihovních jednotek

Údaje o úbytcích knihovních jednotek
Údaje o přejímkách knihovních fondů /
knihovních jednotek

1 709 knihovních jednotek přírŧstkŧ celkem
z toho získaných:
402 nákupem
8 z vlastních zdrojŧ
501 zapsaných seriálŧ po vazbě
798 darŧ, výměnou, jako povinný výtisk
badatelŧ NA, z přejímek knihovních jednotek
(fondŧ), z grantŧ NA nebo jiným zpŧsobem
zdarma
0
1 neprotokolovaná přejímka r. 2012
215 knihovních jednotek
z toho:
0 knihovních fondŧ
0 v počtu knihovních jednotek
1 neprotokolovaná přejímka dokumentŧ podle
tematického profilu knihovny
215 v počtu knihovních jednotek

Zpracování
Údaje o počtu zpracovaných záznamů o
7 207
dokumentech a záznamů dokumentačních
- jmenně, věcně a dokumentačně // na
souborné + monografické + analytické
úrovni
- klasicky
- strojově (v databázích pod systémem
Relief / Katalog, Dokumentační fond;
Win/ISIS/STTI staré tisky;
v databázovém souboru
Mediatéka/Seznam/EZ, a v dalších
elektronických souborech)
Údaje o počtu zpřístupněných záznamů
191 627
v systému elektronických katalogŧ a
dokumentačních databázích v prostředí
Intranetu/knihovna, tj. celkem jmenných
záznamŧ o dokumentech a záznamŧ
dokumentačních (zpracovaných na souborné,
monografické a analytické úrovni)
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Správa a ochrana fondu
Digitalizace pomůcek
Tj. údaje o fyzické ochraně evidenčních a
katalogových pomŧcek
Údaje o technické úpravě dokumentů
Tj. signování, lepení štítkŧ, bezpečnostních
etiket apod., údaj nevyčíslen
Údaje o revizích fondů
Údaje o počtu zaloţených knihovních
jednotek
Údaje o počtu utříděných a uspořádaných
knihovních jednotek
Údaje o počtu knihovních jednotek
zadaných do vazby, převazby a uloţení do
ochranných obalů

1 digitalizovaná pomŧcka katalogová seriálŧ
Knih.B_seriály_nový
2 zásuvky lístkového katalogu
1 223 stránek záznamŧ / lístkŧ
402 indexovaných záznamŧ
nevyčísleno

16 488 revidovaných knihovních jednotek
8 086 všech zaloţených knihovních jednotek
3 337 všech utříděných a uspořádaných
knihovních jednotek
485 všech do vazby zadaných knihovních
jednotek (tzn. dodavatelsky zhotovená vazba)

Mikrofilm
– archivní
negativ
Mikrofilm
– matriční
negativ
Mikrofilm
– studijní
pozitiv
= počet polí
archivního
negativu
= počet polí
matričního
negativu
= počet polí
studijního
pozitivu

= počet stran
předloh

= počet svazkŧ
předloh

Předlohy

Knihovní
jednotky

Správa a ochrana fondu – reformátování dokumentů / MIKROFILMOVÁNÍ

Z fondu knihovny celkem mikrofilmováno dokumentů:
Celkem mikrofilmováno knihovních jednotek
/ stran předloh / zhotoveno polí
mikrofilmu:
8 7 330
Z toho:
Dodavatelsky
Snímkováno v rámci VISK 7/2012 (včetně
technických a bibliografických metadat)
Uloţeno v Národním úloţišti v Národní
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3 665

3 665

-

8

7 330

3 665

3 665

-

8

7 330

3 665

3 665

-

-

-

-

-

-
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knihovně ČR za knihovnu Národního archivu
Uloţeno v úloţišti Národního archivu
8 7 330
3 665
3 665
Snímkováno pro jiné projekty
6 2 613 (1 306) (1 306)
Z fondu knihovny celkem v letech 2004–2012 mikrofilmováno dokumentŧ
Celkem mikrofilmováno knihovních jednotek
/ stran předloh / zhotoveno polí
105
mikrofilmu:
40 137 17 751 17 751
Z toho:
Dodavatelsky
Na pracovišti
Snímkováno v rámci VISK 7/2006–2012
(včetně technických a bibliografických
metadat)
Uloţeno v Národním úloţišti v Národní
knihovně ČR za knihovnu Národního archivu
Uloţeno v úloţišti Národního archivu

113

1 893

104 39 423
1
714

17 394
357

17 394
357

1 536
357

104 39 423

17 394

17 394

1 536

-

-

-

-

-

1 536
17 394 uloţeno
v knih.
7 497 (3 748) (3 748)
-

104 39 423

Snímkováno pro jiné projekty
Snímkováno v rámci plánu bezpečnostního
mikrofilmování a / nebo v rámci doprovodného
materiálu k restaurovaným dokumentŧm – v
úloţišti Národního archivu

-

30
1

714

17 394

357

357
357 uloţeno
v knih.
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Správa a ochrana fondu – reformátování dokumentů / DIGITALIZACE DOKUMENTŮ
Knihovní jednotky
Počet digitálních obrazů
Tj. počet svazkŧ předloh (image)
Z fondu knihovny v roce 2012 celkem digitalizováno dokumentů:
Celkem digitalizováno knihovních
jednotek / celkem digitálních
obrazů (image):
11
14 510
Z toho:
Dodavatelsky
Archivováno (a zpřístupněno)
v Národní digitální knihovně (včetně
technických a bibliografických metadat)
Z toho v rámci databází:
VISK 7 / digitální knihovna Kramerius
Tj. komplexní digitalizace (skenování
mikrofilmu), projekt knihovny
Národního archivu
VISK 7 / digitální knihovna Kramerius
Tj. digitalizace podle standardŧ
Kramerius, v. 4 (bez mikrofilmu)
digitalizace formou zápůjčky
dokumentů v projektech jiných
institucí, Národní knihovna
VISK 7 / digitální knihovna Kramerius
Tj. digitalizace podle standardŧ
Kramerius, v. 4 (bez mikrofilmu)
digitalizace formou zápůjčky
dokumentů v projektech jiných
institucí, knihovna Vojenského
historického ústavu

11

14 510

11

14 510

8

7 330

2

564

1

6 616
Knihovní jednotky
Počet digitálních obrazů
Tj. počet svazkŧ předloh (image)
Z fondu knihovny v letech 2005 – 2012 celkem digitalizováno dokumentů:
Celkem digitalizováno knihovních
jednotek / celkem digitálních
obrazů (image):
230
55 234
Z toho:
Dodavatelsky
Dodavatelsky, smluvně - zdarma
Na digitalizačním pracovišti Národního
archivu
Archivováno a zpřístupněno v Národní
digitální knihovně včetně technických a
114

224
2

54 146
986

4

102

225

54 329
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bibliografických metadat
Z toho v rámci databází:
VISK 6 / digitální knihovna
Manuscriptorium
přímá digitalizace (hybridní snímkování)
– 2006 - 2012
VISK 7 / digitální knihovna Kramerius
komplexní digitalizace (skenování
mikrofilmu)
projekt knihovny 2006 - 2012
VISK 7 / digitální knihovna Kramerius
komplexní digitalizace podle standardŧ
Kramerius, v. 4, formou zápŧjčky
dokumentŧ pro projekty jiných
knihoven,
roky 2008 - 2012 celkem:
Zpřístupněno v jiných DB
Digitální knihovna / Knihovna
Akademie věd s určením do Národní
digitální knihovny – Kramerius – přímá
digitalizace (hybridní snímkování)
Zpřístupněno v jiných DB
Datový stroj/server Národního archivu –
přímá digitalizace (hybridní snímkování)

115

122

4 828

70

34 824

33

14 677

1

803

4
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Sluţby
Protokolované výpŧjčky

6 487 všech protokolovaných výpŧjček:

Z toho výpůjček:
absenčních
prezenčních
Registrovaní čtenáři

1 461
5 026 výpŧjček
Celkem všech registrovaných čtenářŧ:
nevykazuje se

Z toho registrovaných čtenářů na:
Ústředním pracovišti Chodovec
Detašovaném pracovišti Milady Horákové
Počet návštěvníkŧ v knihovně
(tj. mimo počet virtuálních návštěv knihovny nelze sledovat web statistiku)

185
z toho nových (nové prŧkazy): 99
160
z toho nových (nové prŧkazy): 14
5 340 všech návštěvníkŧ + xy *)

Z toho návštěvníků na:
Ústředním pracovišti Chodovec
Detašovaném pracovišti Milady Horákové
Poţadavky na MVS

*) tj. určitý podíl z návštěvnosti Archivní
badatelny 1. odd. NA – M. Horákové / z počtu
4300 za rok 2012)
3 515 návštěvníkŧ
1 825 + xy *) návštěvníkŧ
0 všech poţadavkŧ MVS

Z toho typ MVS:
Vyţádané v knihovně NA
Námi poţadované jinde
Poskytnuté registrované informace
Počet rešerší

0 poţadavky
0 poţadavkŧ
1 585
8 všech rešerší

Z toho rešerší provedených:
Klasicky
S vyuţitím VT
Počet studijních míst

0
8
16 všech studijních míst

Z toho na:
Ústředním pracovišti Chodovec
Detašovaném pracovišti Milady Horákové

16
0

Tj. čtenáři knihovny je vyuţívána společně
s badateli archivní badatelna 1. odd., počet
studijních míst postačující
Počet uţivatelský počítačových stanic

5 všech uţivatelských počítačových stanic
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Z toho na:
Ústředním pracovišti Chodovec

4
z toho:
napojených na Intranet / část veřejnosti
přístupná: 2 *)
napojených na Internet: 1
Internet pro veřejnost – počet vyuţití:
179 návštěv

Detašovaném pracovišti Milady Horákové

Pro prezenční pŧjčování EZ: 1
1
z toho:
napojených na Intranet / část veřejnosti
přístupná: 1 *)
*) a další 4 PC stanice s Intranetem /část
veřejnosti přístupná v archivních badatelnách,
všechny pak s „řízeným“ vstupem na Internet
– konkrétní URL a http //www a do národní
DB Kramerius

Počet výstavek kniţních novinek a výstavek
dokumentŧ z fondŧ knihovny
Z toho výstavek / akcí na:
Ústředním pracovišti Chodovec
detašovaném pracovišti Milady Horákové
Vystavených dokumentŧ z fondŧ knihovny

10 všech výstavek / akcí

4 akce
6 akcí (prŧběţně)
625 všech vystavených knihovních jednotek

Z toho v akcích na pracovišti:
Ústřední pracoviště Chodovec

Detašované pracoviště Milady Horákové

Pro oborové bibliografie a dokumentační
databáze knihovnou excerpováno
Z toho:
z českých časopisŧ a monografií

489 knihovních jednotek
z toho:
výstavky kniţních novinek:
489 knihovních jednotek
výstavy NA a jiné:
0 knihovních jednotek
136 knihovních jednotek
z toho:
výstavky kniţních novinek:
135 knihovních jednotek
výstavy NA a jiné:
1 knihovních jednotek
490 všech záznamŧ

338 záznamŧ
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ze zahraničních časopisŧ a monografií
152 záznamŧ
tj. titulŧ seriálŧ a monografických dokumentŧ: tj.
116 českých + 66 zahraničních = 182 titulŧ
414 analytických + 76 monografických
tj. knihovních jednotek:
záznamŧ
150 českých + 84 zahraničních = 234
knihovních jednotek
6 čísel/ročenek k 5 titulům bibliografických
Sestaveno a vydáno bibliografických
soupisŧ, z toho vydáno
soupisů
- tiskem 1 (+ 1 jako stať)
-elektronicky na www archivu 6
˗ ve formátech html, RTF, PDF: 3
˗ ve formátu html: 1
˗ ve formátu RTF, PDF: 1
˗ ve formátu html, PDF: 2
˗ v úpravě E-knihy (v PDF): 3
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ČINNOST

N Á R OD NÍ H O

AR C HI V U A J E H O P RA C OV NÍ K Ů ZA

Sestavila Olga Pospíšilová

Obsah
Články, recenze, elektronické články …………………………………………
Monografie a elektronické zdroje …………………………………………….
Autorský rejstřík ………………………………………………………………
Názvový rejstřík ………………………………………………………………

1–22
23–27
28–30
31–36

Články, recenze, elektronické články
001
ANALYSIS of efflorescence on surface of beeswax seals. / B. Bartl, J. Trejbal, M. Ďurovič,
S. Vašíčková, I. Valterová
In: J. of Cult. Heritage. - Vol. 13, Nr. 3 (2012), S. 275-284.
chemické sloţení * včelí vosk * mononenasycené alkeny * pečetě * výkvěty
002
BACÍLKOVÁ, Bronislava – PAULUSOVÁ, Hana : Vliv silic a jejich hlavních účinných
látek na mikroorganismy a na archivní materiál.
In: XIV. seminář restaurátorŧ a historikŧ Brno 2009 : sborník referátŧ. - 1. vyd. - Praha :
Národní archiv v Praze, 2012, S. 106-116.
archivní materiály * silice * mikroorganismy
003
BARTŦŠEK, Václav : [Berní rula. Sv. 15, Kraj Hradecký. Díl IV] .
In: Orlické hory a Podorlicko. - Sv. 18 (2011), S. 328-329.
Rec na: Berní rula. Sv. 15, Kraj Hradecký IV / zprac. Iva Čadková, Magda Zahradníková. - 1.
vyd. - Praha : Národní archiv, 2011. - 296 s.
recenze
004
BARTŦŠEK, Václav : [Biografický slovník hudebních prefektŧ jezuitského řádu pŧsobících
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1556-1773].
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 37 (2011), S. 195-196.
Rec na: Biografický slovník hudebních prefektŧ jezuitského řádu pŧsobících v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku v letech 1556-1773 = Biographical Dictionary of Musical Prefects of the
Jesuit Order Active in Bohemia, Moravia and Silesia in the Years 1556-1773 / Markéta
Holubová. - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2009. - 238 s.
recenze
005
BARTŦŠEK, Václav : [Eder, Alexius - biogram].
In: Biografický slovník českých zemí. Sešit 15, Dvořák-Enz / vedoucí projektu Pavla
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Vošahlíková. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2012, S. 522-523.
Eder, Alexius (1629-1690, *13.8.1629 Mikulov - +1690 Mikulov?, piarista, pedagog) *
biogramy * biografické slovníky
006
BARTŦŠEK, Václav : [Eder, Paulus - biogram].
In: Biografický slovník českých zemí. Sešit 15, Dvořák-Enz / vedoucí projektu Pavla
Vošahlíková. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2012, S. 523.
Eder, Paulus (1633?-1672, *1633? Mikulov - +18.6.1672 Mikulov, piarista, pedagog)*
biogramy * biografické slovníky
007
BARTŦŠEK, Václav : [Eliáš, Antonín - biogram].
In: Biografický slovník českých zemí. Sešit 15, Dvořák-Enz / vedoucí projektu Pavla
Vošahlíková. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2012, S. 574.
Eliáš, Antonín (asi 1700-1766, *asi 1700? (Rakousko) - +1766 Most, barvíř, zakladatel piar.
škol)* biogramy * biografické slovníky
008
BARTŦŠEK, Václav : [Enzmann, Josef - biogram].
In: Biografický slovník českých zemí. Sešit 15, Dvořák-Enz / vedoucí projektu Pavla
Vošahlíková. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2012, S. 609.
Enzmann, Josef (téţ Nicephorus) (1751-1834, *8.4.1751 Most -+9.2.1834 Benešov, význ.
piaristický představitel, pedagog, rektor) * biogramy * biografické slovníky
009
BARTŦŠEK, Václav : [Jiţní Čechy v raném středověku : slovanské osídlení mezi Prahou a
Chýnovem].
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 37 (2011), S. 199-200.
Rec na: Jiţní Čechy v raném středověku : slovanské osídlení mezi Práchní a Chýnovem /
Michal Lutovský. - 1. vyd. - České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2011.- 301 s.
recenze
010
BARTŦŠEK, Václav : [Na cestě do nebeského Jeruzaléma].
In: Jiskra. - Roč. 54, č. 34 (23-AUG-2012), S. 9.
Rec na: Na cestě do nebeského Jeruzaléma : poutnictví v českých zemích ve středoevropském
kontextu / ed. Jiří Mihola. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2010. - 234 s .
poutní místa * sborníky prací * Evropa střední * recenze * Čechy * stol. 14.-20. * náboţenské
poutě
011
BARTŦŠEK, Václav : [Na cestě do nebeského Jeruzaléma, poutnictví v českých zemích ve
středoevropském kontextu].
In: Orlické hory a Podorlicko. - Sv. 18 (2011), S. 330-331.
Rec na: Na cestě do nebeského Jeruzaléma : poutnictví v českých zemích ve středoevropském
kontextu / ed. Jiří Mihola. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2010. - 234 s.
recenze
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012
BARTŦŠEK, Václav : [Náboţenské divadlo v raném novověku].
In: Orlické hory a Podorlicko. - Sv. 18 (2011), S. 329-330.
Rec na: Náboţenské divadlo v raném novověku / k vyd. připr. Petr Polehla, Jan Hojda. - 1.
vyd. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2011. - 176 s.
recenze
013
BARTŦŠEK, Václav : [Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. 6.
Dodatky A-Ţ].
In: Orlické hory a Podorlicko. - Sv. 18 (2011), S. 331-332.
Rec na: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě = Enchiridion renatae
poesis Latinae in Bohemia et Moravia Cultae. 6, Supplementa A–Ţ . [Sv. 6], Dodatky A-Ţ /
Josef Hejnic, Jan Martínek. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2011. - 334 s.
recenze
014
BARTŦŠEK, Václav : [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 49, 2009, č. 1 ; č. 2].
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 1 (2012), S. 109-110.
Rec na: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Sv. 49. - Benešov : Státní okresní archiv
Benešov, 2009. - 192 s.
sborníky * Podblanicko (Česko) * ročenky * vlastivěda * recenze
015
BARTŦŠEK, Václav : [Soupis rukopisŧ knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně].
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 1 (2012), S. 103-105.
Rec na: Soupis rukopisŧ knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně / Stanislav Petr. Vyd. 1. - Praha : Masarykŧv ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2007. 587 s.
Archiv města Brna. Svatojakubská knihovna * rukopisy * církevní knihovny * stol. 13.-21. *
historické knihovní fondy * Česko * Brno (Česko) * knihovní katalogy * recenze
016
BARTŦŠEK, Václav : [Soupis sbírky rukopisŧ bývalého Františkova muzea v Brně : studie o
rukopisech].
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 37 (2011), S. 194-195.
Rec na: Soupis sbírky rukopisŧ bývalého Františkova muzea - fondu G 11 Moravského
zemského archivu v Brně / Irena Zachová, Stanislav Petr. - 1. vyd. - Praha : Masarykŧv ústav
a Archiv Akademie věd České republiky, 2010. - lxxx, 687 s.
recenze
017
BARTŦŠEK, Václav : [Soupis sbírky rukopisŧ bývalého Františkova muzea v Brně].
In: Pag. Hist. - Č. 20/2 (2012), S. 530-532.
Rec na: Soupis sbírky rukopisŧ bývalého Františkova muzea - fondu G 11 Moravského
zemského archivu v Brně / Irena Zachová, Stanislav Petr. - 1. vyd. - Praha : Masarykŧv ústav
a Archiv Akademie věd České republiky, 2010. - lxxx, 687 s.
recenze
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018
BARTŦŠEK, Václav : [Ve stínu třicetileté války : politikové, kondotiéři, rebelové a
mučedníci v zemích Koruny české].
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 37 (2011), S. 210-211.
Rec na: Ve stínu třicetileté války : politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v zemích
Koruny české / Pavel Balcárek. - České Budějovice : Bohumír Němec -Veduta, 2011. - 524 s.
recenze
019
BARTŦŠEK, Václav : [Výbor kodikologických rozprav a studií Františka Hoffmanna].
In: Pag. Hist. - Č. 20/2 (2012), S. 533-535.
Rec na: Výbor kodikologických rozprav a studií = Studia codicologica selecta / František
Hoffmann. - 1. vyd. v tomto výboru. - Praha : Masarykŧv ústav a Archiv Akademie věd ČR,
2010. - 494 s.
recenze
020
BARTŦŠEK, Václav : Digitalizace historických kniţních fondŧ v knihovně Národního
archivu (staré tisky).
In: Problematika historických a vzácných kniţních fondŧ Čech 2011 : sborník z 20. odborné
konference Olomouc, 20.-21. září 2011 / k vyd. připr. Rostislav Krušinský. - Olomouc :
Vědecká knihovna v Olomouci . - Brno : Sdruţení knihoven ČR, 2012, S. 131-138.
Národní archiv : knihovna, Praha * staré tisky * Manuscriptorium (projekt) * digitalizace *
VISK6 (projekt) * národní databáze
021
BARTŦŠEK, Václav : Druhý superior piaristické koleje v Rychnově nad Kněţnou P.
Augustinus Odrobina a S. Monica (1674-1747) - proměny ţivota piaristy.
In: Orlické hory a Podorlicko. - Sv. 18 (2011), S. 11-30.
Odrobina, Augustinus a S. Monica (1674-1747, *31.3.1674 v Lipníku nad Bečvou - +1.9.1747
v Kroměříţi, význ. piarista) * superiorát * Rychnov nad Kněţnou * piaristé
022
BARTŦŠEK, Václav : Jeremiáš Soudný (1702-1768).
In: Jiskra. - Roč. 54, č. 41 (11-OCT-2012), S. 11.
Soudný, Jeremiáš (1702-1768, *10.10.1702 Benešov - +19.3.1768 Kroměříţ, piarista, teolog,
filosof, historik, provinciál v Mikulově) * Benešov * piaristé * biografická data
023
BARTŦŠEK, Václav : Jeremiáš Soudný 1702-1768 (II.) : (trocha filozofské historie snad
nikoho nezabije).
In: Jiskra. - Roč. 54, č. 47 (22-NOV-2012), S. 10.
Soudný, Jeremiáš (1702-1768, *10.10.1702 Benešov - +19.3.1768 Kroměříţ, piarista, teolog,
filosof, historik, provinciál v Mikulově) * Benešov * piaristé * biografická data
024
BARTŦŠEK, Václav : Jihozápad Podblanicka očima archeologa.
In: Jiskra. - Roč. 54, č. 17 (26-APR-2012), S. 10.
Rec na: Jiţní Čechy v raném středověku : slovanské osídlení mezi Práchní a Chýnovem /
Michal Lutovský. - 1. vyd. - České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2011.- 301 s.
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recenze * raný středověk * Čechy jiţní (Česko) * Podblanicko
025
BARTŦŠEK, Václav : Nová kniha o třicetileté válce zahrnuje i Podblanicko.
In: Jiskra. - Roč. 54, č. 12 (22-MAR-2012), S. 6.
Rec na: Ve víru třicetileté války : politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v zemích
Koruny české / Pavel Balcárek. - 1. vyd. - České Budějovice : Veduta, 2011. - 510 s.
recenze * dějiny * Podblanicko * třicetiletá válka * stol. 17.
026
BARTŦŠEK, Václav : Osobnosti Podblanicka v biografickém slovníku českých zemí : DotDvo.
In: Jiskra. - Roč. 54, č. 39 (27-SEP-2012), S. 10.
Rec na: Biografický slovník českých zemí. Sv. 14, Dot-Dvo. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2011. xvii s., s. 339-466
Benešov-oblast (Česko) * osobnosti * Podblanicko (Česko) * Česko * biografické slovníky *
recenze
027
BARTŦŠEK, Václav : P. Daniel Podhorský-Podgorsber a S. Francisco a jeho kniha o
piaristech v knihovně Národního archivu v Praze.
In: Bibliotheca Antiqua 2012 : sborník z 21. konference 7.-8. listopadu 2012 Olomouc / eds.
Rostislav Krušinský, Tereza Vintrová. - 1. vyd. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci .
- Ostrava : Sdruţení knihoven ČR, 2012, S. 225-230.
Národní archiv : knihovna, Praha * Podhorský-Podgorsber, Daniel (1677-1766, *1.4.1677
Lublaň - +26.1.1766 Stará Voda, slovin. piarista, matematik, fyzik, teolog) * piaristé * stol.
17.-18. * fond Knihovna bývalé piaristické koleje na Novém Městě v Praze
028
BARTŦŠEK, Václav : P. Eugenius Sebastiani z Častolovic - 250 let od úmrtí.
In: Jiskra. - Roč. 54, č. 8 (23-FEB-2012), S. 19.
Sebastiani z Častolovic, Eugenius (1681-1762, *28.2.1681 v Chrudimi - + 27.3.1762 v
Benešově, význ. piarista působící v Benešově) * Benešov * piaristé * výročí úmrtí
029
BARTŦŠEK, Václav : Piaristé a kulturní obraz Podblanicka v první polovině 18. století.
In: Sbor. vlastivěd. Pr. Podblanicka. - Sv. 50/1 (2010) (2011), S. 51-66.
kultura a společnost * Podblanicko (Česko) * piaristé * stol. 18., 1. pol. * náboţenské a
kulturní poměry
030
BARTŦŠEK, Václav : Podprojekt "Zámecká knihovna Valdštejnŧ na zámku v Doksech signatura A 75 - letáky o třicetileté válce" : 6. etapa (VISK - Memoriae mundi series
Bohemica 2011) knihovny Národního archivu a jeho celkové zhodnocení z hlediska vyuţití
digitalizovaných dokumentŧ.
In: Pag. Hist. - Č. 20/2 (2012), S. 516-520.
Národní archiv : knihovna, Praha * podprojekt Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v
Doksech - signatura A 75 - letáky o třicetileté válce * VISK6 (projekt) * zhodnocení projektu
* vyuţití digitalizovaných dokumentů
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031
BARTŦŠEK, Václav : Před úsvitem křesťanství - před úsvitem dějin.
In: Jiskra. - Roč. 54, č. 14 (05-APR-2012), S. 8.
Rec na: České země od příchodu Slovanŧ po Velkou Moravu / Zdeněk Měřínský. – 2. opr.
vyd. – Praha : Libri, 2009. – 564 s.
recenze * Čechy * stol. 6.-9. * dějiny
032
BARTŦŠEK, Václav : Střední školství církevních řádŧ na jihovýchodní Moravě v letech
1620-1778 : moţnosti vyššího vzdělávání mimo region.
In: Malovaný Kraj. - Roč. 48, č. 1 (2012), S. 4.
Morava jihovýchodní (Česko) * střední školství * církevní řády * r. 1620-1778
033
BARTŦŠEK, Václav : Studenti ze Stráţnice na vyšším piaristickém gymnáziu v Mikulově v
letech 1692-1744].
In: Okolo Stráţnice. - [Sv. 9] (2012), S. 24-38.
Piaristické gymnázium (Mikulov, Břeclav, Česko) * církevní školy * Stráţnice (Hodonín,
Česko) * piaristé * stol. 17.-18. * studenti * církevní školství * Mikulov (Břeclav, Česko)
034
BARTŦŠEK, Václav : Školy a jejich knihovny v 17. a 18. století v českých zemích.
In: Manu propria- : sborník příspěvkŧ k ţivotnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc. / k
vyd. připr. Zuzana Adamaitis a Tereza Paličková. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR,
2012, S. 109-127.
stol. 17.-18. * české země * školy * knihovny
035
BARTŦŠEK, Václav : Vánoce Jeremiáše Soudného.
In: Jiskra. - Roč. 54, č. 51-52 (20-DEC-2012), S. 26.
Soudný, Jeremiáš (1702-1768, *10.10.1702 Benešov - +19.3.1768 Kroměříţ, piarista, teolog,
filosof, historik, provinciál v Mikulově) * piaristé * biografická data
036
BARTŦŠEK, Václav : Významná rukopisná sbírka k dějinám Moravy zpřístupněna.
In: Malovaný Kraj. - Roč. 48, č. 1 (2012), S. 30.
Rec na: Soupis sbírky rukopisŧ bývalého Františkova muzea - fondu G 11 Moravského
zemského archivu v Brně / Irena Zachová, Stanislav Petr. - 1. vyd. - Praha : Masarykŧv ústav
a Archiv Akademie věd České republiky, 2010. - lxxx, 687 s.
Moravské zemské muzeum v Brně, Brno * rukopisy * archivní fondy * recenze * historické
fondy
037
BARTŦŠEK, Václav : Významný chrudimský rodák P. Eugenius Sebastiani z Častolovic :
(*28.2.1681 Chrudim - +25.3.1762 Benešov).
In: Chrudim. Listy vlastivěd. - Roč. 21, č. 5 (2012), S. 12-13.
Sebastiani z Častolovic, Eugenius (1681-1762, *28.2.1681 v Chrudimi - + 27.3.1762 v
Benešově, význ. piarista působící v Benešově) * piaristé * Chrudim * výročí úmrtí
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038
BARTŦŠEK, Václav : Za vysvědčením do minulosti.
In: Jiskra. - Roč. 54, č. 21 (24-MAY-2012), S. 9.
historie * informace o výstavách * vysvědčení * výstavy
039
BARTŦŠEK, Václav : 250 let od úmrtí benešovského piaristy a astronoma P. Eugenia
Sebastianiho z Častolovic.
In: Pod Blaníkem. - Roč. 16 (38), č. 2 (2012), S. 9-10.
Sebastiani z Častolovic, Eugenius (1681-1762, *28.2.1681 v Chrudimi - + 27.3.1762 v
Benešově, význ. piarista působící v Benešově) * Benešov * piaristé * jubilejní články
040
BARTŦŠEK, Václav : 250 let od úmrtí vlašimského piaristy P. Gottharda Seissera.
In: Pod Blaníkem. - Roč. 16, č. 3 (2012), S. 7-9.
Seisser, Gotthardus (1697-1762, *25.3.1697 Vlašim - +13.12.1762 Mikulov, piarista) *
Vlašim * piaristé * výročí úmrtí
041
BAUDISCH, Pavel : Čtení fotografií z pohledu archiváře - několik postřehŧ z praxe.
In: Hist. Fotogr. - Roč. 11 (2012), S. 28-39.
archiváři * fotografie * archivní popis fotografií
042
BENEŠOVÁ, Emilie : Archivní zpracování fotografických archiválií.
In: Pag. Hist. - Č. 20/2 (2012), S. 427-504.
Národní archiv, Praha * fotografické archiválie * zpracování
043
ČTVRTNÍK, Mikuláš : [From Polders to Postmodernism : A Concise History of Archival
Theory].
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 3 (2012), S. 331-332.
Rec na: From Polders to Postmodernism : a Concise History of Archival Theory / by John
Ridener. - Duluth : Litwin Books, 2009. - 184 s.
recenze
044
ČTVRTNÍK, Mikuláš : [Personal Archives and a New Archival Calling : Readings,
Reflections and Ruminations].
In: Arch. Čas.- Roč. 62, č. 3 (2012), S. 329-330.
Rec na: Personal Archives and a New Archival Calling : Readings, Reflections and
Ruminations / by Richard J. Cox. - Duluth, Minnesota : Litwin Books, 2008. - xviii, 418 s.
recenze
045
ČTVRTNÍK, Mikuláš : Archivní vzdělávání.
In: Acta Univ. Carol., Hist. Univ. Carol. Prag. - Sv. 52, Suppl. 1 (2012), S. 327-333.
archivní vzdělávání * vzdělávání občanů v oblasti archivního uvědomění * Čechy * archivní
dokumenty * archivní hodnocení/ výběr dokumentů * evropské země * srovnání úrovně
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vzdělávání
046
ČTVRTNÍK, Mikuláš : Archivní vzdělávání: co mŧţe archiv činit (nejen) pro děti?
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 4 (2012), S. 409-422.
archivní vzdělávání * archivnictví * výchova a vzdělávání * formy vzdělávání * srovnání se
světem
047
ČTVRTNÍK, Mikuláš : Die Theorie von der "macroappraisal" im Sinne Terry Cooks und die
Frage der archivischen Bewertung.
In: Archiv. Zeitsch. - Bd. 92 (2011), S. 73-98.
Cook, Terry (1947- ) * teorie výběru archiválií * teorie archivního hodnocení * archivní
teorie * macroappraisal
048
ČTVRTNÍK, Mikuláš : Eric Ketelaar.
In: Archiw. Polski.- Roč. 17, nr 3 (67) (2012), S. 129-137.
Ketelaar, Eric (1944-) * archivnictví * sociální a kulturní archivnictví * archivní teorie
049
ČTVRTNÍK, Mikuláš : Předarchivní péče ve Francii na přelomu 20./21. století.
In: Pag. Hist. - Č. 20/2 (2012), S. 313-332.
Francie * předarchivní péče * stol. 20.-21., přelom
050
ČUMLIVSKI, Denko : 800 let Zlaté buly sicilské : 1212-2012.
Dostupné z http://www.nacr.cz/zpravy/zlatabula800.aspx
Přemysl Otakar I. (po r. 1155-1230, *po r. 1155 - +15.12.1230, čes. kníţe, od r. 1198 čes.
král z rodu Přemyslovcŧ) * Fridrich II. (1194-1250, *26.12.1194 Jesi u Ancony +13.12.1250 Fiorentino, císař římský, král německý a sicilský) * r. 1212 * Zlatá bula sicilská
* jubilejní články
051
DRAŠAROVÁ, Eva - ĎUROVIČ, Michal : Deset rokŧ od velké vody aneb poučili jsme se z
krizového vývoje alespoň v Národním archivu?
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 4 (2012), S. 370-406.
Národní archiv : Oddělení péče o fyzický stav archiválií, Praha * archivní dokumenty *
návrhy na řešení * záchrana archiválií * ochrana archiválií * povodně
052
DRAŠAROVÁ, Eva : Národní archiv v roce 2011.
In: Pag. Hist. - Č. 20/1 (2012), S. 323-368.
Národní archiv, Praha * restaurování archivních fondů * archivní fondy * mezinárodní
spolupráce * publikační činnost * archivnictví * archivní výzkum * vědecký výzkum *
konzervování archivních fondů * r. 2011 * spisová sluţba * vydavatelská činnost * programy
a projekty * stáţe * Česko * archivy * oceňování archiválií * digitalizace dokumentů *
výstavy * aplikovaný výzkum
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053
DRAŠAROVÁ, Eva – KAHUDA, Jan : Trochu pozdě, ale přece, laudatio k významnému
jubileu Aleny Pazderové.
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 3 (2012), S. 288-297.
Pazderová, Alena PhDr. (1952-, *31.5.1952 -, ved. odd. fondů samosprávy a státní správy do
r. 1848 a církevních institucí NA) * jubilea * čeští archiváři * bibliografie prací
054
DRAŠAROVÁ, Eva – STÁŇA, Vladimír : Vyuţívání archiválií ve světle analýzy nákladŧ a
výnosŧ : případová studie na základě informací z chodu Národního archivu.
In: Zprav. Pob. ČIS NA. - Č. 52 (2012), S. 23-28.
Národní archiv, Praha * zpřístupňování archiválií * studie * finanční náklady * zpoplatnění
vyuţívání archiválií
055
DRAŠAROVÁ, Eva : Zlatá bula sicilská : pergamen starý osm set let. [rozhovor zaps.]
Zuzana Pacinová
In: Veřej. Správa. - Č. 21 (2012), S. 12-13.
Národní archiv, Praha * rozhovory * archivní dokumenty * výročí 800. * Zlatá bula sicilská
056
DUFEK, Pavel : Rozdílné přístupy a výsledky omezování soukromého podnikání v ČSR a
NDR na sklonku 50. let : co měly společného?
In: České křiţovatky evropských dějin. [Sv. 3], 1948 - únor 1948 v Československu : nástup
komunistické totality a proměny společnosti / eds. Jiří Kocian, Markéta Devátá. - Praha :
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, S. 205-213.
Československo * stol. 20., léta 50. * omezování * Německo (NDR) * soukromé podniky *
přístup
057
ĎUROVIČ, Michal – PAULUSOVÁ, Hana – STRAKA, Roman : Plynné polutanty :
monitorování v depozitářích státních archivŧ České republiky.
In: XIV. seminář restaurátorŧ a historikŧ Brno 2009 : sborník referátŧ. - 1. vyd. - Praha :
Národní archiv v Praze, 2012, S. 245-263.
měření znečištění * archivy státní * kupóny AAF -Onguard 3000 * plynné polutanty
058
GOTTFRIED, Libor : Vyšetřování karlštejnského děkana Víta Polnického z let 1568-1570.
In: Minul. Berounska. - Sv. 15 (2012), S. 248-255.
Polnický, Vít (kněz, děkanem na Karlštejně od 8. července 1568) * r. 1568-1570 * Karlštejn
(hrad) * osobní ţivot
059
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Neznámé písemnosti ke sjednocovacímu procesu Itálie uloţené v
Národním archivu v Praze.
In: Pag. Hist. - Č. 20/1 (2012), S. 308-322.
Národní archiv, Praha * Rodinný archiv toskánských Habsburků * archivní materiály * stol.
19. * Itálie * dějiny
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060
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Tři kapitoly k pořádání Rodinného archivu toskánských
Habsburkŧ : Petr Leopold, Ferdinand IV., Ludvík Salvátor.
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 4 (2012), S. 341-369.
Národní archiv, Praha * Rodinný archiv toskánských Habsburků * zpracování archiválií *
dějiny rodu * toskánští Habsburkové * rozbor obsahu fondu * charakteristika obsahu fondu
061
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Z Florencie do Brandýsa : příchod toskánských Habsburkŧ na
brandýské panství .
In: Stud. a Zpr. - Roč. 1 (2011), S. 9-29.
dějiny rodu * Brandýs nad Labem (panství) * toskánští Habsburkové
062
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Z rukopisného bohatství Národní knihovny : soukromá knihovna
M. Stanislava z Hnězdna, její funkce a význam.
In: Manu propria- : sborník příspěvkŧ k ţivotnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc. / k
vyd. připr. Zuzana Adamaitis a Tereza Paličková. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR,
2012, S. 35-50.
Národní knihovna ČR : oddělení rukopisů a starých tisků, Praha * z Hnězdna (Polsko),
Stanislav (* před r. 1410, od r. 1428 působící v Praze, děkan na artist. fakultě Karlovy
univerzity, téţ dispensátor, kolektor a asesor fakult. pokladny) * rukopisy * soukromá
knihovna M. Stanislava z Hnězdna * význam knihovny
063
HUBENÝ, David : [Dějiny českých médií 20. století].
In: Soudobé Děj. - Roč. 19, č. 2 (2012), S. 372-373.
Rec na: Dějiny českých médií 20. století / Jakub Končelík, Pavel Večeřa, Petr Orság. - 1. vyd.
- Praha : Libri, 2010. - 310 s.
recenze * Čechy * dějiny * média * stol. 20.
064
HUBENÝ, David : [Dunkerque 1944-1945].
In: Pag. Hist. - Č. 20/2 (2012), S. 539-541.
Rec na: Dunkerque 1944-1945 : ztráty československé obrněné brigády během operačního
nasazení ve Francii / Zdenko Maršálek, Petr Hofman. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové
noviny, 2011. - 576 s.
recenze
065
HUBENÝ, David : [Pracovali pro Třetí říši : nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva
Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše (1939-1945) : edice
dokumentŧ].
In: Soudobé Děj, - Roč. 18, č. 4 (2011), S. 722-723.
Rec na: Pracovali pro Třetí říši : nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu
Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše (1939-1945) : edice dokumentŧ / Zdeňka
Kokošková, Jaroslav Paţout, Monika Sedláková (editoři) ; s historickým úvodem Stanislava
Kokošky. - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 2011. - 462 s.
druhá světová válka, 1939-1945 * nucená práce * Německo * totální nasazení, 1939-1945 *
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Protektorát Čechy a Morava
066
HUBENÝ, David – ŠEPTÁK, Miroslav : Beneš spasitel i démon : konference o obrazech
Edvarda Beneše v českém a evropském kontextu.
In: Soudobé Děj.- Roč. 18, č. 4 (2011), S. [707]-711.
Different Images: Perceptions of Edvard Beneš in Czech and European Contexts /
Unterschiedliche Bilder: Wahrnehmungen Edvard Benešs in tschechischen und europäischen
Kontexten (2011 : Praha, Česko)
Beneš, Edvard (1884-1948, *28.5.1884 v Koţlanech - +3.9.1948 v Sezimově Ústí, politik, 2.
českosl. prezident) * Československo * mezinárodní konference * prezidenti * stol. 20.
067
HUBENÝ, David – NOVÁČKOVÁ, Helena – ŠŤOVÍČEK, Ivan : Hubert Ripka: Záznamy o
rozhovorech s Edvardem Benešem 1939-1944.
In: Sbor. arch. Pr. - Roč. 62, č. 2 (2012), S. 409-490.
Ripka, Hubert (1895-1958, *26.7.1895 v Kobeřicích u Slavkova - +7.1.1958 v Londýně, čes.
politik a novinář) * Beneš, Edvard ( 1884-1948, *28.5.1884 v Koţlanech - +3.9.1948 v
Sezimově Ústí, politik, 2. českosl. prezident) * rozhovory * r. 1939-1944
068
HUBENÝ, David : Konference Válečný rok 1941 v Ústavu pro studium totalitních reţimŧ.
In: Soudobé Děj. - Roč. 18, č. 4 (2011), S. [712]-715.
Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji (2011 : Praha, Česko)*
Československo * mezinárodní konference * zahraniční odboj * druhá světová válka, 19391945 * r. 1941 * protifašistický odboj
069
HUBENÝ, David : Nezbedný Rakovník 19. věku.
In: Pag. Hist. - Č. 20/1 (2012), S. 411-414.
Rec na: Rakovnické paměti 19. století : zápisky Františka Hovorky : kronika Ferdinanda
Malce : edice vyprávěcích pramenŧ. - 1. vyd. - Rakovník : Státní okresní archiv Rakovník. Praha : Státní oblastní archiv Praha, 2010. - 438 s.
Rakovník (Česko) * stol. 19. * recenze * kronikářství
070
HUBENÝ, David : Prosincová generální stávka roku 1920 ve Slaném a okolí.
In: Formování občanské společností ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století :
sborník z historické konference / ed. Pavel Bartoníček. - Slaný : Knihovna Václava Štecha ve
Slaném, 2012, S. 129-150.
r. 1920, prosinec * Slánsko * generální stávka
071
HUBENÝ, David : Rakovník a Rakovnicko za druhé republiky.
In: Rakov. hist. Sbor. - Sv. 8 (2011), S. 177-221.
Československo * Rakovník (Česko) * Rakovník-oblast (Česko) * městská správa * r. 1938 *
regionální politika * státní správa * Mnichovská dohoda (1938)
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072
KAHUDA, Jan : [Heraldik bez erbu].
In: Geneal. herald. Listy. - Roč. 32, č. 2 (2012), S. 108-109.
Rec na: Heraldik bez erbu / Jozef Novák. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická
spoločnosť, 2010. - 152 s.
Novák, Jozef prof. PhDr., DrSc. (1930-, *22.11.1930 Vrútky - , slov. archivář a historik,
dlouholetý vedoucí pomocné vědné katedry Univerzity Komenského v Bratislavě) * recenze *
heraldika a genealogie
073
KAHUDA, Jan : [Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 2008; Západočeské archivy
2010].
In: Arch. Čas.- Roč. 62, č. 3 (2012), S. 312-315.
Rec na: Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 2008. - Plzeň : Státní oblastní archiv v
Plzni. - Plzeň : Státní oblastní archiv v Plzni, 2009. - 140 s.
Rec na: Západočeské archivy 2010. - Plzeň : Státní oblastní archiv v Plzni. - Plzeň : Státní
oblastní archiv v Plzni, 2010. - 123 s.
recenze
074
KAHUDA, Jan : [Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářŧ].
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 3 (2012), S. 321-323.
Rec na: Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářŧ / red. Eva
Wasková. - Plzeň : M. Wasková, 2011. - 392 s.
recenze
075
KAHUDA, Jan : [Západní Morava: vlastivědný sborník XI/2007-XIII/2009].
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 3 (2012), S. 298-301.
Rec na: Západní Morava : vlastivědný sborník. Sv. 11-13. - Brno : Muzejní a vlastivědná
společnost v Brně pro Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archivy v Třebíči a
Ţďáru nad Sázavou, 2007-2009. - 216, 256 a 320 s.
recenze
076
KAHUDA, Jan : [Západočeské archivy 2011].
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 3 (2012), S. 315-319.
Rec na: Západočeské archivy 2011. - Plzeň : Státní oblastní archiv v Plzni, 2011. - 175 s.
recenze
077
KAHUDA, Jan : Ašsko v 19. století ve vzpomínkách Gottloba Traugotta Albertiho.
In: Geneal. herald. Listy. - Roč. 31, č. 4 (2011), S. 88-89.
Rec na: Z mého ţivota = Aus meinem Leben : Jugenderinnerungen : vzpomínky na mládí /
Gottlob Traugott Alberti ; přel. Karel Halla a Olga Krátká. - Karlovy Vary : Státní oblastní
archiv v Plzni - Státní okresní archiv Karlovy Vary, 2010. - 156 s.
Alberti, Gottlob Traugott * Ašsko * recenze * vzpomínky
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078
KAHUDA, Jan : Personal- und Familienarchive in Tschechischen Republik.
In: Mitt. d. Österr. Staatsarch. - . - Roč. 56 (2011), S. 539-575.
Národní archiv, Praha * archivy osobní * archivnictví * archivy rodinné * Česká republika
079
KAHUDA, Jan : Pokus o první archivní katastr : na okraj projektu prŧvodce po
československých archivech z roku 1928.
In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách : referáty z
vědecké konference konané ve dnech 15. - 16. dubna 2011 na Malé Skále / red. připr.
Kateřina Piorecká a Ivo Navrátil. - Semily : Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní
okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově, 2011, S. 195-201.
Československo * r. 1928 * projekt Průvodce po československých archivech * archivy
080
KAHUDA, Jan : Výzkumné středisko historických menšin ve Vídni a jeho dokumentační
sbírky.
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 3 (2012), S. 255-259.
Výzkumné středisko historických menšin (Forschungszentrum für historische Minderheiten),
Vídeň * dokumentační sbírky * Rakousko * menšiny
081
KALINA, Tomáš : Předarchivní péče v Národním archivu.
In: Pag. Hist. - Č. 20/2 (2012), S. 9-102.
Národní archiv, Praha * předarchivní péče
082
KOBLASA, Pavel : [A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi osztályának magyar
provenienciájú fondjai és leírási egységei 1919-ig és 1938-1945 között].
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 3 (2012), s. 327-329.
Rec na: A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi osztályának magyar
provenienciájú fondjai és leírási egységei 1919-ig és 1938-1945 között / Mihajlo Delehan,
Ilona Kutassy. - Budapest : Budapest Föváros Levéltára, 2009. - 431 s.
recenze * archivní fondy maďarského původu * Podkarpatská Rus (Ukrajina) * projekty *
soupisy
083
KOBLASA, Pavel : Archiv kníţat Blücher von Wahlstatt.
In: Rodopis. Rev. - Roč. 14, č. 2 (2012), S. 4-5.
Rodinný archiv Blücherů * Německo * Potsdam
084
KOBLASA, Pavel : Černínský archivář Tischer a jeho rodina.
In: Rodopis. Rev. - Roč. 14, č. 2 (2012), S. 16.
Tischer, František (Franz Johann) (1872-1939, *23.6.1872 Jindřichův Hradec - +19.1.1939
Praha, archivář a historik) * Jindřichův Hradec * archiv hraběte Czernina
085
KOBLASA, Pavel : Červenolhotecké panství za prvních Schönburgŧ.
In: Výběr. - Roč. 49, č. 2 (2012), S. 140-142.
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rod Schönburgů * Červená Lhota (zámek) * Červená Lhota (panství)
086
KOBLASA, Pavel : Dírná a Zálší po úmrtí Františka Adama hraběte Wratislawa z Mitrowicz.
In: Výběr. - Roč. 49, č. 3 (2012), S. 161-163.
Wratislaw z Mitrowicz, František Adam hrabě (, +23.2.1815 ve Stádlci na Táborsku) * dějiny
rodu * Dírná (panství) * Zálší (panství)
087
KOBLASA, Pavel : Nová kniha o vídeňském císařském dvoře.
In: Pag. Hist. - Č. 20/1 (2012), S. 415-416.
Rec na: Viribus unitis : nový pohled na Františka Josefa : císař a jeho dvŧr / Martina
Winkelhofer. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 2011. - 237 s.
František Josef I. (1830-1916 , *18.8.1830 - +21.11.1916, rak. císař) * recenze * Rakousko *
panovnický dvůr
088
KOBLASA, Pavel : Svobodní páni Riese-Stallburg v Českém království.
In: Rodopis. Rev. - Roč. 14, č. 3 (2012), S. 5-6.
rod Riese * české království
089
KOBLASA, Pavel : Tachlovické panství v drţení rakouských císařŧ.
In: Stud. a Zpr. - Roč. 1 (2011), S. 153-158.
pozemkový majetek * Tachlovice (panství) * Habsburkové
090
KOBLASA, Pavel : Výjezdní zasedání Společnosti maďarských archivářŧ u Balatonu.
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2011 (2012), S. 72-73.
Magyar Levéltárosok Egyesülete, Balaton * Česká archivní společnost * Národní archiv,
Praha * mezinárodní konference * profesní organizace * zprávy * archiváři * archivnictví *
Evropa * Balaton (Maďarsko) * r. 2011
091
KOBLASA, Pavel : Získání novohradského panství do majetku Schwarzenbergŧ.
In: Obnov. Tradice. - Roč. 23, č. 45 (2012), S. 22-24.
Nový Hrad (panství) * Schwarzenberkové * Louny (okres)
092
KOKOŠKOVÁ, Zdeňka : Ţivotní jubileum Heleny Nováčkové.
In: Arch. Čas. - Roč. 61, č. 4 (2011), S. 441-443.
Národní archiv, Praha * Nováčková, Helena (1951-) * vydavatelská činnost * Česko *
archivářky * stol. 20.-21. * jubilejní články
093
KRLÍN, Jan : Vladimír Waage oslavil šedesátiny.
In: Arch. Čas. - Roč. 61, č. 4 (2011), S. 440-441.
Národní archiv, Praha * Waage, Vladimír (1951-) * archiváři * medailony * Česko * stol.
20.-21. * jubilejní články
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094
KŘESŤAN, Jiří : [Archivář František Dvorský a Sobotka : nejen Čtyři ze Sobotky].
In: Čas. Mat. morav. - Roč. 130, č. 2 (2011), S. 384-385.
Rec na: Archivář František Dvorský a Sobotka : nejen Čtyři ze Sobotky / Karol Bílek. - 1.
vyd. - Sobotka : Městské kulturní středisko Sobotka, 2010. - 84 s.
Dvorský, František Ivan (1839-1907, *3.10.1839 Sobotka - +28.10.1907 Praha, zemský
archivář, historik a spisovatel) * Sobotka * recenze * archiváři
095
KŘESŤAN, Jiří : [Dunkerque 1944-1945 : ztráty československé obrněné brigády během
operačního nasazení ve Francii].
In: Soudobé Děj. - Roč. 18, č. 3 (2011), S. 516-517.
Rec na: Dunkerque 1944-1945 : ztráty československé obrněné brigády během operačního
nasazení ve Francii / Zdenko Maršálek, Petr Hofman. - 1. vyd.- Praha : Nakladatelství Lidové
noviny, 2011. - 576 s.
recenze
096
KŘESŤAN, Jiří : [Havlíčkobrodsko : sborník příspěvkŧ o historii regionu. Sv. 24].
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 3 (2012), S. 301-302.
Rec na: Havlíčkobrodsko : sborník příspěvkŧ o historii regionu. Sv. 24 / red. Marek Chvátal,
Ladislav Macek, Pavel Rous. - Havlíčkŧv Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkŧv Brod : Státní
okresní archiv Havlíčkŧv Brod, 2010. - 257 s.
recenze
097
KŘESŤAN, Jiří : [Havlíčkobrodsko : vlastivědný sborník, sv. 23].
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 1 (2012), S. 108-109.
Rec na: Havlíčkobrodsko : sborník přípěvkŧ o historii regionu. Sv. 23. - Havlíčkŧv Brod :
Muzeum Vysočiny Havlíčkŧv Brod - Státní okresní archiv Havlíčkŧv Brod, 2009. - 272 s.
sborníky * ročenky * Havlíčkův Brod-oblast (Česko) * vlastivěda * dějiny * recenze
098
KŘESŤAN, Jiří : [I kapky proděravějí kámen : samizdatová memoranda a jiné texty z let
1975-1989].
In: A2. - Roč. 8, č. 21 (10-OCT-2012), S. 29.
Rec na: I kapky proděravějí kámen : samizdatová memoranda a jiné texty z let 1975-1989 /
Čestmír Císař ; ed. připr. Petra Paterová, úv. slovo naps. Martin Kučera, doslov naps. Martin
Rŧţek. - 1. vyd. - Praha : Odbor archivní správy a spisové sluţby MV , 2011. - 322 s.
recenze
099
KŘESŤAN, Jiří : [Izbrannoje].
In: Soudobé Děj. - Roč. 19, č. 2 (2012), S. 373-374.
Rec na: Izbrannoje / Galina Pavlovna Muraško. - 1. vyd. - Moskva : Institut slavjanoveděnija
Rossijskoj akaděmii nauk, 2011. - 574 s.
Muraško, Galina Pavlovna (1932-, *3.1.1932 -, rus. historička) * jubilejní sborníky * recenze
* výběrové bibliografie
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100
KŘESŤAN, Jiří : "Kdyţ je třeba, jde se přes mrtvoly" : Zdeněk Nejedlý v denících Jaroslava
Kojzara.
In: Acta hist. Univ. siles. Opaviensis. - Roč. 4, č. 4 (2011), S. 253-286.
Kojzar, Jaroslav PaedDr., CSc. (1917-1982, *30.8.1917 v Šebestově - +27.6.1982 v Praze,
zeť Zdeňka Nejedlého) * Nejedlý, Zdeněk (1878-1962, *10.2.1878 v Litomyšli - +9.3.1962 v
Praze, čes. historik, muzikolog, lit. historik, politik, veř. činitel) * deníky o Zdeňku Nejedlém
101
KŘESŤAN, Jiří : [Konec experimentu : přestavba a pád komunismu v Československu].
In: Pag. Hist. - Č. 20/1 (2012), S. 421-422.
Rec na: Konec experimentu : přestavba a pád komunismu v Československu / Michal
Pullmann. - 1. vyd. - Praha : Scriptorium, 2011. - 243 s.
recenze * Československo (ČSSR) * komunismus
102
KŘESŤAN, Jiří : [Korespondence Janouch/Vaculík].
In: A2. - Roč. 8, č. 20 (26-SEP-2012), S. 29.
Rec na: Korespondence / Janouch, Vaculík / František Janouch, Ludvík Vaculík. - 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2012. - 222 s.
recenze
103
KŘESŤAN, Jiří : [Korespondence T.G. Masaryk - Antonín Rezek].
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 1 (2012), S. 106-108.
Rec na: Korespondence T.G. Masaryk - Antonín Rezek : TGM - AR / [studie Helena
Kokešová] ; eds. Jan Bílek, Helena Kokešová, Vlasta Quagliatová. - 1. vyd. - Praha :
Masarykŧv ústav a Archiv AV ČR, 2011. - 148 s.
Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937, *7.3.1850 v Hodoníně - +14.9.1937 v Lánech,
pedagog, filozof, státník, r. 1918 první prezident Československa) * Rezek, Antonín (18531909, *13.1.1853 v Jindřichově Hradci - +4.2.1909 v Praze, čes. historik, téţ ministr rak.
vlády pro čes. záleţitosti) * Československo * názory a postoje * realismus (politika) *
prezidenti * historici * Česko * stol. 19.-20. * korespondence * politici * komentovaná vydání
* recenze
104
KŘESŤAN, Jiří : [O českou literaturu naukovou : diskuse o úloze a organizaci českých
humanitních věd v letech 1885-1900].
In: Pr. Děj. Akad. Věd. - Roč. 4, č. 2 (2012), S. 291-293.
Rec na: O českou literaturu naukovou : diskuse o úloze a organizaci českých humanitních věd
v letech 1885–1900 / [vybrala, sestavila, studii a komentáře napsala, soupisy a rejstříky
sestavila] Kateřina Piorecká. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2012. - 217 s.
recenze
105
KŘESŤAN, Jiří : [Patriarcha Dr. Miroslav Novák : ţivot mezi svastikou a rudou hvězdou].
In: Soudobé Děj. - Roč. 18, č. 4 (2011), S. 721-722.
Rec na: Patriarcha Dr. Miroslav Novák : ţivot mezi svastikou a rudou hvězdou / Jaroslav
Hrdlička. - Brno : L. Marek, 2010. - 296 s.
Novák, Miroslav (1907-2000, *26.10.1907 v Kyjově - +5.5.2000 v Rouenu (Francie),
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patriarcha církve československé husitské) * anotace * recenze * ţivot a dílo
106
KŘESŤAN, Jiří : [Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám].
In: Soudobé Děj. - Roč. 18, č. 3 (2011), S. 518-520.
Rec na: Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám / eds. Vladimír Mikule, Radovan
Suchánek. - Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009. - 344 s.
Jičínský, Zdeněk JUDr., DrSc. (1926-, * 26.2.1926 v Ostřešanech - , právník, politik) *
anotace * recenze
107
KŘESŤAN, Jiří : [Pomezí Čech, Moravy a Slezska, svazek 11].
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 1 (2012), S. 102-103.
Rec na: Pomezí Čech, Moravy a Slezska. sv. 11. - Litomyšl : Regionální muzeum v Litomyšli
ve spolupráci se Státním oblastním archivem Zámrsk - Státním okresním archivem v
Litomyšli, 2010. - 258 s.
sborníky * Svitavy-oblast (Česko) * vlastivěda * recenze
108
KŘESŤAN, Jiří : [Prŧvodce po fondech a sbírkách Centra pro československá exilová studia
při FF UP v Olomouci. (Sv. 1.). Sv. 2. Rada svobodného Česko-slovenska].
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 2 (2012), S. 218-219.
Rec na: Prŧvodce po fondech a sbírkách Centra pro československá exilová studia při FF UP
v Olomouci. Sv. 2, Rada svobodného Česko-slovenska / ed. Jiří Šmeral. - Olomouc :
Univerzita Palackého v Olomouci. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. - 68
s.
Rec na: Prŧvodce po fondech a sbírkách Centra pro československá exilová studia při FF UP
v Olomouci. [Sv. 1] / eds. Tomáš Motlíček a Jiří Šmeral. - Olomouc : Univerzita Palackého v
Olomouci. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. - 84 s.
recenze
109
KŘESŤAN, Jiří : [Rudolf Beran a jeho doba].
In: Pag. Hist. - Č. 20/1 (2012), S. 417-420.
Rec na: Rudolf Beran a jeho doba : vzestup a pád agrární strany / Jaroslav Rokoský. - 1. vyd.
- Praha : Ústav pro studium totalitních reţimŧ, 2011. - 901 s.
Beran, Rudolf (1887-1954, *28.12.1887 - +28.2.1954, agrární politik, od r. 1933 předseda
agrární strany) * recenze
110
KŘESŤAN, Jiří : [Viktor Dyk a T. G. Masaryk : dvojí reflexe češství].
In: Čas. Mat. morav. - Roč. 130, č. 2 (2011), S. 429-430.
Rec na: Viktor Dyk a T. G. Masaryk : dvojí reflexe češství / Josef Tomeš. - 1. vyd. - Praha :
Nakladatelství Lidové noviny, 2009. - 204 s.
Masaryk, TomášGarrigue (1850-1937, *7.3.1850 v Hodoníně - +14.9.1937 v Lánech,
pedagog, filozof, státník, r. 1918 první prezident Československa) * Dyk, Viktor (1877-1931,
*31.12.1877 ve Pšovce u Mělníka - + 14.5.1931 na ostrově Lopudu (býv. Jugoskávie),
prozaik, básník, dramatik, novinář, politik) * recenze
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111
KŘESŤAN, Jiří : [1968 god : "Praţskaja vesna" : istoričeskaja retrospektiva : sbornik statěj].
In: Soudobé Děj. - Roč. 18, č. 4 (2011), S. 726-728.
Rec na: 1968 god : sbornik statěj : istoričeskaja retrospektiva / eds. T. V. Volokitina, G. P.
Muraško, A. S. Stykalin. - Moskva : Rossijskaja političeskaja enciklopedija (ROSSPEN),
2010. - 808 s.
recenze
112
KŘESŤAN, Jiří : Fenomén komunismu v nejnovější ruské historiografii : problémy a
inspirace.
Rec na: Vlasť i cerkov v Vostočnoj Jevrope 1944–1953 : dokumenty rossijskich archivov / T.
V. Volokitina (ed.). - , sv. 1: 1944–1948; sv. 2: 1949–1953. Moskva : Rossijskaja
političeskaja enciklopedija, 2009, 887 + 1223 s.
Rec na: Istorija Rossii : XX vek: 1894–1939 / A. B. Zubov (ed.).-, Moskva, Astrel – AST
2009, 1023 s. ; Istorija Rossii : XX vek. 1939–2007 / A. B. Zubov (ed.), Moskva : Astrel –
AST, 2009, 847 s.
Rec na: Komintěrn : Iději, rešenija, suďby / A. J. Vatlin.- Moskva : Rossijskaja političeskaja
enciklopedija 2009, 374 s.
Rec na: Lev Trockij / G. J. Čerňavskij.- Moskva : Molodaja gvardija, 2010, 666 s.
Rec na: Istorik i vlasť: Istoričeskaja nauka v SSSR i koncepcija istorii feodalnoj Rossii v
kontěkstě politiki i iděologii (1930–1950-je gg.) / A. M. Dubrovskij.- Brjansk : Izdatělstvo
Brjanskogo gosudarstvennogo univerzitěta im. akad. I. G. Petrovskogo, 2005, 800 s.
Rec na: Nastrojenija i političeskije emocii v Sovetskoj Rossii 1917–1932 gg. / A. J. Livšin.Moskva : Rossijskaja političeskaja enciklopedija, 2010, 344 s.
Rec na: Komunizm kak religija: Intěllektualy i Okťabrskaja revoljucija / M. K. Ryklin.Moskva : Novoje litěraturnoje obozrenije, 2009, 136 s.
In: Soudobé Děj. - Roč. 18, č. 4 (2011), S. [669]-678.
komunistický reţim * historiografie * stol. 21. * písemné prameny * archivní fondy * recenze
* komunismus * Rusko * Sovětský svaz * dějiny * politika a vláda
113
KŘESŤAN, Jiří : Ing. Jiří Kraus laureátem medaile Za zásluhy o české archivnictví.
In: Zprav. Čechŧ a Slovákŧ ve Švýcarsku. - Roč. 45, č. 7-8 (2012), S. 39-41.
Kraus, Jiří (1935- , *25.5.1935 Praha - , čes. lingvista) * archivnictví * vyznamenání *
medaile Za zásluhy o české archivnictví (ocenění)
114
LEHR, Stefan – KAHUDA, Jan : "Podstatně zvýšit německý vliv" : archiváři a archivy v
Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). / přel. Jan Kahuda
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 3 (2012), S. 229-247.
překlad textu * archiváři * archivy * Protektorát Čechy a Morava * r. 1939-1945
115
MACHKOVÁ, Zora – KŘESŤAN, Jiří : Spolupráce Národního archivu se soukromoprávními
pŧvodci v oblasti předarchivní péče.
In: Pag. Hist. - Č. 20/2 (2012), S. 103-124.
Národní archiv, Praha * spolupráce * soukromoprávní původci * předarchivní péče
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116
MAREŠ, Petr : [Personální obsazení praţského apelačního soudu v letech 1548-1783 : "...coţ
slušného a spravedlivého jest fedrovati..."].
In: Pag. Hist. - Č. 20/1 (2012), S. 387-401.
Rec na: Personální obsazení praţského apelačního soudu v letech 1548-1783 / Klára
Woitschová. - 1. vyd. - Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, s.r.o, 2010. - 197 s.
soudy * recenze * soudci * stol. 16.-18.
117
MATUŠÍKOVÁ, Lenka : Ţidovské obce v západočeském pohraničí po roce 1945 ve světle
matričních záznamŧ.
In: Ţidé v Čechách : sborník příspěvkŧ ze semináře konaného 6. a 7. října 2010 v Tachově. 3.
- Praha : Ţidovské muzeum v Praze, 2011, S. 51-66.
matriční záznamy * Ţidé * pohraničí * po r. 1945 * ţidovské obce * Čechy západní
118
MOŢNOSTI vyuţití vybraných organických rozpouštědel při odstraňování olejových skvrn
z papíru. / Lenka Bartlová, Irena Kučerová, Marie Kaplanová, Hana Paulusová
In: XIV. seminář restaurátorŧ a historikŧ Brno 2009 : sborník referátŧ. - 1. vyd. - Praha :
Národní archiv v Praze, 2012, S. 71-78.
mastné skvrny * butoxyethanol * papír * konzervace
119
MUNKOVÁ, Michaela : "Sjednocení zdravotnictví" - reforma československého
zdravotnictví v padesátých letech pod sovětskou taktovkou? : drobný příspěvek k dějinám
správy.
In: Arch. Čas.- Roč. 62, č. 1 (2012), S. 5-19.
Československo * stol. 20., léta 50. * reforma zdravotnictví * zdravotní péče * Národní
archiv. Fond Ministerstvo zdravotnictví, Praha * zdravotní politika
120
MUNKOVÁ, Michaela : Obraz ţidovské komunity ve fondech 4. oddělení Národního
archivu.
In: Ţidé v Čechách : sborník příspěvkŧ ze semináře konaného 6. a 7. října 2010 v Tachově. 3.
- Praha : Ţidovské muzeum v Praze, 2011, S. 40-44.
Národní archiv, Praha * oddělení fondů státní správy z let 1945-1992 * archivní fondy * Ţidé
121
NOVÁČKOVÁ, Helena – ŠŤOVÍČEK, Ivan – HUBENÝ, David : Hubert Ripka : záznamy o
rozhovorech s Edvardem Benešem 1932-1938.
In: Pag. Hist. - Č. 20/1 (2012), S. 258-307.
Ripka, Hubert (1895-1958, *26.7.1895 v Kobeřicích u Slavkova - +7.1.1958 v Londýně, čes.
politik a novinář) * Beneš, Edvard (1884-1948, *28.5.1884 v Koţlanech - +3.9.1948 v
Sezimově Ústí, politik, 2. českosl. prezident) * rozhovory * kontakty * jmenné rejstříky * r.
1932-1938 * záznamy
122
NOVOTNÁ, Markéta : [Karlštejn a jeho význam v dějinách a kultuře].
In: Pag. Hist. - Č. 20/1 (2012), S. 423-425.
Rec na: Karlštejn a jeho význam v dějinách a kultuře / ed. Petr Bareš et al. - 1. vyd. - Praha :
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Národní památkový ústav, 2010. - 213 s.
recenze * Karlštejn (hrad) * dějiny * kultura
123
NOVOTNÁ, Markéta : Fridrich Stromer z Norimberka "quondam notarius Karlsteinensis" :
příspěvek k problematice karlštejnského dominia ve 14. století.
In: Hist. - Otázky - Problémy. - Č. 1, č. 3 (2011), S. 89-98.
Stromer , Fridrich z Norimberka * karlštejnské dominium * komorní písař * stol. 14. *
Karlštejn (hrad)
124
NOVOTNÁ, Markéta : Sen o stráţci hradu Karlštejna = Dream of the Guardian of Karlštejn
Castle.
In: Med. Hist. Bohem. - Sv. 15, č. 1 (2012), S. 45-78.
Dostupné téţ z http://www.hiu.cas.cz/cs/download/periodika/mhb-15-1-2012-obsah.pdf
léna * národní vědomí * Karlštejn (hrad) * místa paměti * vědění
125
PAULUS, Filip : Deník Sbírky map a plánŧ : pramen k historii jedné etapy rozvoje mapové
sbírky 1920-1942.
In: Pag. Hist. - Č. 20/1 (2012), S. 203-240.
Národní archiv, Praha * archivní sbírky * archivní fondy * r. 1920-1942 * fond Sbírka map a
plánů * deník fondu Sbírka map a plánů
126
RŦŢEK, Vladimír – KAHUDA, Jan : Vácslav Babička zemřel.
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 2 (2012), S. 201-217.
Babička, Vácslav PhDr. et Mgr. (1949-2012, *28.5.1949 Čáslav - +12.5.2012, ředitel
Archivní správy MV ČR) * nekrology * bibliografie prací
127
RŦŢIČKOVÁ, Adéla : Měkká pergamenová vazba (konzervační) : informace o studijním
pobytu v Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
In: XIV. seminář restaurátorŧ a historikŧ Brno 2009 : sborník referátŧ. - 1. vyd. - Praha :
Národní archiv v Praze, 2012, S. 56-57.
studijní pobyty * kniţní vazba * konzervace * pergamen
128
STODŦLKA, Zbyšek : Předarchivní péče v Německu.
In: Pag. Hist. - Č. 20/2 (2012), S. 333-359.
Německo * předarchivní péče
129
ŠEPTÁK, Miroslav : [(Ne)nájdená bezpečnosť : Československo, Nemecko a úpravy
medzinárodného systému v Európe 1922-1926].
In: Čes. Čas. hist. - Roč. 110, č. 2 (2012), S. 364-368.
Rec na: (Ne)nájdená bezpečnosť : Československo, Nemecko a úpravy medzinárodného
systému v Európe 1922-1926 / Alena Feriancová. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína
Filozofa, 2010. - 287 s.
recenze
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ŠEPTÁK, Miroslav : Otázka personálního obsazení československého vyslanectví ve Vídni v
letech 1932-1938.
In: Mod. Děj. - Roč. 20, č. 1 (2012), S. 203-219.
československé vyslanectví * Vídeň (Rakousko) * personální obsazení * r. 1932-1938
131
ŠEPTÁK, Miroslav : Příčiny přechodu Rakouska od liberální demokracie k autoritativnímu
reţimu (1918-1933).
In: Právněhist. Stud. - 42 (2012), S. 112-124.
transformace * r. 1918-1933 * Rakousko * politický systém
132
ŠEPTÁK, Miroslav : Volba Edvarda Beneše prezidentem republiky očima rakouského
vyslance v Praze.
In: České, slovenské a československé dějiny 20. století V / Veronika Středová, Jiří Štěpán a
kol. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2011, S. 61-72.
Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937, *7.3.1850 v Hodoníně - +14.9.1937 v Lánech,
pedagog, filozof, státník, r. 1918 první prezident Československa) * Beneš, Edvard (18841948, *28.5.1884 v Koţlanech - +3.9.1948 v Sezimově Ústí, politik, 2. českosl. prezident)
Marek, Ferdinand (, 1. rak. vyslanec v Československu, v r. 1945 zavlečený do SSSR a zde v
moskev. butyr. věznici zemřel 4.5.1947) * Československo * r. 1935 * prezidentské volby
133
ŠIMŦNKOVÁ, Karolína : Předarchivní péče u Národního památkového ústavu.
In: Pag. Hist. - Č. 20/2 (2012), S. 208-227.
Národní památkový ústav, Praha * předarchivní péče
134
ŠISLER, Martin : Předarchivní péče u veřejnoprávních pŧvodcŧ v Polsku.
In: Pag. Hist. - Č. 20/2 (2012), S. 360-373.
veřejnoprávní původci * Polsko * předarchivní péče
135
UHLÍŘ, Jan B. – ĎUROVIČ, Michal – BARTL, Benjamin : Konzervace motákŧ pplk. Josefa
Mašína.
In: Hist. a Voj. - Roč. 61, č. 3 (2012), S. 106-109.
Mašín, Josef pplk. (1896-1942, *26.8.1896 v Lošanech u Kolína - +30.6.1942, popraven na
kobyliské střelnici v Praze, ) * restaurování * motáky * konzervování
136
VLIV rozpouštědel na vlastnosti papíru a na vybrané tiskové černě. / Lenka Bartlová, Irena
Kučerová, Marie Kaplanová, Hana Paulusová
In: XIV. seminář restaurátorŧ a historikŧ Brno 2009 : sborník referátŧ. - 1. vyd. - Praha :
Národní archiv v Praze, 2012, S. 79-85.
tiskové černě * organická rozpouštědla * papír * konzervace
137
VOJÁČEK, Milan : [Korespondence T. G. Masaryk - Antonín Rezek].
In: Pag. Hist. - Č. 20/1 (2012), S. 384-386.
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Rec na: Korespondence T.G. Masaryk - Antonín Rezek : TGM - AR / [studie Helena
Kokešová] ; eds. Jan Bílek, Helena Kokešová, Vlasta Quagliatová. - 1. vyd. - Praha :
Masarykŧv ústav a Archiv AV ČR, 2011. - 148 s.
Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937, *7.3.1850 v Hodoníně - +14.9.1937 v Lánech,
pedagog, filozof, státník, r. 1918 první prezident Československa) * Rezek, Antonín (18531909, *13.1.1853 v Jindřichově Hradci - +4.2.1909 v Praze, čes. historik, téţ ministr rak.
vlády pro čes. záleţitosti) * recenze * korespondence
138
VOJÁČEK, Milan : [Korespondence T. G. Masaryk - Josef Kaizl].
In: Pag. Hist. - Č. 20/2 (2012), S. 527-529.
Rec na: Korespondence T.G. Masaryk - Josef Kaizl : TGM - JK / ed. Jan Bílek et al.. - 1. vyd.
- Praha : Masarykŧv ústav a Archiv AV ČR, 2011. - 340 s.
Masaryk, TomášGarrigue (1850-1937, *7.3.1850 v Hodoníně - +14.9.1937 v Lánech,
pedagog, filozof, státník, r. 1918 první prezident Československa) * Kaizl, Josef JUDr. (18541901, *10.6.1854 ve Volyni - +19.8.1901 v Myslkovicích u Soběslavi, mladočes. politik,
ministr financí) * recenze * korespondence
139
VOJÁČEK, Milan : "Zdálo se mi, ţe ten celý kraj jiţních Čech truchlí a teskní" : s kníţetem
Karlem Schwarzenbergem III. na Zvíkově a Orlíku dne 9. září 1886.
In: Obnov. Tradice. - Roč. 23, č. 45 (2012), S. 25-31.
Červinková-Riegrová, Marie (1854-1895, *9.8.1854 - +19.1.1895, čes. spisovatelka, dcera F.
L. Riegra, vnučka F. Palackého, 28.9.1874 se provdala za VáclavaČervinku) *
Schwarzenberg , Karel (1824-1904, kníţe, zemský říšský poslanec hájící českou otázku)
Zvíkov (hrad) * Orlík (hrad) * Čechy jiţní (Česko) * návštěva kníţecích statků
140
VOJÁČEK, Milan : Abychom věděli, kam si pro ně zajít... : pokus o srovnání policejní
evidence pobytu obyvatel v Berlíně, Vídni a Praze od poloviny 19. století do konce 1. světové
války.
In: Pag. Hist. - Č. 20/1 (2012), S. 241-257.
policejní pobytové přihlášky * Praha * r. 1850-1918 * srovnávací studie * Vídeň (Rakousko)
* Berlín
141
VOJÁČEK, Milan : Praţáci on-line : praţské pobytové přihlášky z let 1850-1918 na webu
Národního archivu.
In: Zprav. Pob. ČIS NA. - Č. 52 (2012), S. 135-138.
Národní archiv, Praha * digitalizace pobytových přihlášek * policejní přihlášky * r. 18501918 * Praha * projekty
142
VYUŢITÍ alfa-amyláz při konzervaci papíru - studium problematiky přístupnosti substrátu. /
Benjamin Bartl, Petr Kotlík, Michal Ďurovič, Bronislava Bacílková
In: XIV. seminář restaurátorŧ a historikŧ Brno 2009 : sborník referátŧ. - 1. vyd. - Praha :
Národní archiv v Praze, 2012, S. 61-70.
alfa-amyláza (enzym) * papír * konzervace
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WAAGE, Vladimír : [Historická fotografie 2007 ; Historická fotografie 2008/2009].
Rec na: Historická fotografie : sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a
sbírkách České republiky . Roč. 7 / ved. redaktor Jiří Zikmund a Emilie Benešová. -Praha :
Národní archiv v Praze. - Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2007. - 83 s.
Rec na: Historická fotografie 2008/2009 : sborník pro prezentaci historické fotografie ve
fondech a sbírkách České republiky. - Praha : Národní archiv. -Hradec Králové : Muzeum
východních Čech. - Hradec Králové : Muzeum východních Čech. - Praha : Národní archiv,
2008. - 84 s.
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 1 (2012), S. 94-98.
sborníky * fotografické sbírky * historické fotografie * Česko * recenze
144
WAAGE, Vladimír : Kamenné cesty v Broumovských stěnách = Stone paths in Broumov
Walls.
In: Z historie lesního dopravnictví = Z histórie lesného dopravníctva = From the forest
transport history / Ed. Šárka Steinová. - 1. vyd. - Praha : Národní zemědělské muzeum Praha,
2012, S. 252-260.
kamenné cesty * Broumovsko * historie * archivní prameny * Národní přírodní památka
Broumovské stěny * lesní dopravnictví
145
ZAJAČIKOVÁ, Zuzana : Pergamenová konzervační vazba.
In: XIV. seminář restaurátorŧ a historikŧ Brno 2009 : sborník referátŧ. - 1. vyd. - Praha :
Národní archiv v Praze, 2012, S. 58-60.
kniţní vazba * konzervace * pergamen
146
ŢABKA, Josef : Předarchivní péče v Národním archivu : pár vzpomínek.
In: Pag. Hist. - Č. 20/2 (2012), S. 385-408.
Národní archiv, Praha * vzpomínky * předarchivní péče

Monografie a elektronické zdroje
147
BYLO nebylo : studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu. / k
vyd. připr. Hana Kábová a Mikuláš Čtvrtník. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum, 2012 . - 339 s. - (Acta Universitatis Carolinae : Historia
Universitatis Carolinae Pragensis ; Suppl.).
ISBN: 978-80-246-2108-1
historiografie * dějepis * vzdělání
148
CÍSAŘ, Čestmír : I kapky proděravějí kámen : samizdatová memoranda a jiné texty z let
1975-1989. / ed. Petra Paterová ; úv. slovo Martin Kučera ; doslov Martin Rŧţek. - 1. vyd.. Praha : Odbor archivní správy a spisové sluţby MV, 2011. - 322 s.
ISBN: 978-80-86712-92-5 (Národní archiv) ISBN: 978-80-86466-22-4 (Odbor archivní
správy a spisové sluţby MV)
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Císař, Čestmír PhDr. (1920-, *2.1.1920 -, čes. historik a sociolog) * sborníky *
Československo (ČSSR) * společnost * texty * r. 1968-1989 * Obroda - klub za socialistickou
přestavbu * normalizace * samizdat * reálný socialismus * vláda ČR * politika
149
FENCL, Petr – ROČEK, Ivan – WAAGE, Vladimír : Svědectví map - lesnické mapy = Das
Zeugnis der Karten - Waldkarten = The Testimony of Maps - Forest Maps. / ed. Petr Fencl. / 1. vyd. - Praha : Národní zemědělské muzeum Praha, 2011. - 9 s. textu, 45 map. listŧ
ISBN: 978-80-86874-31-9
Čechy * historická kartografie * lesnické mapy * stol. 19.-21. * atlasy
150
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Rodinný archiv toskánských Habsburkŧ vydává svědectví :
prameny k Ludvíku Salvátorovi Toskánskému uloţené v Národním archivu. / - Praha :
Národní archiv, 2011. - 21 s.
Verze z 18.2.2011. Dostupné z: http://www.ludviksalvator.cz
Národní archiv, Praha * Ludvík Salvátor (1847-1915, *7.8.1847 Florencie - +12.10.1915
Brandýs nad Labem , velkovévoda toskánský, rak. arcivévoda, vědec a cestovatel) *
Rodinný archiv toskánských Habsburků * archivní fondy * archivní prameny * archivy
151
HISTORICKÁ fotografie : sborník pro prezentaci historické fotografie . Roč. 11 / ved.
redaktor Naděţda Urbánková & Emilie Benešová . - Brno : Technické muzeum v Brně. Praha : Národní archiv v Praze, 2012. - 98 s.
ISBN: 978-80-86413-91-4 (TMB) ISBN: 978-80-7469-004-4 (NA)
ISSN: 1213-399X
Národní archiv, Praha * Technické muzeum (Brno, Česko) * sborníky * fotografické sbírky *
historické fotografie * Česko
152
INFORMATIVNÍ přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických
a příbuzných oborŧ. Č. 33 / sest. Anna Vindušková a Marie Šatochinová ; excerpce Dagmar
Spáčilová, Bronislava Bacílková, Hana Paulusová, Anna Vindušková, Kristýna Šourková. Praha : Národní archiv, 2012
Verze 1. z 12.10.2012, Dostupné z http://www.nacr.cz/D-knih/bibl-inf.aspx
archivnictví * výběrové bibliografie * pomocné vědy historické
153
KOBLASA, Pavel : Člunek : obec u Krvavého rybníka. / - České Budějovice : Historickovlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2012. - 30 s.
ISBN: 978-80-905244-5-3
historie * Člunek (obec) * vlastivěda * Jindřichohradecko
154
KOBLASA, Pavel – KOVÁŘ, Daniel : Hluboká nad Vltavou v proměnách staletí. / - České
Budějovice : Historicko-vlastivědný spolek, 2012. - 143 s.
ISBN: 978-80-905244-6-0
Hluboká nad Vltavou * dějiny * Česká republika
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155
KOBLASA, Pavel : Místopis Jindřichohradecka : seznámení s krajem zlaté rŧţe a Českou
Kanadou. / - 1. vyd. - České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2012. - 232 s.
ISBN: 978-80-86829-77-7
Jindřichův Hradec * Kunţak (městečko) * historický místopis * Jindřichohradecko * Nová
Bystřice * Landštejn * místopisné slovníky německo-české
156
KOBLASA, Pavel : Schematismus velkostatkŧ na Slovensku. / - 1. vyd. - České Budějovice :
Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2012. - 34 s. - (Pramínek ; Sv. 25)
ISBN: 978-80-905244-1-5
Slovensko * velkostatky * schematismy
157
KŘESŤAN, Jiří : Kabinet Zdeňka Nejedlého... / - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR,
v. v. i, 2012
Dostupné z http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?=/sborniky/2012/KHUCL
Nejedlý, Zdeněk (1878-1962, *10.2.1878 v Litomyšli - +9.3.1962 v Praze, čes. historik,
muzikolog, literární historik, politik, veř. činitel)
158
KŘESŤAN, Jiří : Pouť Václava Talicha údolím poníţení : úvaha o umělci a společnosti. / Praha : Ústav pro studium totalitních reţimŧ, 2012
Dostupné z http://www.ustrcr.cz/cs/audio-archiv
Dostupné z http://www.ustrcr.cz/cs/pout-vaclava-talicha
Talich, Václav (1883-1961, *28.5.1883 v Kroměříţi - +16.3.1961 v Berouně, dirigent) *
umělci * semináře * společnost * úvahy * přednášky
159
KŘESŤAN, Jiří – SOMMER, Vítězslav : 9. března uplyne 50 let od úmrtí Zdeňka
Nejedlého... / [rozhovor] vedla Šárka Daňková. - Praha : Český rozhlav - Rádio Česko, 2012
Dostupné z http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2576254
Nejedlý, Zdeněk (1878-1962, *10.2.1878 v Litomyšli - +9.3.1962 v Praze, čes. historik,
muzikolog, literární historik, politik, veř. činitel) * rozhovory * výročí úmrtí
160
MALYPETR, Jan : Paměti a projevy. / k vyd. připr. Renata Kuprová ; graf. úprava Vladimíra
Kuklovská. - 1. vyd.. - Praha : Národní archiv, 2011. - 300 s.
ISBN: 978-80-86712-96-3
Malypetr, Jan (1873-1947, *21.12.1873 v Klobukách u Slaného - +27.9.1947 ve Slaném, čs.
agrární politik) * paměti * projevy * r. 1918-1938 * Československo (ČSR předmnich.) * stol.
19.-20. * politici
161
PAGINAE historiae : sborník Národního archivu. Č. 20/1. / ved. red. Eva Drašarová ; red.
rada Emilie Benešová, Jan Kahuda, Vlasta Měšťánková ; graf. úprava Vladimíra Kuklovská. 1. vyd. - Praha : Národní archiv , 2012. - 432 s.
ISBN: 978-80-7469-000-6 (broţ.)
ISSN: 1211-9768
Národní archiv, Praha * Československo * sborníky * historické prameny * archivnictví *
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Česko * dějiny * pomocné vědy historické
162
PAGINAE historiae : sborník Národního archivu. Č. 20/2, Spisová sluţba a předarchivní
péče. / ved. red. Eva Drašarová ; red. rada Emilie Benešová, Jan Kahuda, Vlasta Měšťánková
; red. monografic. části Mikuláš Čtvrtník, Jan Kahuda, Tomáš Kalina, Karolina Šimŧnková ;
graf. úprava, sazba Vladimíra Kuklovská. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv , 2012. - 568 s.
ISSN: 1211-9768
Národní archiv, Praha * fotografické archiválie * sborníky * archivnictví * Francie *
Německo * Česko * Polsko * předarchivní péče
163
PŘEHLED přírŧstkŧ knihovny Národního archivu : za rok 2005. / sest. Dagmar Spáčilová. Praha : Národní archiv, 2012
Verze 1. z 10.10.2012. Dostupné z http://www.nacr.cz/D-knih/bibl-prir.aspx
Národní archiv : knihovna, Praha * přírůstky * r. 2005 * seznamy
164
PUBLIKAČNÍ činnost Národního archivu a jeho pracovníkŧ za rok 2011. / sest. Pavel
Vrtílka, excerpce Olga Pospíšilová, Pavel Vrtílka ad.. - Praha : Národní archiv, 2012. - 31 s.
Verze z 19.3.2012. Dostupné z http://www.nacr.cz/D-knih/PDF/publ_cinn_2011.pdf
Národní archiv, Praha * publikační činnost * r. 2011 * bibliografické soupisy
165
PUBLIKAČNÍ činnost Národního archivu a jeho pracovníkŧ za roky 2004-2011. / sest. Marie
Šatochinová, excerpce Olga Pospíšilová, Anna Vindušková, Pavel Vrtílka ad.. - Praha :
Národní archiv, 2012. - 173 s.
Verze z 19.3.2012. Dostupné z http://www.nacr.cz/D-knih/PDF/PU_2004-2011.pdf
Národní archiv, Praha * publikační činnost * bibliografické soupisy * r. 2004-2011
166
XIV. SEMINÁŘ restaurátorŧ a historikŧ Brno 2009 : sborník referátŧ. / graf. úprava Roman
Straka ; návrh obálky Benjamin Bartl. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv Praha pro Pobočku
české informační společnosti, o.s. při NA, 2012. - 300 s.
ISBN: 978-80-7469-007-5
Seminář restaurátorů a historiků, 14. (2009), Brno * semináře * r. 2009 * restaurování *
restaurátoři * historikové * konzervování * konferenční sborníky * Brno
167
SEZNAM docházejících seriálŧ do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2012. / zprac. Jana
Nováková. - Praha : Národní archiv, 2012. - 20 s.
Verze k 30.4.2012. Dostupné z http://www.nacr.cz/D-knih/pdf/seznam_titulu_2012.pdf
Národní archiv : knihovna, Praha * seriály * r. 2012 * časopisy * seznamy
168
ŠOUŠA, Jiří : Mezi brázdou a bankovním úvěrem : o agrárních a peněţních dějinách 19. a 20.
století : výbor prací k 60. narozeninám. / k vyd. připr. Jan Kahuda, Eduard Kubŧ, Jiřina
Juněcová a Jiří Novotný, úvod Eva Drašarová. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv. - Pelhřimov
: Nová tiskárna Pelhřimov, 2012. - 641 s.
ISBN: 978-80-7469-002-0 (NA) ISBN: 978-80-7415-063-0 (NTP)
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finanční dějiny * stol. 19.-20. * agrární dějiny * výbory z autorových prací * jubilejní
publikace * bibliografie prací
169
ŠVANDOVÁ, Alena : Vítězslav Hálek. / obraz. přílohu sest. Roman Straka a Alena
Švandová. - 1. vyd. - Odolena Voda : Město Odolena Voda, 2012. - 65 s.
ISBN: 978-80-260-1362-4
Hálek, Vítězslav ( 1835-1874, *5.4.1835 v Dolínku u Mělníka - +8.10.1874 v Praze, čes.
básník, prozaik, dramatik) * dílo * biografie
170
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