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Název zpracovatele :  Památník národního písemnictví 
Adresa sídla :   Strahovské nádvoří 132, 118 38  Praha 1 
IČ :    00023311 
Telefon :   220516695 
Fax :    220517277 
E-mail :   post@pamatniknarodnihopisemnictvi.cz 
Internetové stránky :  www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz 
 
Studovna PNP – úřední hodiny :    Po, St : 9.00 - 16.30 hod. 
               Út, Čt : 9.00 - 17.30 hod. 
             Pá      : 9.00 - 14.30 hod. 
 
Studovna OUS – úřední hodiny : Út – Čt : 9.00 – 12.00 hod, 13.00 – 15.00 hod. 
Studovna OK – hájenka – úřední hodiny : Út : 09.00 – 17.00 hod. 
Studovna Staré Hrady – úřední hodiny : Po – pá : 9.00 – 17.00 hod. 
 
Zřízení zpracovatele :  Zřizovací listina, čj. : 17.464/2000 ze dne 27. prosince 2000 

doplněk – Rozhodnutí ministra kultury č. 14/2004  
ze dne 5. listopadu  2004 čj. 17.210/2004 

Zřizovatel :   Ministerstvo kultury České republiky 
    Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 
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Úvod 
 
 
Památník národního písemnictví na přelomu roku 2007 a 2008 procházel nelehkou situací, 
která vyplynula z podnětů na jeho restrukturalizaci a sloučení s jinými institucemi. Na základě 
rozboru příslušné komise ustavené MK ČR a iniciativ odborné veřejnosti byl tento návrh 
zamítnut vzhledem k jedinečnosti a provázanosti sbírky : fondů archiválií dokumentujících 
vývoj moderní literatury vzniklé na území ČR od konce 18. století po současnost,  knihovního 
fondu a fondu výtvarných děl téhož časového rozsahu.  
 
Vzhledem k této situaci rezignovala na počátku roku 2008 ředitelka PNP, PhDr. Eva Wolfová 
a do funkce ředitele byl ministrem kultury ČR jmenován Mgr. Pavel Hazuka. V září roku 2008 
byl ředitel PNP, Mgr. Pavel Hazuka, jmenován ministrem kultury do funkce generálního 
ředitele Národní knihovny. Řízením PNP v rozsahu funkce ředitele byl pověřen Mgr. Zdeněk 
Freisleben, dlouholetý pracovník této instituce. 
 
V rámci provozní i odborné činnosti vedení PNP pokračovalo v řešení řady důležitých úkolů, 
mezi které patřilo jednání o novém sídle instituce a hledání budov pro centrální depozitář. 
V polovině roku dostal PNP nabídku na vybudování centrálního depozitáře v Terezíně, 
podporovanou možností financování z programu IOP. Již od počátku se však  tato možnost 
jevila jako problematická vzhledem k tomu, že město leží v záplavové části. Ve stejné době 
bylo nutné řešit i problém týkající se stávajících depozitářů PNP v zámku  Staré Hrady, který 
počátkem roku zakoupil nový majitel. Vzhledem k této nově vzniklé situaci se PNP soustředil 
na  vytipování možných nových depozitářů, které by splňovaly podmínky pro uložení sbírky 
dle archivního zákona a umožnily tak akreditaci literárního archivu. Koncem roku se podařilo 
najít vyhovující prostory v Duchcovském zámku, který je ve správě NPÚ a kde je garance 
zajištění EZS a EPS, a tím i zároveň splnění podmínek pro akreditaci uložení sbírky. 
 
V rámci akvizice se během roku 2008 podařilo získat několik významných nákupů a darů. Za 
nejvýznamnější pokládá PNP nákup dopisu Franze Kafky Julii Wohryzkové. Výstava 
Bohuslav Reynek – grafika, z podzimu roku,  představila veřejnosti výběr z akvizice 
oddělení uměleckých sbírek PNP. Odborné úkoly i grantové projekty  roku 2008 byly 
úspěšně splněny díky pracovnímu nasazení odborných zaměstnanců PNP. 
 
V rámci výzvy MK ČR na  přípravu kulturních aktivit MK ČR pro předsednictví České 
republiky EU přihlásil PNP dva projekty: výstavu Literatura bez hranic a projekt - básnický 
most Praha-Madrid-Řím. Oba projekty byly přijaty a realizovány na jaře r. 2009. 
 
Z výstav minulého roku byla mimořádně kvalitně připravena  výstava Libuše Moníková / 
Moje knihy jsou drahé/Meine Bücher sind teuer v dvoujazyčné verzi, která v průběhu roku 
byla vystavena v Berlíně, Brémách, Drážďanech, Konstanzi, Freiburgu  a v ČR v Liberci a 
Českých Budějovicích. V muzeu Moderner Kunst v Pasově se uskutečnila  výstava Alfred 
Kubin, Josef Váchal a Šumava, na níž se  podstatnou částí podílel PNP. Každoroční 
významnou akcí PNP byla  soutěž Nejkrásnější české knihy roku konaná ve spolupráci 
s MK ČR. O zájmu o tuto soutěž svědčí stále stoupající počet přihlášených nakladatelů. 
Výstava NČKR 2007 byla reprizována v Praze / Svět knihy, Olomouci při příležitosti veletrhu 
Libri Olomouc a v Moravské galerii Brno. V letohrádku Hvězda se uskutečnila sezónní 
výstava Obrazy slov/Reflecting Words, která neobvyklým způsobem představila současné 
výtvarné umění ve spojitosti s textem. Již samotné zastoupení autorů zaměřené především 
na nejmladší generaci tak představilo tento pohled v zcela novém kontextu. Dalším 
realizovaným úspěšným projektem byla, v rámci hudebního festivalu Smetanova Litomyšl, 
výstava Josef Váchal 1884 – 1969 / Mezi Bohem a Ďáblem. Jako významná akce PNP 
bylo hodnoceno i XII. Trienále českého ex libris, které se uskutečnilo na podzim 
v Chrudimi.  
 



 5 

Památník národního písemnictví opět navázal užší spolupráci se Spolkem českých bibliofilů 
výstavou k jeho stoletému trvání a zároveň i další spolupráci při soutěžích NČKR. 
 
V rámci mezinárodních akcí byla realizována výstava Rumunské písemnictví - 500 let 
knihtisku na rumunském území ve spolupráci s Rumunským kulturním institutem. 
Se Zastupitelským úřadem ČR v Lotyšsku byla dojednána pro r. 2009 výstava PNP  Václav 
Havel/Dopisy Olze.  
Z publikační činnosti PNP v roce 2008 je třeba zmínit sborník Literární archiv č. 40 s názvem 
Legie a Múzy - vydaný u příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky. Byla 
vydána i řada katalogů výše zmíněných výstav a sborník K fenoménu Jaroslav Foglar s 
příspěvky z konference, kterou PNP uspořádal v roce 2007.  
 
Přes veškeré problémy a úkoly, které je i nadále nutné řešit, ať se jedná o sídlo PNP, získání 
a vybudování  ústředního depozitáře, vytvoření nové struktury instituce či zlepšení celkových 
podmínek k odborné práci, je Památník národního písemnictví institucí, která výrazně 
přispívá k dění v české kultuře. 
        
 
              
 
 
                                                                                           Mgr. Zdeněk Freisleben 
                                                                                                       ředitel  
                                                                                    Památník národního písemnictví 
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Stručný přehled hlavních činností PNP 

 

Památník národního písemnictví plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 
zákona č. 122/2000Sb., v platném znění. Byl zřízen za účelem získávat, shromažďovat, 
trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní 
povahy.  

 
1) Organizace shromažďuje sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých 

zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností 
české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl 
výtvarného umění. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce 
sbírkotvorné činnosti. 

2) Spravuje historický knižní fond (sbírkový), odbornou knihovnu a literární archív, který 
je ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví specializovaným archivem. 

3) Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy                  
             a  o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

4) Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby   
            i obrazovou, případně zvukovou. 

5) Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách 
literatury, knižní kultury, výtvarného umění a dějinách společnosti. 

6) Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti. 
7) Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným 

zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých 
výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a 
dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, zejména 
dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům.  

8) Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty 
v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo 
konzervování     a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost  a 
ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek 
badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., a badatelským 
řádem, který sama vydá. 

9) Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace, audio a video nahrávky, 
CD-Rom a vyměňuje je s domácími i zahraničními institucemi. 

10) Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami 
odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a 
výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty. 

11) Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, 
divadelní, literární, filmové a multimediální). 

12) Vstupuje do profesních sdružení, včetně mezinárodních, za účelem koordinace 
odborné činnosti. 

13) Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu 
předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů 
kulturní hodnoty. 

14) V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. 
15) Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu 

veřejně přístupných prostor, zejména : 
- umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí, 
- poskytuje bezúplatně i za úplatu další služby, vyplývající z předmětu činnosti, 
- vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, 

pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů, 
- prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět 

činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky 
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z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a video 
nahrávek, 

- pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo 
hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním, 

- poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben                           
a laboratoří, 

- poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek, 
- zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. 

16) Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti. 
17) Ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek 
muzejní povahy. 

18) Je poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb podle zákona č. 483/2004 
Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o 
změně některých dalších zákonů , ve znění zákona č. 186/2004 Sb. 
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Organizační schéma - stav k 31.12.2008 
        

        

     
Ředitel 

    

         

         Poradní orgány 
          

 Statutární zástupkyně 
Vědecká tajemnice 

        
Rada PNP 

       

         

        Poradní sbory pro sbírko-
tvornou činnost LA, K, US         

         

        
Ediční rada 

    Oddělení    

         

    
Kancelář ředitele 

     

        

         

    
Ekonomické 

     

        

         

    
Technické služby a ostraha 

     

 Detašovaná pracoviště       

         

 
Staré Hrady 

    
Literární archiv 

     

       

         

 
Čáslav,Kladno,Kladruby 

    
Knihovna 

     

       

         

 
Chrudim 

    
Umělecké sbírky 

     

       

         

    
Prezentace sbírky 

     

        

         

    
Letohrádek Hvězda 
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Organizační struktura k 31.12.2008       
 
Oddělení :        

kancelář ředitele vedoucí organizace 1,00      

 výzk. a vývoj. pracovník 1,00      

 správce informač. a komunikačních technologií 1,00      

 referent zahraničních vztahů 1,00      

 archivář, administrativní a spisový pracovník 1,00      

 Interní audit 0,50 5,50     

ekonomické pracovník technicko ekonomického rozvoje 1,00      

 účetní 1,00      

 personalista 2,00      

 finanční referent 1,00      

 referent majetkové správy 0,50 5,50     
technické správy a 
ostrahy referent majetkové správy 1,00      

 prac. vztahů k veřejnosti 1,00      

 instalatér, topenář 1,00      

 domovník-údržbář 1,50      

 pokladník 1,87      

 zřízenec v kulturních zařízeních 2,10      

 uklízeč 3,65      

 vrátný  2,25 14,37     

literární archiv archivář 6,00      

 kurátor sbírkových a mobiliárních fondů 14,80      

 správce depozitáře 1,00      

 uklízeč 1,00      

 ostraha 6,00 28,80     

knihovna knihovník  12,50      

 správce depozitáře  1,00      

 uklízeč  0,25 13,75     

umělecké sbírky kurátor sbírkových a mobiliárních fondů 7,50      

 správce depozitáře 1,00      

 dokumentátor 1,00      

 pokladník   0,60      

 uklízeč 0,25 10,35     

prezentace sbírky výstavář 1,00      

 dokumentátor 1,00      

 dramaturg 1,00      

 produkční,program.a kult. vých. pracovník 0,50      

 propagační referent 1,00 4,50     

letohrádek Hvězda správce památkových objektů 1,00      

 propagační referent 1,00      

 bezpečnostní pracovník 6,93      

 pokladník 0,65      

 zřízenec v kulturních zařízeních 1,65 11,23     

  94,00 94,00     
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ODBORNÁ  ČINNOST PNP 

 
PNP své poslání naplňoval v roce 2008 podle plánu hlavních úkolů na tento rok                

a v konkrétních podmínkách, daných ekonomickými možnostmi  organizace.  

 

 
Priority odborné činnosti 
 
-  naplňování střednědobé koncepce sbírkotvorné činnosti v letech 2004-2008, 

-  zlepšení stavu a ochrany sbírky PNP,  

-  další zvyšování dostupnosti informací o sbírce PNP. 

 
 

Vytváření sbírky pokládá PNP dlouhodobě za prioritu odborné činnosti, a proto 

využívá veškerých možností k jejímu systematickému doplňování.  

 V roce 2008 bylo získáno celkem 2 754 nových přírůstkových  čísel, z toho bylo             

45 přír. č. archiválií a 2 709 přír. č. pro oddělení knihovny a uměleckých sbírek PNP. Z nich 

pak:  knihovna PNP zapsala 1879  př. čísel do CES a 810 př. č. získala pro odbornou 

knihovnu  a oddělení uměleckých sbírek PNP zapsalo do CES 20 př. č. sb. předmětů. 

Z celkového počtu bylo získáno koupí 775 př. čísel za celkovou částku ve výši 

668 873,54 Kč ( z toho: LA: 16 př.č., K: 503 př.č. a 247 př.č. nesb. př., US: 9 př.č.) ostatní 

předměty byly získány darem, převodem nebo odkazem.  

Podíl darů, zejména pro literární archiv, každoročně stoupá; v současnosti převažují 

dary nad koupěmi především díky intenzivní činnosti akvizičních pracovníků.  
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LITERÁRNÍ ARCHIV 
 

V současnosti je v archivu uloženo více než 6 miliónů archivních jednotek dokumentujících 
vývoj české literatury v časovém rozmezí od konce 18. století po současnost. Kromě 
jednotlivých fondů k literárnímu archivu patří i  fotoarchiv, výstřižkový archiv a audio/video 
archiv (Authentic). 

Archivní fondy jsou využívány k badatelským, výstavním, edičním a dokumentačním účelům. 
Od roku 2006 jsou archiválie zpracovávány v databázi Janus. Kromě katalogu a tištěných 
soupisů má veřejnost k dispozici prohlížeč databáze, do kterého jsou převáděna data všech 
zpracovaných fondů. Badatelé mohou studovat archiválie ve studovně literárního archivu v 
pražském sídle PNP nebo na detašovaném pracovišti ve Starých Hradech. Zpracované 
fondy jsou zpřístupňovány veřejnosti podle badatelského řádu a v souladu se zákonem č. 
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů. 

 

Akvizice 

se soustředila na doplňování stávajících, shromažďování a vytváření nových osobních či  
korporačních fondů z druhé poloviny 20. století, se zvláštním zaměřením na získávání 
dokladů autorů 1. až 3. exilu (1939-1945; 1948; 1968) a na výběrové doplňování fondů 19. 
století a 1. poloviny 20. století již uložených v LA/ PNP.     

 

Nejvýznamnější přírůstky za rok 2008  

- osobní fondy: M. Bělíková, R. B. Bradbrooková, B. Havránek, J. Horák, M. Klivar, J. 
Kopecký,M. Kostohryzová, Litterula, P. Nauman, J. Povejšil, J. Rulf, M. Šanda, K. 
Špecingerová, A.Vrbová, J. Zelený;  

- dodatky k fondům: J. Deml, V. Fischl, F. Gellner. G. Gruberová-Goepfertová, Ant. 
Hartmann, J.Hauková, E. Hostovský, A. Jirásek, F. Kafka, J. Kopecký, M.Koryčan, J. 
Kostohryz, E. Kriseová, V. Lacina, B.Mathesius,  L. Moníková, M. Nikolaus, D. Pokorný, J. 
Režný, A. Stašek, K. Švestka, A. Vyskočil, M. Zahradníková. 

 

Do programu  Authentic bylo získáno 94 audiovideozáznamů  

  

 
Zpracování  

 

- evidence I. stupně:  

do databáze evidenčního programu PEVA  bylo zapsáno 17 nových karet NAD včetně 
přírůstků již založených fondů; nově evidováno v 1. stupni 99 149 arch. j.  

- evidence II. stupně:     

Priority zpracování: 

- fond Ottova nakladatelství  
- fond Arbes Jakub  
- fond Dobrovský Josef  

http://www.badatelna.cz/
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/literarni-archiv.php
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/literarni-archiv.php
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/downloads/literarni-archiv/archivni-badatelsky-rad-smernice-2-05.doc
http://www.cesarch.cz/legislat/2004-499.htm
http://www.cesarch.cz/legislat/2004-499.htm
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00101&cd=76&typ=r
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00101&cd=76&typ=r
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- fond Glazarová Jarmila  
- fond Hrubín František   
- fond Kameník Jan  
- fond Lešehradeum   
- fond Mácha Karel Hynek  
- fond Machát Antonín  
- fond Mertl Věroslav  
- fond Sobotka Otto   
- fond Suchánek Jiří  
- fond Varia  
- fond Vočadlo Otakar   
- fond Vodička Felix  
- fond Werich Jan  
- fond Vilém Závada 

Celkem zpracováno 21 248 arch. j.  

 

Fotoarchiv  

1. stupeň evidence: 10 kartónů  (Božena Kvapilová) 

2. stupeň evidence včetně revize a zápisu nezpracovaných do Janusu : 1756 pozitivů (P. 
Jos. Šafařík, F. Palacký, Jos. Holeček, J. Neruda, K. J. Erben, Jos.Jungmann, Štencův 
fotoarchiv). 

 

Mikrofilm 

Převody fondů  O. Březiny a B. Bolzana  na mikrofilm dle platných norem, zpracování  

soupisů.  

Celkem nasnímáno 20 filmů, tj. 9 766 snímků. 

 

Výstřižkový archiv 

Kompletace výstřižků a tisků o PNP -  získáno 250 položek. Průběžné doplňování  jmenného                            
a předmětového  výstřižkového archivu: zpracováno 145 arch. j. 

 

Uložení, ochrana a inventarizace sbírky archiválií  

 

PRIORITA: restaurování a konzervace archiválií: 

- průběžné vyhledávání porušených archiválií a zajišťování jejich opravy, konzervace  

  a restaurování; 

- odkyselení: vytipování 10 000  (pro program ISO) a  ukládání vybraných archiválií  

    do  nekyselých desek. 

V roce 2008 získána finanční dotace z programu ISO v celkové částce 558 000, - Kč: 

a) na nákup  nekyselých 16 400 ks desek  (52 000,- Kč) a 1500 ks kartónů (307 000,- Kč), 

b) na odkyselení  10 000 ll – 69 000,- Kč (A. M. Tilschová, J. Gebauer), 
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c) na komplexní restaurování 359 ll a 6 ks – 130 000,-Kč (fondy J. V. Frič, B.Jelínek, M. 
Kalašová, M. Marten, J. L. Zvonař, Jar. Hašek, Lešehradeum, L. Fuchs, R. Medek, V. Dyk, 
B. Hrabal, F. J.  Vavák). 

Inventarizace fondů v depozitářích LA včetně fotoarchivu - 396 597  ll  19 996  ks. 

 

                                                                                                                                                

Služby 

 

Prezenční výpůjčky literárního archivu ve studovně PNP 
 
Počet badatelů:                      1 137 badatelů (z toho 70 zahraničních) 
 
Počet návštěv:                       2 323  návštěv (z toho 197 zahraničních) 
 
Výpůjčky badatelům:      502 267 ll      28 237 ks 
 
Rešerše a konzultace:             zodpovězeno   520  dotazů 
 
Reprografické služby: 4 062 jednostranných xerokopií A4, 1 549 oboustranných xerokopií 
A4, 253 jednostr. xerokopií A3, 22 oboustr. A3, 1 387  skenů, 56 ks CD ROM + DVD, 1 318 
digitálních tiskových výstupů, 95 kopií (skenů a digifoto). 

 

Výpůjčky pro výstavní účely PNP i jiných institucí  

Za rok 2008 uzavřeno  67 smluv o podmínkách uveřejnění kopií archivních materiálů; z toho  
61 smlouva s českými a 6 smluv se zahraničními institucemi. 

 externí: 
 - Pedagogické muzeum, Praha – 10 ks 
 - Moravská galerie, Brno – 4 ks 
 - Galerie hl. města Prahy – 1 kus  
- Slezské muzeum Opava, plakáty z výstavy Jaroslav Hašek - 2 ks 
- Galerie hl. m. Prahy  - 4 ks z fondu Dvořák 
- Státní oblastní archiv Třeboň – 6 623 ll, 293 ks + dodatek 
- Národní muzeum – 202 ll , 56 ks, 2 vylisované květiny, 1 ob 
- Středočeské muzeum Roztoky – 15 ll, 6 ks 
- Moravské zemské muzeum – 1 kus+ dodatek 
- Archiv hl. m. Prahy -  33 ll 
   
Celkem vypůjčeno 6 873 listů a 362 ks 

 

 

Publikační a přednášková činnost  

 

- Příprava sborníku Literární archiv č. 40 ( Legie a múzy) a  jeho vydání / říjen 2008  

  u příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky. 

- Redakční příprava sborníku Literární archiv č. 41.  
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- Aktualizace Průvodce po fondech LA/PNP / webové stránky. 
  
Soupisy nově zpracovaných fondů v Janusu: Lešehradeum - tajné společnosti (2400 
arch. j.), Lešehradeum – Jar. Seifert (1236 arch.), Lešehradeum – A. a E. Řehákovy (1237 
arch.) Al. Chvála (1238 arch.), Ant. Machát (1242 arch.), J. Suchánek (1241 arch.), Ot. 
Vočadlo (1244 arch.) 
 

Y. Dörflová a V. Dyková  

- ediční příprava publikace Cesty  na Parnas (PNP ve spolupráci s  nakl. Vyšehrad). 

Y. Dörflová  

- Zprávy o zpracování osobních fondů z Lešehradea (Seifert, Sekanina, A .a E.  Řehákovy) – 
pro  sborník  LA. 

- Edice dopisu J. Seiferta – pro sborník  LA. 

- Příprava 2. části edice Nos amours (korespondence Z. Havlíčkové a V. Kounice).  

H. Klínková  

- Fond tzv. varií v LA PNP a možnosti jeho využití pro badatele zabývající se dějinami Čechů 
žijících v zahraničí – in: : sborník České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů, 
23. světový kongres Společnosti pro vědy a umění, Národní archiv, Praha 2007 (vyšlo 2008).  

- Sigismund Bouška, zpráva o fondu pro sborník LA. 

P. Kotyk  

- 4 zprávy pro sborník  LA. 

- Příspěvek o fondech čs. emigrantů v LA, in: sborník České archivy a prameny k dějinám 
zahraničních Čechů, 23. světový kongres Společnosti pro vědy a umění, Národní archiv, 
Praha 2007 (vyšlo 2008). 

M. Kuthanová  

- Zpráva o zprac. fondu E. Krásnohorské pro sborník  LA. 

- Příprava článku o F. Vodičkovi pro sborník  LA  č. 41 (bude vydán v r. 2009). 

H. Mikulová  

- Ruští legionáři v žurnalistické skice, Periodika čs. legií v období 1. sv. války, články pro 
sborník LA. 

- Jiří Polívka – fond LA PNP pro slavistický sborník k 150. výr. nar.(Bratislava-Brno 2008).                                                                                                    

J. Schreiberová a P. Kotyk - příprava propagačního tisku Kafka a Julie (neznámý dopis F. 
Kafky). 
  
 
Konference a přednášky    

N. Macurová  

- Literární a hudební muzea a výzkum. Referát  na výroční konferenci  ICLM/ICOM (15.-17. 
září 2008 ), Itálie-Prato a Florencie. 

Y.Dörflová  

- Korespondence Václava Kounice a Zdeňky Havlíčkové; referát na konferenci JUDr. Václav 
Kounic a jeho doba.  
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H. Klínková  

- Váchalova Šumava umírající a romantická (i realistická); referát na konferenci V ráji 
realistickém, Plzeň 24. 4. – 25. 4. 2008. 

- Orte und Landschaften in Klostermanns Romanen und Erzählungen; referát Bömerwald-
Seminar, Srní 31. 5. – 1. 6. 2008. 

- Život a díla Pavla Eisnera, referát na konferenci, Ústí n.L. 4.-5. 11. 2008. 

-  Knihy Karla Klostermanna v ilustracích  a Karel Klostermann a Josef Váchal; referáty pro 
konferenci Krajina Šumavy a její spisovatel Karel Klostermann 16-17. 10. 2008, Prachatice. 

- O životě a tvorbě Josefa Váchala a Alfreda Kubina; přednáška pro reg. a  vlastiv. spolek 
Sušičan v Praze, 20. 5. 2008. 

-  Životní cesta K. Klostermanna; přednáška v Prácheňském muzeu, 8. 10. 2008. 

-  Lokality šumavských románů a povídek K. Klostermanna; přednáška v Prácheňském 
muzeu, 9. 10. 2008.                                                                                                                                                    

M. Sládek  

- O výzkumech Jaromíra Jecha v tzv. českém koutku v Kladsku; referát pro konferenci  O 
historii a kultuře Kladska v Radkówe (březen 2008). 

- Čtyři  přednášky pro studenty (SH, Praha). 

- Referát pro konf. Fridrich Bridel stále nový a neznámý (Praha, listopad 2008). 

- Přednáška o významu reg. a duchovní lit. Při křtu novodobé edice písmáckých zápisů 
Václava Preinhaltera (září 2008). 

- Přednáška Barokní jazyk a literatura (ČB, září 2008).     

 
 
Kulturní pořady připravené odbornými pracovníky LA pro studenty  SŠ   
 
- Zrcadlo žádnýmu nepochlebuje aneb Děsivé i veselé historky v české literatuře 17. a 18.       

   století (barokní exempla) (vždy s literární dílnou, celková délka 2 hodiny).  

- Ruralismus, vztah k půdě a perzekuce českých spisovatelů v 50. letech (vždy s výtvarnou  

   dílnou, celková délka 150 minut). 

 - Psát, to je moje práce. Životní a spisovatelské osudy Oty Pavla (literární pořad, celková  

   délka 100 minut). 

- Příprava 3 pořadů pro Literární festival Zikmunda Wintra (15.-22. dubna), Gymnázium            

   Z. Wintra, Rakovník. PNP jako spolupořadatel.  
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KNIHOVNA  
 

Knihovna Památníku národního písemnictví je specializovanou muzejní knihovnou, která 
systematicky získává, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje tištěné doklady k vývoji literatury 
a knižní kultury v českých zemích. Badatelské veřejnosti předkládá k prezenčnímu studiu 
bohemikální tiskovou produkci od konce 18. století do současnosti a sbírku rukopisů                       
a starých tisků.  

Knihovna obsahuje knihovní celky významných českých spisovatelů a literárních vědců i 
dalších osobností české kultury (K. Biebla, V. Černého, V. Holana, J. Hory, V. Nezvala, A. 
Pražáka, J. Thona, K. Steinbacha aj.), nakladatelských archivních knihovních souborů (Fr. 
Borového, B. M. Kliky aj.) a knihoven sběratelů (J. Karáska ze Lvovic). Po roce 1989 získala 
knihovna PNP do svých fondů rovněž exilovou a samizdatovou knižní produkci. Cílem 
akvizice knihovny PNP jsou také tématické knihovní celky (např. soubory knih oceněných v 
soutěži o nejkrásnější českou knihu od roku 1965 do současnosti, sbírka slabikářů, kuchařek 
aj.).  

Tradiční lístkové katalogy jsou od roku 1993 nahrazovány novým elektronickým katalogem, 
jehož první záznamy vznikly v systému ISIS/MAKS. Od r. 2001 je v knihovně vytvářen                     
a udržován elektronický katalog v integrovaném systému Advanced Rapid Library (@RL). 
Digitalizace lístkových katalogů probíhá v rámci národního programu rektrokonverze VISK 5 
od roku 2004. Od r. 2001 je v knihovně PNP veřejně přístupný internet.  

Knihovna je členem Sdružení knihoven. Dále je účastníkem Souborného katalogu ČR, 
spolupracuje na projektu národních jmenných autorit. V r. 2002 byly sbírkové fondy knihovny 
přihlášeny do centrální evidence sbírek CES MK ČR a současně byla knihovna zaevidována 
jako veřejně přístupná knihovna.  

 

Akvizice 
 
se soustředila na doplňování 1. knižních vydání české literatury doby obrození, období 1940-
1960 a exilové české literatury 20. století, knižních celků.     
Do podsbírky 18 byla získána knihovna A.Vrbové a A. M. Píši, dále části knihoven osobností 
(F. Gellnera, J. Horáka, K. Špecingerové a Z. K. Slabého) jako součást akvizice LA a US. 
V roce 2008 odebírala knihovna 67 titulů periodik, probíhalo plynulé zpracování tohoto fondu 
včetně vazby a kartonáže časopisů.  

 
Celkem bylo v roce 2008 získáno 2689 nových  př. č., z toho:  
- odborná knihovna: 810 knihovních jednotek 
- podsbírka 18: 1 879 sbírkových předmětů  
     

                                                                                                                                                                    

Zpracování  

- evidence I. stupně:       2 689 přír. č. 
- evidence II. stupně:     3 786 inv. č.        

Priority: 

- Pokračování ve zpracování celku Borový a zpracování celků získaných v rámci akvizice LA. 

- V. etapa retrokonverze generálního lístkového katalogu K/PNP (program VISK5 – 
Retrokon). 

http://85.207.166.234/i2/i2.entry.cls?ictx=pnp&language=2&logout=1
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- Tvorba autorit pro NK ČR (Visk 9)  - vytvořeno 6 963 autorit 
- Záznamy pro Souborný katalog ČR  - odesláno 1 100 katalogizačních záznamů  

    

Uložení, ochrana a inventarizace podsbírek a knihovního fondu 

 

- inventarizace části podsbírky 18  - 27 000 inv. č. 
- inventarizace části podsbírky 19 - 3 000 inv. č. 
- restaurování  - 3 inv. č. 
- převazba a kartonáž – 59 kusů 

 

Služby 

- zpřístupňování archiválií z LA/PNP, knihovního fondu a sbírkových předmětů K/PNP ve     

   studovně fondů PNP, 

- zpřístupňování sbírkových předmětů z podsbírek uložených v detašovaném pracovišti  

    v hájence v Praze 6 (provoz studovny 1x týdně vždy od dubna do října, vyjma červenec a  

    srpen), 

- bibliograficko-informační služba: zprostředkování přístupu do  báze záznamů na Internetu,   

   rešerše, meziknihovní výpůjční služba, aktualizace a doplňování příruční knihovny ve   

    studovně,          

- reproslužby (xerox), 

- vyhledávání a zapůjčování knih k výstavním účelům PNP i jiných institucí. 
    

 
Prezenční výpůjčky knihovny ve  studovně PNP 

Počet badatelů:                         322 (z toho zahraniční  23) 

Počet návštěv:                                  648  (z toho zahraniční  46) 
 
Výpůjčky badatelům:                     3 004 knih a časopisů  

Rešerše a konzultace:                  zodpovězeno    103      dotazů 
 
Reprografické služby:                    5 398      listů 
 
Výpůjčky pro výstavní účely PNP a jiných institucí  
 
tuzemsko              203  knih a časopisů 

Prezentace Žlutického kancionálu (450 let) ve Žluticích dne 28.6.2008 
    

 

Publikační a přednášková činnost 

- podíl na přípravě katalogu soutěže „Nejkrásnější české knihy  roku 2007 “, 

- soupis publikací vydaných PNP za rok 2008,  

- soupisy v rámci edice fondů K/PNP. 
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Probíhala příprava vydání básnické antologie Praha-Madrid-Řím představují…, která 

vyšla tiskem v dubnu 2009. Publikace, na kterou PNP získal účelovou dotaci kulturních 

aktivit MK ČR k předsednictví ČR v EU v r. 2009 byla  připravena v souvislosti s večerem 

básníků a překladatelů Praha-Řím-Madrid představují ...   

  

J. Kašpar 

- Fond knihovny bývalého konventu františkánů ve Slaném, in: Slánský obzor 2007, s. 5 -15, 

dtto přednáška pro Vlastivědné muzeum ve Slaném 25.6.2008.          

- Jindřich Šimon Baar a střední Čechy – poznámky k románu Jan Cimbura, povídce Počtář a 

k Baarovu pobytu v Klobukách u Slaného, in: Národní myšlenka 2008, 2 (42), s. 15 -19. 

 - Knihovna bývalého konventu františkánů ve Slaném (přednáška pro Vlastivědné                    

muzeum ve Slaném, 25.6. 2008, Slaný, Vlastivědné muzeum). 

- Fond knihovny bývalé piaristické koleje ve Slaném (konference Kolokvium k 350.                   

výročí příchodu piaristů do Slaného, Vlastivědné muzeum ve Slaném, 7.10. 2008,                   

Slaný, Vlastivědné muzeum). 

- „Actio calvinistica cum catholicis Neopragensibus anno 1620“. Rukopisné svědectví 

pražského měšťana Jana Sferýna ze Sferýnu (konference IV. Mezinárodní seminář 

k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven  – Jazyk a řeč knihy, Ústav 

romanistiky FF JČU + Archiv HM Prahy, 26.-29.10. 2008 (27.10.), Praha, Clam-Gallasův 

Palác). 

-  Knihovna slánské piaristické koleje, v: Piaristé ve Slaném 1658-2008, Slaný                                                                                                                     

2008, s. 15-22.  

 

K. Kolařík  

- Domácí a cizí v poetice alb stolní společnosti Mahabharata. In: Cizí, jiné,                    

exotické v české kultuře 19. století : Sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k                     

problematice 19. století. Plzeň, 22.-24. února 2007 / K vyd. připravili Kateřina                      

Bláhová, Václav; Praha : Academia ; KLP - Koniasch Latin Press, 2008., s. 454 - 462.  

- Kvítko v roušce bílé : Poznámky k Amerlingově Květomluvě. In: Tvar. - 19,                     

2008, č. 6, s. 12-(včetně edice povídky Karla Slavoje Amerlinga Kvítko pěti bratrů). 

- Ve smutku zvadlého listí podzimu, v květech a slunci jara: poznámky k dopisům                      

Jiřího Karáska ze Lvovic manželům Mauderovým. In: Zprávy Spolku českých                      

bibliofilů v Praze 2008, č. 1. (včetně edice dochovaného korespondenčního                      

konvolutu Jiřího Karáska ze Lvovic adresovaného manželům Mauderovým a                      

uloženého ve fondu LA/PNP). 

- Rudolf Medek a Moderní revue. In: Literární archiv 40. Praha, PNP 2008.  

- Raná literární tvorba Jiřího Karáska ze Lvovic. In: Česká literatura 56, 2008. 
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- 15 recenzí pro časopis A2 

-  5 recenzí pro časopis Tvar 

 

A. Petruželková  

- Právně ekonomické otázky spojené s problematikou darů; referát na                               

akvizičním semináři, Praha, Městská knihovna 10.6.20. 

- Zkušenosti s CES, referát na semináři komise knihovníků AMG, Plzeň, Západočeské 

muzeum, 9. – 11. 9. 2008. 

- Za poezií na Strahov, in: Biblio 2008, 5 (2), s. 10. 

 

- členství v  komisi pro věcné zpracování Národní knihovny ČR,  

- členství v komisi pro VISK 7 MKĆR (Jan Kašpar) 

- členství ve výboru komise knihovníků AMG (Alena Petruželková) 

 

 

Vědeckovýzkumná činnost                             
 
- Jiří Karásek ze Lvovic – sběratel evropského významu –  2. rok řešení grantového projektu  
   GA ČR. 
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UMĚLECKÉ SBÍRKY 
 
 
V roce 1964 se umělecké sbírky staly specializovaným oddělením PNP zaměřeným na 
shromažďování, zpracování , publikování a vystavování originálních výtvarných děl volného 
a užitého umění, hmotných památek po spisovatelích, mobilií a reálií vztahujících se jak k 
vývoji literatury  obecně,  tak i k jednotlivým literárním osobnostem. Akvizice se soustředila 
na vytváření sbírky, která by obsahově souvisela s historií vývoje české literatury a 
dokumentovala vztahy mezi literaturou a uměním v nejširších souvislostech. V návaznosti na 
výtvarné fondy nakladatelství byl založen a systematicky doplňován fond knižní ilustrace, 
vznikl fond volných výtvarných děl inspirovaných významnými literárními díly, sbírka portrétů 
a karikatur literárních osobností, v posledních letech pak i soubor autorských knih.  

V roce 1991 převzal PNP do své správy sbírkový fond Kabinetu ex libris v Chrudimi, který se 
stal detašovaným pracovištěm oddělení uměleckých sbírek. Chrudimský fond Kabinetu ex 
libris vznikl v roce 1971 ze zájmové činnosti sběratelů organizovaných v Klubu přátel 
výtvarného umění. Od roku 1974 Klub pořádal pravidelně trienále českého ex libris. PNP na 
tuto tradici navázal. Z darů výtvarníků, sběratelů a odkazů byla vytvořena významná kolekce 
ex libris, která doplněná o ex libris z fondů PNP, představuje největší sbírku českého a 
světového ex libris 20. století do současnosti   v Čechách.  

V roce 2000 zahájilo oddělení uměleckých sbírek počítačové zpracování přírůstků a v rámci 
grantového projektu MK ČR rekatalogizaci fondu Karáskovy galerie v programu DEMUS, 
spojené s obrazovou digitalizací sbírek. Veškeré přírůstky jsou evidovány, dále 
zpracovávány a zpřístupněny badatelům v lístkových katalozích ve studovně uměleckých 
sbírek PNP.  

V současné době spravuje oddělení uměleckých sbírek přibližně 400 000 sbírkových 
předmětů. V roce 2002 byly sbírkové fondy oddělení přihlášeny do centrální evidence sbírek 
CES MK ČR.  

 

 

Akvizice 

se zaměřila na doplňování podsbírek 15 a podsbírky další – 24,  v souladu se střednědobou 
koncepcí sbírkotvorné činnosti PNP (koupě souborů grafiky a kreseb vztahující se k literatuře, 
ilustrace ke knihám oceněným  v soutěži NČKR). 
Vzhledem k tomu, že poradní sbor pro nákup uměleckých sbírek se sešel až v prosinci 2007 
– byly nákupy a dary z roku 2007 zapsány do CES až v roce 2008 – 20 př.č. 
 
Poradní sbor pro nákup sbírek se v roce 2008  konal  až v listopadu. Projednal a doporučil 
nákup 103 sb.př. Sbírkové předměty budou zapsány do CES v r. 2009. 
Nákupy a dary celkem  - 592 sb.př. 

                         
                    Kabinet ex libris (KEL/PNP), detašované pracoviště v Chrudimi, získal kolekci XII.Trienále     
                    českého ex  libris 2006-2008: 1.905 sb.př.  
                               

                                                                                                                                                                               

Zpracování    

- evidence I. stupně: 
     -  přírůstky podsbírky 15 - 18 př. č.,  tj.    592   sb. př. 
     -  přírůstky podsbírky 24:    2 př. č. , tj. 1 952 sb. př. 
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- evidence II. stupně:  
 
Podsbírka Karáskova galerie 
Katalogizace sbírkových předmětů z Karáskovy galerie, zejména česká  grafika                         
a  plastika z přelomu  19. století a 20. století  - 1 546 inv.č. 
 
Podsbírka 15       
Katalogizace jednotlivých starších přírůstků a přírůstky z let 2006-2007 - 1 077  inv.č.           

Podsbírka další – 24 exlibris   
Katalogizace  2 470 inv.č.  
 

Uložení, ochrana a inventarizace výtvarných  podsbírek 

  

 - inventarizace části podsbírky 15   - 15 000 inv. č. 

 - inventarizace  části podsbírky další – exlibris (24) - 5 000 inv. č. 

-  restaurování : 5 obrazů, 13 plastik 

 - adjustace - výměna 400 starých přebalů a prokládacích papírů za nekyselé  

    ve sbírce kreseb  

 -  fotodokumentace, skenování sb. př. - zdokumentováno 1 651 sb. př.  

    

Finanční dotace z programu ISO 

Zakoupení nekyselého ofsetového papíru na adjustaci  – 50 000,- Kč.  
       

 

Služby 

- průběžné poskytování odborných informací institucím i jednotlivým  badatelům, 
předkládání   materiálů ve studovně, vyhledávání a zapůjčování sbírkového materiálu k 
výstavám a k fotodokumentaci institucím. 

 
Prezenční výpůjčky ve  studovně 
 
 Počet badatelů                        49       (z toho zahraniční  2) 
 
 Počet  návštěv                         83  
 
  Výpůjčky badatelům            9 036  sb.př.            
 
  Konzultace a rešerše               zodpovězeno 135 dotazů 
 
 
Výpůjčky pro výstavy jiných institucí      
 
Za rok 2008 byly uzavřeny celkem 34  výpůjční smlouvy, z toho  30  tuzemských a 
4  zahraniční.  Celkem bylo zapůjčeno 1 943  sb. př. 
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Domácí  : 
        1. Regionální muzeum, Litomyšl,  Josef Portman, 31.1.-30.3.2008 
        2. Východočeská galerie, Pardubice,  Josef Lada, 27.2.-27.4.2008 
        3. GHMP, František Foltýn,  7.3.-1.6.2008      
        4. Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy, Zd.Braunerová, 9.4.-10.8.2008 
        5. Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Horizonty myšlení, 13.2.-9.3.2008 
        6. Muzeum Šumavy, Sušice,  Josef Váchal, A.Kubin, Šumava, 26.2.-11.6.2008 
        7. Galerie F.Jeneweina, Kutná Hora, Vojtěch Preissig, 17.4.-20.5.2008 

     8. Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem, Jiří Šindler, 3.4.-8.6.2008 
     9. Město Štramberk, Zd. Burian, S paletou a štětcem II, 17.5.-14.9.2008 

      10. Správa pražského hradu, portrét Kl.Gottwalda, výstava 28.říjen 1918,    
            1928,1938,1948,   23.10.2008 -  8.2.2009 
      11. Smetanova Litomyšl, o.p.s ., Litomyšl, Josef Váchal, 13.6.-20.7.2008 

12. Muzeum Portmoneum, Litomyšl, J.Váchal, 6.5.-21.11.2008 
13. Alšova jihočeská galerie, Hluboká n/Vltavou,  28.6. - 2.11.2008 
14. Městské muzeum a galerie, Vodňany, Z il.tvorby Jana Zrzavého, 15.6.-31.8.2008 
15. Národní památkový ústav, Pardubice, Miroslav Houra,  24.4. – 29.6.2008  
16. Centrum Adalberta Stiftera, Horní Planá, K.Klostermann,  7.6. - 26.10.2008 
17. Communicatio Humana-C.H. Expo s.r.o., Vojtěch Preissig, 16.9. – 2.11.2008 

      18. Prácheňské muzeum, Písek,  Josef Váchal : Šumava umírající a romantická, 
            21.6. – 3.8.2008 
      19. GHMP,  Praha,   Bytosti odnikud. Metamorfózy akademizujících principů v malbě 
            1. poloviny 20. století, 21.10.2008 – 1.2.2009 
      20. Galerie moderního umění,  Roudnice nad Labem,  Lettrismus,  11.9. – 23.11.2008 
      21. Pražská plynárenská, a.s.,  Eugen Brikcius – Vicky Shock, starý – mladý, 
            24.9. – 1.11.2008 
      22. Muzeum umění,  Olomouc,  Josef Lada, 20.11.2008 – 21.1.2009 
      23. Židovské muzeum, Praha, Jarmila Mařanová – Kafka a Praha,  24.9.2008 – 4.1.2009 
      24. Obecní dům, Praha, Bimba – Dobrodružství  Boh. Konečného, 9.10.2008 - 11.1.2009 
      25. Galerie výtvar. umění, Ostrava,  Sváry zření / Fasety modernity na přelomu 19. a 20. 
            století ( 1890-1918 ), 2.12.2008 – 28.2.2009 
      26. Národní muzeum, Praha,  Republika, 28.10.2008 – 15.8.2009 
      27. Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora,  Rudolf Adámek,  22.10. – 25.11.2008 
      28. Arbor vitae societas, Řevnice,Dekadence.České země1880–1914, 29.1. – 10.5.2009                                                                                                    
      29. Galerie moderního umění, Hradec Králové, Autoportrét v českém umění  
            20. a 21.století, 4.12.2008-8.3.2009 
       30. Výstaviště Flora, a.s.,  Olomouc,  XII. Trienále českého ex libris,  20. – 22.11.2008    

   
 
Zahraniční  : 

      1.  Museum Moderne Kunst/Stiftung Wörlen Passao, Josef Váchal, Alfred     
      Kubin, Šumava, 15.3.- 1.6.2008  

         2.  The Japan Association of Art Museum, Tokyo, Eva Bednářová, 29.7. – 7.9.2008 
         3.  National Gallery of Canada, Ontario, Karel Teige, 5.6.-7.9.2008 
         4.  Východoslovenská galéria, Košice,  Josef Váchal dřevorytec,  16.10. – 21.11.2008 
 
 
       
Smlouvy dlouhodobých  zápůjček  
Uzavřeno  20  dlouhodobých výpůjčních smluv, zapůjčeno celkem 264 sb. př. 
 
1.Památník K.V.Raise, Lázně Bělohrad  (mobilie, obraz, reálie) - 14 kusů 
2.Národní muzeum, Praha  (obraz – Ant.Balšánek : Národní muzeum) -1 kus 
3.Městské muzeum a galerie, Hlinsko  (artprotis E.Vajceová : Zahradní       
   slavnost) - 1 kus 
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4.Památník K.Čapka, Strž  (obrazy, kresby, obálky, reálie, mobilie, plastiky) -             
  75 kusů 
5.Ing. Vladimír Lažanský, zámek Chyše  (plastika – groteskní maska) - 1 kus 
6.UK, Ústav dějin a archiv UK, Praha  (plastika, model, reálie) – 12 ks   
7.Obecní úřad Mirotice (Památník M.Alše) – kresby,mobilie,obrazy,plast.,reálie -         
   83 kusů 
8.Národní galerie, Praha  (Rouault) – 2 kusy                                    
9.Národní galerie, Praha  (J.Váchal, V.Preissig) - 12 kusů 
10.Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha  (mobilie, textil) - 6 kusů   
11.Obecní úřad Újezd (Pamětní síň J.Sladkého-Koziny) – obraz, 1 kus                          
12.Obecní úřad Mirotice  (plastika – A.Lhoták : M.Aleš) – 1 kus                                              
13.Obecní úřad Zbiroh (exp. J.V.Sládka) – obrazy, kresby, reálie, mobilie - 37 kusů 
14.Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha  (tapiserie Krysař) – 1 kus                                     
15.Portmoneum, Litomyšl  ( mobilie J.Váchala) -7 kusů                                                         
16.UK, Husitská teolog. fak., Praha  (plastika – J.Štursa : Mistr Jan Hus) – 1 kus 
17.Vrchlického divadlo, Louny  (plastika J.Vrchlického) - 1 kus                                                 
18.Obecní úřad Tasov (expozice Jakuba Demla) – 5 kusů mobilií                                                      
19.Vlastivědný spolek Světelsko,  Světlá nad Sázavou  (obrazy V.Hradeckého) - 2 ks 
20. České muzeum hudby (NM), Praha  (klavír V. Nezvala) - 1 ks 

 

 

Prezentace sbírky  

 

Výstava Obrazy slov letohrádek Hvězda, scénář: R. Dačeva, Z. Freisleben.   

Výstava grafiky B. Reynka Malá výstavní síň PNP, scénář V. Šusová. 
 
Výstava Josefa Váchal „Mezi Bohem a Ďáblem“, Litomyšl, zámecký pivovar , 13.6.-    
20.7.2008 (ve spolupráci se Smetanovou Litomyšlí o.p.s. a nakladatelstvím Paseka). 

  
       Spolupráce na výstavě  Josef Váchal – dřevorytec, Východoslovenská galéria , Košice,     

 SR,16.10. – 21.11.2008. 
 
 

 Kabinet ex libris PNP, Nová výstavní síň,  Chrudim: 
 
1. Bohuslav Reynek – grafika, 21.11.2007 – 31. 1. 2008, scénář V. Šusová 
2. Josef Kábrt, výběr z díla, 5.3. – 4.5.2008, výběr děl Kábrt junior  

      3. Vítězslav Nezval, obrazy a kresby, 21.5.-10.8.2008, scénář J.Sedláček   
      4. Blanka Votavová. Cesta do ticha. 10.9.- 9.11.2008, scénář M.Sedmíková                 ,     

5. XII.Trienále českého ex libris za roky 2006-2008,  divadlo K.Pippicha, 
    11.10. - 9.11.2008, scénář M.Sedmíková  
6.Michaela Lesařová-Roubičková, 19.11.2008-31.1.2009, scénář autorka  

 
Repríza :  
XII. Trienále českého ex libris za roky 2006-2008 – 24.knižní veletrh Libri 2008, Olomouc, 
20.11-24.11.2008. 
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Publikační činnost  

R. Dačeva  

- koncepce katalogu výstavy Mezi Bohem a Ďáblem; úvodní text (Josef Váchal – východiska 
a inspirace), biografický přehled a soupis vystavených prací, nakl. Paseka, Praha 2008 

 

KEL PNP Chrudim - pozvánky s textem, drobné tisky a plakáty k výstavám: 
- Josef Kábrt, výběr z díla –grafická úprava J. Sáva. autor textu Jiří Demel 
- Vítězslav Nezval, obrazy a kresby,grafická  úprava J. Sáva, autor textu  J. Sedláček  
- Blanka Votavová, Cesta do ticha – grafická úprava J  Sáva ve spolupráci s autorkou 
- XII.Trienále českého ex libris za roky 2006-2008, grafická úprava J. Sáva  
- Michaela Lesařová-Roubíčková- grafika,  grafická úprava Miroslav Kloss 
- Katalog XII. Trinále ex libris - grafická úprava Trio studio J. Neuwirt a Vl. Košut                                                                  

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                            

Vědeckovýzkumná činnost      

- Karáskova galerie II. - České umění na přelomu 19.  a 20. století a první poloviny 20.      
století  (3. rok řešení projektu MK ČR) 
V  roce 2008 byla dokončena  rekatalogizace a zdokumentovány soubory grafiky autorů: 
L. Jiřincové, Fr. Tichého, B. Kubišty, J. Zrzavého, P. Šimona, J. Štursy, V. Preissiga, M. 
Švabinského, V.H. Brunnera, E. Filly, K. Teiga a dalších.                                                                                     
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Výstavní činnost  

 

PRAHA - Památník národního písemnictví – Strahov - Malá výstavní síň 
 
1) Petr Nikl – Záhádky, ilustrace dětské knihy  
     16. listopad 2007  - 13. leden 2008            
 
2) Libuše Moníková /Moje knihy jsou drahé/Meine Bücher sind teuer 
     7. únor – 13. duben                            
 
 3) Nejkrásnější česká kniha roku 2007 
     23. duben – 8. červen                        
 
 4) Sto let Spolku českých bibliofilů 
     17. červen – 31. srpen                          
 
5) Bohuslav Reynek – grafika 
     (výběr z koupě souboru z roku 2003 do sbírky PNP) 
     12. září  – 5. říjen                                
 
  6) Rumunské písemnictví – 500 let knihtisku na rumunském území  
       Rumunský kulturní institut ve spolupráci s PNP 
       9. říjen – 5. listopad                            
 
  7) Josef Kajetán Tyl a české divadlo v první polovině 19. století 
       26. listopad  – 1. únor 2009              
 
 
PRAHA – Památník národního písemnictví - Letohrádek Hvězda 
 
Obrazy slov / Reflecting Words 
 červen – 2. listopad                                          
 
 
Kabinet ex libris PNP - Chrudim   

 
1) Bohuslav Reynek 
     21. listopad 2007 – 31. leden 2008                          
 
2) Josef Kábrt – výběr z díla 
     5. březen – 4. květen                                               
 
3) Vítězslav Nezval – obrazy a kresby (k 50. výročí úmrtí) 
     21. květen – 10. srpen                                           
 
4) Blanka Votavová/ Cesta do ticha  
    10. září – 9. listopad                                              
 
5) XII. Trienále českého ex libris (přehlídka současné tvorby za období let 2006-2008)  
    11. říjen - 9. listopad                                          
 
6) Michaela Lesařová- grafika  
    19. listopad 2008 – 31. leden 2009                                   
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B. 
Výstavy PNP mimo výstavní prostory  PNP  v České republice 
 
 
1) Nejkrásnější české knihy roku 2007 (Svět knihy – Praha 2007) 
     24. – 27. duben 
     Výstaviště Praha – Holešovice   - ve spolupráci s MK ČR 
 
2) Domovy a lásky Miroslava Houry (KEL)  
        26. duben – 29. červen 
        Slatiňany 
                         
3) Svět knih Karla Klostermanna v ilustracích 

6.června – 26.října 
     Galerie Centra Adalberta Stiftera, Horní Planá  
  
4) Josef Váchal 1884-1969 / Mezi Bohem a Ďáblem 

(Smetanova Litomyšl ve spolupráci s PNP a nakladatelstvím Paseka) 
13.červen - 29.červenec  
Zámecký pivovar v Litomyšli a Portmoneum-Museum Josefa Váchala, Litomyšl 

 
5) Josef Váchal: Šumava umírající a romantická 
     21.červen – 3. srpen  
     Prácheňské muzeum, Písek  

 
6) Petr Dillinger – grafika a akvarely (KEL) 
    30. září – 31. říjen 
     Havířov                                          
 
7) NČKR 2007  (Polabský knižní veletrh) 
    září 
    Lysá n. Labem - ve spolupráci s MK ČR    
 
8) Svět knih Karla Klostermanna v ilustracích 
    30. říjen – 20. prosinec  
     Moravská Třebová 
                     
9) Nejkrásnější české knihy roku 2007 

20. listopad – 22. listopad 
     Olomouc, Výstaviště Flora    - ve spolupráci s MK ČR   
 
10) Libuše Moníková /  Moje knihy jsou drahé / Meine Bücher sind teuer 

listopad-prosinec 
     KVK, Liberec                      

 
 
C.  
ZAHRANIČÍ 
 
1) Všecky krásy světa  
    15. leden – 15. únor  
    Slovensko, Spišská Nová Ves  
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2)  Všecky krásy světa  
     5. březen – 5. duben 
     Slovensko, Medzilaborce  
 
3) NČKR 2006 
    Leipziger Buchmesse  Lipsko, Německo              
   13.března - 16.března 2008 - ve spolupráci s MK ČR 
 
4) NČKR 2006 
    Salon du livre, Paříž, Francie 
    14. března - 19. března 2008 - ve spolupráci s MK ČR  
 
5) NČKR 2006 
     London Book Fair, Londýn, Velká Británie 
     14. března - 16. března  2008 - ve spolupráci s MK ČR 
 
6) Alfred Kubin, Josef Váchal a Šumava  
     (Ve spolupráci s Museum moderner Kunst – Pasov Unií pro dobré sousedství/Union für       
     gute Nachbarschaft – Praha, Muzeum Šumavy – Sušice, Nakladatelství Paseka – Praha.) 
     15. březen – 1. srpen 
     Německo, Pasov          
 
7) NČKR 2006 
    Bologna Book Fair, Bologna, Itálie,  
     31. března - 16.dubna 2008 - ve spolupráci s MK ČR  
 
8) Všecky krásy světa  
    10. duben – 20. květen 
    Slovensko, Humenné  
 
9) NČKR  2007 
     International Book Fair, Polsko, Varšava, 
     15.května - 18. května  - ve spolupráci s MK ČR    
 
10) Libuše Moníková /Moje knihy jsou drahé/Meine Bücher sind teuer 
      Deutsch-Tschechische Begegnungszentrum -   Německo, Konstanz  

 15. květen – 29. květen 
       
11) Libuše Moníková /Moje knihy jsou drahé/Meine Bücher sind teuer 
       Deutsch-Tschechische Begegnungszentrum - Německo, Freiburg  
       Květen 

       
12) Alle Schönheiten der Welt (ve spolupráci s ČC) 
      8. září – 7. listopad 
      Německo, Berlin ČC 
 
13) Libuše Moníková /Moje knihy jsou drahé/Meine Bücher sind teuer  
       září 
       Německo, Drážďany ČC  
 
14)  Josef Váchal drvorytec  
       16. říjen – 23. listopad 
        Slovensko, Košice   
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15) Libuše Moníková /Moje knihy jsou drahé/Meine Bücher sind teuer 
       říjen 
       Německo, Brémy   
 
16)  NČKR 2007  
       říjen 
       Německo, Frankfurt /M - ve spolupráci s MK ČR     
 
17)   NČKR 2007  
         listopad 
         Slovensko, Bratislava  - ve spolupráci s MK ČR     
 
18)   NČKR 2007  

    listopad 
         Rusko, Moskva        - ve spolupráci s MK ČR      
 
19)   NČKR 2007  

    listopad 
         Rakousko, Vídeň    - ve spolupráci s MK ČR    
 

 

Celkem návštěvnost výstav za rok 2008: 

Počet návštěvníků na výstavách v PNP-Strahov –             737  – z toho dětí    462 

   „          „             na výstavě ve Hvězdě                 -          9.973  -     „        „     5.210 

   „           „            na výstavách v KEL-v Chrudimi -          2 637   -    „        „     1 085 

Stálá expozice pracoven spisovatelů ve Starých Hradech:       56  

Celkem návštěvníků:                                                            13 403  -  z toho dětí  6.757 
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SOUTĚŽ  NEJKRÁSNĚJŠÍ  ČESKÉ  KNIHY  ROKU   2007 

 
Soutěže NČKR se zúčastnilo 109 nakladatelů s 217 knihami. V tomto ročníku soutěže   

se opět ukázalo zlepšení kvality posuzovaných knih v návaznosti na moderní 
polygrafickou výrobu. Důležitým činitelem je i vysoká a profesionální grafická 
úprava, která respektuje obsahové zaměření přihlášených knih do soutěže. 

 

Oceněné knihy: 

 

   Vědecká a odborná literatura 

   1. Ulice na konci světa /Mirko Baum/ AVU a Karel Kerlický – Kant 
   2. Krajinou pochybností /Michal Bartoš/ O.P.S. 
   3. Jiří Kroha (1893 – 1974) / Marcela Macharáčková/ Muzeum města Brna 

 
   Užší výběr: Sezimovo Ústí /Michal Kolář ed./ Husitské muzeum v Táboře 

     Krotitelé aut /Steven Logan/ World Carfree Network 
 
 
  Krásná literatura 
 
  1. Režná bába /Miloš Doležal/ Thyrsus 
  2. Čtyřnohá vrána a nové taškařice / Daniil Charms /Nakladatelství Argo 
  3. Čínské pohádky /Lucie Olivová/ Nakladatelství Vltavín 
 
  Užší výběr:  Sny… /Zbyněk Hejda/ Společnost pro Revolver Revue 
                      Čirá anarchie /Woody Allen/ Nakladatelství Argo 
                      Dvě staré babky/ Toon Tellegen/ Nakladatelství Argo 
                      Pád Maelströmu /Edgar Allan Poe/ Nakladatelství Argo 
 
     
Literatura pro děti a mládež 
 
1.  Záhádky / Petr Nikl/ MEANDER Publishing/ 
2. Komínek a Budíček/ Pavel Hrnčíř/ Labyrint 
3. Poklad starého brouka /Olga Černá/ Baobab 
 
  Užší výběr: Návštěva z pravěku /Petr Ginz/ Nakladatelství Franze Kafky 
                     Skutečný příběh Cílka a Lídy /František Skála /Martin Souček – Arbor vitae 
                     Šišatý švec a myšut / Pavel Šrut / Paseka 
                     Déšť a jaguár / Pohádky brazilských indiánů/Nakladatelství Argo 

       
 
Učebnice pro školy  a ostatní didaktické  pomůcky v tištěné podobě 
 
1. Adamův deník /B. Neoralová, Štěpánka Průhová, Lukáš Urbánek/ Sanvitalia 
2. O lásce a sexu /Kateřina Janouchová/ Nakladatelství Akropolis 
3. Rozhovory i písmu rukopisném /Radana Lencová/ Nakladatelství Svět 
 
Užší výběr: Pracovní listy k výstavě Uncertain States of America /Galerie Rudolfinum 
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Knihy o výtvarném umění a obrazové publikace 
 
 
1. Emil Filla – Z holandských zápisníků /Tomáš Winter /Národní galerie v Praze 
2. Magdalena Jetelová /J. Hlaváče, W. Meyer, P. Solan/ Gallery 
3. Český /Czech/ Design 01 /Tereza Bruthansová/ Prostor  interier…, o.p.s. 
 
Užší výběr: Karikatury, slavné tváře v čarách /Josef Blecha/ K. Vinklátová – Knihy 555/ 
                   Michael Rentz fecit /Jiří Šerých/ Univ. Karlova, Nakladatelství Karolinum 
                   Jan Jedlička /Jan Jedlička, Friedmann Malsch/ Arbor vitae 
                    František Foltýn / Hana Rousová/ Moravská galerie v Brně a  Arbor vitae/ 
                    Domy z meziprostoru /studio pixl-e/ Arbor vitae 
 
 
Katalogy výtvarné firemní a další; neprodejné publikace 
 
1. Wenceslaus Hollar 1607-1677 /Alena Volrábová/ Národní galerie v Praze 
2. Život Štěstí Překvapení / Aleš Najbrt, Zuzana Lednická/ TORST 
3.                  ------- 

   
Užší výběr: 1-12 /Adam Vačkář/ Adam Vačkář 

 Kateřina Šedá 1977 /Kateřina Šedá/ tranzit.cz 
 Valdštejn /Eliška Fučíková a Ladislav Čepička/ Academia 
 Pocta Václavu Hollarovi /kolektiv aut./ Sdruž. český umělců grafiků  Hollar/ 
 

      
Studijní práce posluchačů výtvarných a   polygrafických škol 
 
1. CENA ARNA SÁŇKY - Sedmero receptů Kateřiny Šachové /Kateřina Šachová/ VŠUP 
2. Ameland /Anna Pleštilová/ VŠUP 
3. Setba chujů /Noemi Biharyová/VOŠG Hellichova 
 
  Užší výběr: TRIP /Martin Kubát/ VŠUP 
                      Palmáre /Jan Čumlivski/ VŠUP 
                      Taurus /Jan Droščák/ VŠUP 
 
 

CENA  SVAZU POLYGRAFICKÝCH PODNIKATELŮ 
 

1. T.A.PRINT  František Foltýn /Hana Rousová/ Moravská galerie v Brně a Arbor vitae/  
2. TRICO Pocta Václavu Hollarovi /kolektiv autorů/ Sdružení českých umělců grafiků 

Hollar 
3. TISKÁRNA LIBERTAS  O Dorotce a psovi Ukšukovi /Viola Fischerová/ MEANDER 

Publishing  
 
 
      Čestné uznání: TISKÁRNA FLORA 
             Praha – Prague /Milan Kincl / Milan Kincl – Nakladatelství  
             Prague Castle /Milan Kincl/ Milan Kincl - Nakladatelství 
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CENA SČUG HOLLAR za ilustraci 
 

Jan Chaloupek / Čínské pohádky / Lucie Olivová/ Nakladatelství Vltavín 
 

CENA TYPODESIGNCLUBU za grafickou úpravu 
 
 Mirko Baum/  Ulice na konci světa /Mirko Baum / AVU a Karel Kerlický - Kant 
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Programová činnost 

 

Pořady pro děti   
 

Cyklus Bylo nebylo… 
  Zlatý kolovrat 
             Kočár plný bombónů 
 

Cyklus Divadlo se představuje – inscenace s tvořivými dílnami 
     Jakou barvu má kůň? 
                       
XV.Velikonoční literární festival 
  Velikonoční týden 
 
    SUK 2007 – Čteme všichni   
   
Příběhy o žabácích 
Knihafoss 
 

 

Pořady pro studenty 
 
1.  Zrcadlo žádnýmu nepochlebuje aneb Děsivé i veselé historky v české literatuře 17.      
      a 18. století (barokní exempla) (vždy s literární dílnou, celková délka 2 hodiny) 
 
2. Ruralismus, vztah k půdě a perzekuce českých spisovatelů v 50. letech (vždy s     
     výtvarnou dílnou, celková délka 150 minut) 
 
3. Psát, to je moje práce. Životní a spisovatelské osudy Oty Pavla (literární pořad) 
 
Počet pořadů pro studenty    16                  
 
 
Ve  spolupráci s Centrem BILBO:: 
 
1. Tančení se slovy, tentokrát pod taktovkou Zdeňka Janíka  
 
2. Jste dost dobří pro poezii, koncert zhudebnělé poezie 
 
Celkem     25 pořadů pro děti a středoškolskou mládež 
 Počet dětí a studentů celkem: 863 dětí a studentů 
 
 
Pořady pro dospělé  
 
Libuše Moníková / Moje knihy jsou drahé 
(k 10. výročí úmrtí a ke stejnojmenné výstavě v PNP) 
  
Volební schůze kandidáta strany mírného pokroku v mezích zákona  
Jaroslava Haška (k 125. výročí narození a 85. výročí úmrtí)  
  
Sluncem a stínem (poezie českých básníků z 19. století)                   
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Zelený rozmarýn (k životnímu jubileu Pavla Jurkoviče)              
 
Má Francie (k 130. výročí narození spisovatele a překladatele Hanuše Jelínka) 
(ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a Divadlem Na voru) 
 
Dopisy přátelům (uvedení nové knihy z dopisů Vladimíra Komárka  
a vzpomínky přátel k jeho nedožitým 80. narozeninám) 
  
Magické osmičky města H (Osudové osmičky) 
  
Vivat Carolus Quartus (k 630. výročí úmrtí českého krále a římského císaře                 
Karla IV. dne 29.11.1378) 
                          
Představení bibliofilie nakladatelství Bonaventura Legenda o sv. Václavovi, 
kterou sepsal Karel IV.    
 
Velikonoční literární festival: 
Přátelství malířky Zdenky Braunerové a básníka Julia Zeyera   
(k 150. výročí narození Zdenky Braunerové)           
 
Mikulášský literární festival: 
Ty štědrý koledy (adventní rozjímání a vánoční poezie českých básníků, 
 Starý zákon a lidové koledy) 
 
Uvedení knih spisovatelky a básnířky Jaroslavy Pechové Ostrov naděje                                                                                                                               
 a Toulky v nalezeném čase 
  
Kulturní ekumena 2008 KDO JSEM? 
Česká, německá a židovská kultura v Praze – Dramatické setkání s bratry 
Langery a Gustevem Meyrinkem připravili Eugen a Zuzana Brikciusovi.                                                                      
 
 
Pravidelné nedělní pořady ve spolupráci se Společností bratří Čapků: 
 
Milníky vztahu Viktora Dyka k T.G.Masarykovi 
Paní Scheinpflugová, prosím na scénu 
 
 
Další pořady ve spolupráci:  
 
Umění čtyř nápojů (Čajové setkání – Meditace VI.) s poezií a výtvarným  
uměním. Ve spolupráci s Polabskou kulturní společností 
 
Dřevěná mysl – Uvedení fejetonů Ludvíka Vaculíka z let 2004 – 2007 
Ve spolupráci se Společností přátel českého PEN  klubu a nakladatelstvím                            
Dokořán. 
 
Pocta paní Boženě Němcové aneb o Babičce trochu jinak 
 Ve spolupráci se Svatošovým nakladatelstvím v Praze.  
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Doprovodné  programy k výstavě „Obrazy slov“:           
 
Katarína Kolcová  
 
Trumpetárum             
 
Vlastislav Matoušek    
 
 Setkání s autory výstavy Obrazy slov  
 

 

Nedělní pořady v letohrádku Hvězda  

 
Koncerty renesanční hudby v provedení souboru Gutta musicae  - 5 pořadů 
 
Koncerty renesanční hudby s ukázkami dobových tanců  - 2 pořady 
 
 
 
 
Celková návštěvnost pořadů PNP:          2170      z toho dětí      863 
 
Celková návštěvnost akcí PNP  
(výstavy, pořady):                                   15.573      z toho  dětí   7.620  
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Publikační činnost  
 
 
Publikační činnost PNP je nedílnou součástí odborné činnosti PNP. Představuje především 
periodické vydávání sborníku Literární archiv (od r. 1966), katalogů k výstavám, pozvánek na 
výstavy a literární pořady, plakátů k výstavám, dvouměsíčního informačního letáku akcí, 
příležitostných tisků, průvodců po fondech LA, soupisů knižních fondů významných 
osobností a každoročních  soupisů publikací a  výstav PNP.   
 
V roce 2008 vydal PNP: 
 

Literární archiv: Sborník Památníku národního písemnictví. Roč. 40/2008. Legie a Múzy.      
K historii československých  zahraničních vojsk v letech 1914-1920.Vyd. 1. Praha, PNP  
2008.   
ISBN 978-80-85085-85-3 
 
Katalogy výstav 
 

Libuše Moníková - Moje knihy jsou drahé / Meine Bücher sind teuer.  Texty Lucie 
Koutníková a Dana Pfeiferová.  Fotografie Libuše Moníkové Renate von Mangoldt. Praha, 
PNP 2008. Vydáno u příležitosti výstavy k 10. výročí úmrtí autorky. Souběžný český a něm. 
text. Faksimile. 
EAN 978-80-85085-82-2 
 
 
Nejkrásnější české knihy roku 2007/ The Most Beautiful Czech Books of the Year 2007. 
Katalog  soutěže / úvodní   text Simona Vladíková ; překlad Andrew Oakland ; grafická 
úprava Štěpán Malovec, Martin Odehnal. Praha,  Ministerstvo kultury ČR , Památník  
národního písemnictví, 2008. Text souběžně česky a angl. 
ISBN 978-80-86310-81-7 (MK ČR) 
ISBN 978-80-85085-83-9 (PNP) 
 

 
Obrazy slov - Reflecting Words. – Letohrádek Hvězda 26. června – 31. října 2008. Katalog 
výstavy. Kurátoři výstavy Rumjana Dačeva, Zdeněk Freisleben.  Grafický design Štěpán 
Malovec. Fotografie Lucie Mlynářová, Markéta Navrátilová.  Praha, PNP 2008. Resumé 
v angličtině. 
 ISBN 978-80-85085-89-1 
 
 
 

XII. Trienále ex libris Chrudim 2006-2008. - Přehlídka současné tvorby českého ex libris.  
Výstavní síň Divadla Karla Pipicha v Chrudimi 11. října – 9. listopadu 2008. Katalog výstavy. 
Úvodní text Eva Wolfová. Překlad do angličtiny Josef Línek. Graf. úprava Jiří Neuwirt, 
Vladimír Košuta.  Praha, PNP 2008.  
ISBN 978-80-85085-87-7 

 
Další publikace 

 
František Kautman - Kafka a Julie - Neznámý dopis Franze Kafky. K tisku připravila 
Jarmila Schreiberová; grafická úprava Zdeněk Freisleben. Praha: PNP 2008.  
EAN 978-80-85085-84-6. 
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K fenoménu Jaroslav Foglar: Sborník příspěvků z konference Fenomén Jaroslav Foglar.  
K tisku připravily Růžena Hamanová a Dora Lábusová. Praha, PNP 17. září 2007; graf.  
úprava  Jiří Cahel a Hana Klimešová. Vyd. 1. Praha,PNP 2008.  
ISBN 978-80-85085-88-4 
 

 

Informace o výstavách, soutěžích a pořadech v PNP. Leden /únor. Březen/duben. Květen/ 
červen. Září/ říjen. Listopad/ prosinec. Praha, PNP 2008.   
 
 

Publikace vydané Památníkem národního písemnictví za rok 2008. (Orientační průvodce 
po fondech a činnostech PNP). Bibliografický soupis. Dodatek č. 8. Zpracovala Helena 
Šulcová. Praha, PNP 2008.  
 

Seznam výstav PNP za rok 2008. (Orientační průvodce po fondech a činnostech PNP). 
Zpracovala V. Truncová. Praha, PNP 2008.  
 

 

Soupisy osobních, nakladatelských a korporačních fondů LA/PNP 
 
CHVÁLA, Alois 
Alois Chvála (1885-1973): Soupis osobního fondu. Zpracoval Petr Hasan. Praha, PNP 
2008. (Edice inventářů č. 1238) 
 
LEŠEHRADEUM 
Lešehradeum . Anna Řeháková (1850-1937), Eliška Řeháková (1846-1916): Soupis 
osobního fondu. Zprac. Yveta Dörflová. Praha, PNP 2008. (Edice inventářů č. 1237) 
 
LEŠEHRADEUM 
Lešehradeum. František Sekanina (1875-1958). Soupis osobního fondu. Zprac. Yveta 
Dörflová. Praha 2008. 8 s. (Edice inventářů č. 1235) 
 
LEŠEHRADEUM 
Lešehradeum. Jaroslav Seifert (1901-1986): Soupis osobního fondu. Zprac. Yvetta 
Dörflová. Praha, PNP  2008. (Edice inventářů č. 1236) 
 
MACHÁT, Antonín 
Anonín Machát (1880-1967):  Soupis osobního fondu. Zpracovala Vladimíra Rýdlová. 
Praha, PNP 2008.  9 s. (Edice inventářů č. 1242) 
 
SUCHÁNEK, Jiří 
Jiří Suchánek (1908-1979): Soupis osobního fondu.Zpracovala Liběna Šolcová. Praha, 
PNP 2008. (Edice inventářů č. 1241) 
 
VOČADLO, Otakar 
Otakar Vočadlo (1895-1974): Soupis osobního fondu. Zprac. Hana Vaníčková. Praha, PNP 
2008. (Edice inventářů č. 1244) 
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Vědeckovýzkumná činnost 
 

Vědeckovýzkumná činnost patří mezi základní statutární činnosti PNP. Projekty řešené v 
rámci grantů vycházejí převážně z vytěžení a zpřístupnění významných materiálů rozsáhlé 
sbírky PNP.  

Od roku 1996  do roku 2008 bylo úspěšně vyřešeno 14 grantových projektů přihlášených 
v rámci veřejné soutěže MK ČR či v GA ČR. V roce 2008 jsou řešeny níže uvedené 
grantové projekty. Soupis vyřešených grantových projektů  lze vyhledat na webových 
stránkách PNP: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz  ( soubor Věda a výzkum – Archiv 
dokončených projektů). 

 Karáskova galerie - II. část. České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a 1.  

  poloviny 20. století 

Projekt MK ČR, identif. kód.: DE06P04OMG012 
Řešitel: R. Dačevová a kol. 
Doba trvání projektu: od 2006 do 2011 

  
Cílem projektu je podrobné zpracování a zhodnocení sbírky českého umění přelomu 19. a 
20. století a 1. poloviny 20. století (kresba, malba, grafika, plastika) a vytvoření podrobného 
soupisu všech autorů a výtvarných děl české provenience včetně obrazové dokumentace a 
restaurování poškozených předmětů. Výstup projektu tak umožní přístup k další práci se 
sbírkou a usnadní prezentaci sbírky Karáskovy galerie i v její druhé části. (Výstup první 
části je uveden na webové stránce PNP  Archiv ukončených projektů PNP). 

 

Jiří Karásek ze Lvovic - sběratel evropského významu 

Projekt GA ČR, reg. č.: 405/07/1589 
Řešitel: A. Petruželková a kol. 
Doba trvání projektu: od 2007 do 2011 

Záměrem projektu je zkoumání fondu Knihovny Jiřího Karáska ze Lvovic (48 000 sv.) dle 
vybraných kritérií (z hlediska časového, tematického, Karáskova sběratelského zájmu i z 
hlediska nesběratelského a doplňkového). Cílem je analýza knihovny dle stanovených 
kritérií, která tak doplní profil knihovny o dosud neznámé aspekty a rozšíří možnosti 
využívání knihovny způsobem, který by odpovídal jejímu informačnímu potenciálu.  

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
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ZAHRANIČNÍ  STYKY 
 
 
PNP je členem ICOM/ICLM International Council of Museums (sekce ICLM – literární a 
hudební muzea) a členem ICA (International Council on Archives - sekce literární                        
a umělecké archivy). Členství je přínosem pro odbornou a vědeckou práci, umožňuje účast 
na mezinárodních konferencích a jejich prostřednictvím i navazování pracovních kontaktů, 
výměnu zkušeností, možnost stáží a spolupráce na společných projektech.                      
Členství PNP v ICOM též zvýhodňuje zaměstnancům PNP vstup do světových muzeí 
organizovaných v  této mezinárodní nevládní organizaci.  
       
V září 2008 (15.–17.9.) se PhDr. Naděžda Macurová zúčastnila konference ICOM/ ICLM  
 v Prato a Florencii / Itálie. Přednesla referát o současné situaci PNP a jeho činnosti.  
 
Literární archiv a knihovna PNP jsou v pracovních kontaktech s řadou oborově příbuzných 
institucí v Evropě. Všechna sbírková oddělení  poskytují  fondy sbírky  PNP k prezenčnímu 
studiu zahraničním badatelům z celého světa či k exponování v zahraničních výstavách (viz 
přehledy v oddílech sbírkových oddělení PNP).    
 
PhDr. Vladěna Hoštová, podílející se na organizaci soutěže NČKR se zúčastnila 
pravidelného únorového zasedání poroty soutěže Nejkrásnější knihy Slovenska v Bratislavě 
v prostorách Mezinárodního domu umění pro děti Bibiana. Účast v porotě NKS je pro PNP 
důležitá pro průběžné srovnávání vývoje knižní kultury ve Slovenské republice s českou 
produkcí. Udržování vzájemných osobních kontaktů, obohacujících zkušenosti pořadatelů 
národních soutěží,  je oboustranným přínosem.   
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Ekonomika a hospodaření 

PNP v létech 1993-1997, tj. po dobu pěti let pravidelně dosahoval zlepšeného 
hospodářského výsledku, zejména proto, že usiloval o neustálé snižování provozních 
nákladů organizace, především v položce nájemného, elektrické energie a spojů. Možnosti 
úspor však již byly v letech 1998-2001 prakticky vyčerpány. Na druhé straně bylo cílem 
organizace zajistit vždy své odborné úkoly v oblasti sbírkotvorné činnosti i prezentace 
v původně plánovaném rozsahu. Výsledek hospodaření PNP byl v letech 1998-2001 
vyrovnaný, v letech 2002-2003 PNP opět dosáhl zlepšeného hospodářského výsledku. 
Výsledek hospodaření  v roce 2004 a 2005 byl vyrovnaný. V roce 2006 dosáhl PNP 
zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 432.405,67 Kč. V letech 2007  a 2008 dosáhl 
PNP vyrovnaného hospodářského výsledku.  
 

Náklady celkem v roce 2008 činily 52.620.548,95 Kč. Osobní náklady dosáhly výše 
30.358.831,00 Kč, tj. 57,69 % z celkových nákladů. 
 

Provozní náklady (bez OON) dosáhly 22.261.717,95 Kč, tj. 42,31 % z celkových 
nákladů, nejvyšší položku provozních nákladů ve výši 5.671.946,30 Kč představovalo 
nájemné (10,78 %), spotřeba elektrické energie, plynu a páry 3.010.254,06 Kč (5,72 %), 
odpisy 1.688.685, 00 Kč (3,21 %).  

 
Na vlastní odbornou činnost, tj. např. na nákup archiválií a sbírkových předmětů bylo 

vynaloženo 668.873,54 Kč (2,27 %). Na výstavní činnost bylo vynaloženo 1.278.181,75 Kč 
(2,43 %) a na kulturní pořady 136.869,00 Kč (0,26 %). Na konzervaci a restaurování bylo 
vynaloženo 388.412,00 Kč (0,74 %), z toho účelová dotace MK ČR činila 199.000,00 Kč. 
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Údaje o majetku         

         
Celková hodnota závazků a pohledávek evidovaných k 31.12. 2008    

         
ukazatel     celkový objem v tis. Kč   

Závazky 
PNP 

    3 318,63    

Pohledávky PNP    116,39    

         

         

Celková hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti evidovaných k 31.12.2008    

         

ukazatel     celkový počet dlužníků celkový objem v tis.Kč 

         

Pohledávky v řešení ekonomického oddělení PNP upomínky 12  60,25  

         

         

Celková hodnota odepsaných pohledávek evidovaných k 31.12.2008    

         

ukazatel     celkový počet pohledávek celkový objem v tis. Kč 

         

Odepsané pohledávky    1  0,21  

         

         

Celková hodnota závazků po lhůtě splatnosti evidovaných k 31.12.2008    

         

ukazatel     celkový počet závazků celkový objem v tis. Kč 

         

Krátkodobé závazky PNP    0  0  

Dlouhodobé závazky PNP    0  0  

         

         

Přehled dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s nímž Památník národního písemnictví hospodaři  

         

ukazatel     stav majetku k 31.12.2008 v tis. Kč  

         

Dlouhodobý hmotný majetek celkem    88 857,78   

z toho :         

Dlouhodobý majetek odepisovaný    72 011,10   

Dlouhodobý majetek neodepisovaný    13 910,59   

Dlouhodobý hmotný majetek nedokončený   435,45   

Dlouhodobý nehmotný majetek    2 500,64   

         

         

PNP sestavuje pro každý rok odpisový plán. Při jeho sestavování je kladen důraz na ekonomicky    

racionální znehodnocení odpisovaného majetku a je dodržován požadavek ekonomicky přesné   

reality. Jedná se o účetní odpisy, majetek se odepisuje jen do výše jeho ocenění v účetnictví.   
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Památník národního písemnictví    

     
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů - rok 2008    

     
ukazatel Schválený Rozpočet Skutečnost 

  rozpočet po všech změnách   

  ( v tis. Kč na dvě desetinná místa )  

 a 1 2 3 

 Spotřeba materiálu 800,00 2 561,00 2 316,70 

 Spotřeba energie 2 380,00 2 711,00 3 010,25 

 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 240,00 240,00 127,37 

 Prodané zboží 100,00 100,00 253,93 

 Opravy a udržování 540,00 1 359,00 1 581,51 

 Cestovné 148,00 158,00 193,64 

 Náklady na reprezentaci 35,00 35,00 65,34 

 Ostatní služby 10 078,00 13 090,00 12 670,60 

 Mzdové náklady, v tom : 20 327,00 22 263,00 22 262,30 

             Platy zaměstnanců 20 077,00 21 679,00 21 678,89 

             Ostatní osobní náklady 250,00 584,00 583,41 

 Zákonné sociální pojištění 7 114,00 7 685,30 7 663,31 

 Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 

 Zákonné sociální náklady 402,00 434,00 433,22 

 Ostatní sociální náklady 0,00 0,00 0,00 

 Daň silniční 0,00 0,00 0,00 

 Daň z nemovitosti 0,00 0,00 0,15 

 Ostatní daně a poplatky 25,00 25,00 37,57 

 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 

 Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,50 

 Odpis pohledávky 0,00 0,00 0,21 

 Úroky 0,00 0,00 0,00 

 Kurzové ztráty 0,00 0,00 1,09 

 Manka a škody 0,00 0,00 1,34 

 Jiné ostatní náklady 290,00 290,00 312,93 

 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 690,00 1 690,00 1 688,69 

 Zůstatková cena prodaného dlouhodob.nehmot.a hmot.majetku 0,00 0,00 0,00 

 Náklady celkem                                          44 169,00 52 641,30 52 620,65 

 Tržby za vlastní výrobky 0,00 0,00 0,00 

 Tržby z prodeje služeb 810,00 810,00 561,47 

 Tržby za prodané zboží 100,00 100,00 136,66 

 Změna stavu zásob nedokončené výroby 0,00 0,00 0,00 

 Změna stavu zásob polotovarů 0,00 0,00 0,00 

 Změna stavu zásob výrobků 0,00 0,00 0,00 

 Změna stavu zvířat 0,00 0,00 0,00 

 Aktivace materiálu a zboží 0,00 0,00 0,00 

 Aktivace vnitroorganizačních služeb 0,00 0,00 0,00 

 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 

 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 

 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 

 Ostatní pokuty z penále 0,00 0,00 0,00 

 Platby za odepsané pohledávky 0,00 0,00 0,00 

 Úroky 2,00 2,00 2,06 

 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 

 Zúčtování fondů 800,00 800,00 973,72 

 Jiné ostatní výnosy 100,00 124,30 133,44 

 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetklu 0,00 0,00 8,30 

 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 

 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 

 Zúčtování zákonných opravných položek 0,00 0,00 0,00 

 Příspěvky a dotace na provoz  celkem : 42 357,00 50 805,00 50 805,00 

                Příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele,z toho : 42 357,00 50 566,00 50 566,00 

                     Příspěvky a dotace na výzkum a vývoj účelové 0,00 320,00 320,00 

                     Příspěvky a dotace na výzkum a vývoj  institucionální 0,00 0,00 0,00 

                     Ukazatele podmiňující čerpání přísp.a dot. na provoz  0,00 15,00 15,00 

 Dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů 
evidovaných v ISPROFIN zřizovatele 

0,00 0,00 0,00 

 Dotace na  výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele 0,00 239,00 239,00 

 Ostatní příspěvky a dotace - prostředky EU  0,00 0,00 0,00 

 Výnosy celkem                                          44 169,00 52 641,30 52 620,65 

     

 Hospodářský výsledek  před zdaněním                0,00 0,00 0,00 
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 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 

     

 Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) 0,00 0,00 0,00 
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Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů      

       

       
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů - neinvestiční (v tis. Kč) - rok 2008 : 

       
ukazatel    Schválený 

rozpočet 
Rozpočet po 

změnách 
Skutečnost 

       
Účelové dotace celkem:  0,00 1 893,00 1 893,00 

z toho : Účelová dotace od zřizovatele 0,00 1 654,00 1 654,00 

 v tom : výzkum a vývoj 0,00 320,00 320,00 

 Účelová dotace od jiných poskytovatelů 0,00 239,00 239,00 

 v tom : výzkum a vývoj (GA ČR) 0,00 239,00 239,00 

       

Dotace zřizovatele :      

a) výzkum a vývoj : Karáskova galerie - II. část  320,00 320,00 

b) VISK 
5,7,9 

    565,00 565,00 

c) program 434313 ISO    608,00 608,00 

    z toho :   výkup    0,00 0,00 

d) kulturní aktivity    400,00 400,00 

       

Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rezepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku 

       

       

V průběhu roku bylo provedeno celkem 13 rozpočtových úprav.    

       

Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech     

       

V roce 2008 dosáhl PNP vyrovnaného hospodářského výsledku. Rezervní fond PNP nebyl použit. 

Byl použit FRM ve výši 803.721,93 Kč  jako doplňkový zdroj pro financování oprav a udržování 

dlouhodobého a krátkodobého majetku.     

       

Podíl státního rozpočtu na financování činnosti Památníku národního písemnictví   

       

  v tis. Kč     

rok  dotace vl. výnosy náklady celkem Zisk (+), ztráta(-)  

2000  31 485,82 1 686,82 33 172,64 0,00  

2001  30 627,16 1 793,36 32 420,52 0,00  

2002  32 431,92 4 269,82 35 704,92 996,82  
2003  33 173,16 1 473,52 34 439,37 207,31  
2004  39 450,48 1 288,07 40 738,55 0,00  
2005  40 834,00 2 973,13 43 807,13 0,00  
2006  43 347,00 1 976,64 44 891,23 432,41  
2007  46 404,00 2 994,90 49 398,90 0,00  
2008  50 805,00 1 815,65 52 620,65 0,00  

       
       

 Vzestupný trend dotací zahrnuje zvyšující se náklady na provoz, především rostoucí náklady na el.energii, 

opravy a udržbu majetku, inflační doložky u nájemních smluv, náklady na platy osobní náklady a obnovu 

 výpočetní techniky potřebné pro nové metody zpracovávání sbírek PNP.   
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Rozbor čerpání mzdových prostředků     

       

Čerpání mzdových prostředků - skutečnost k 31.12.2008 v Kč :   

       

  Rozpočet po 
úpravách MK 

Skutečnost Překročení 
celkem 

Kryto z FO Krytí jiným 
zdrojem 

Mzdové prostředky 22 099 000 22 262 303 163 303 0 164 000 

z toho: platy 21 547 000 21 678 896 131 896 0 132 000 

 OON 552 000 583 407 31 407 0 32 000 

       

Krytí jiným zdrojem :      

a) Grantová agentura České republiky (výzkum a vývoj)    

b) Královská kanonie premonstrátů     

       

Mzdové prostředky byly čerpány v souladu s platnými zákony a vyhláškami. K překročení stanoveného  

limitu nedošlo.      

Prostředky OON byly využívány na činnosti a práce, jejichž výkon v pracovním poměru by byl z hlediska  

zájmů organizace nehospodárný.     

Počty zaměstnanců se pohybují v rámci povoleného limitu. Plán = 94 přepočtených zaměstnanců, 

skutečnost = 93 přepočtených zaměstnanců.    

Průměrný plat v roce 2007 činil 19.426,- Kč.    

       

       

Výdaje a náklady na výzkum a vývoj      

       

V roce 2008 byly zpracovány 2 vědeckovýzkumné úkoly. Jeden úkol v rámci MK ČR a jeden úkol 

v rámci GA ČR.      

Realizace vědeckých projektů a výzkumů přináší PNP nové informace a přispívá k poznání a  

zviditelnění českého literárního dědictví.     

    v tis. Kč   

výzkum a výoj institucionální prostředky  0,00   

výzkum a výoj účelové prostředky MK ČR 320,00   

výzkum a vývoj GA ČR   239,00   

       

       

Náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému  

programového financování (bod g -  Vyhlášky č. 323/2005 Sb.)    

   v tis. Kč    
Program Účel  Neinvestiční 

prostředky 
Investiční 
prostředky 

Použito Převod do RF 
MK ČR 

   0,00 0,00   

       

Čerpání finančních prostředků na projekty z rozpočtu Evropské unie    

       

Netýká se PNP.      

       

       

Spolupráce se zahraničím      

       

PNP spolupracuje s řadou zahraničních oborově příbuzných institucí, především organizovaných  

mezinárodní nevládní organizací ICOM i mimo ni a dále s archvivy prostřednictvím ICA.  

PNP je členem ICOM/ICLM International Council of Museum, sekce ICLM -    

 Členství je přínosem pro odbornou a vědeckou práci, umožňuje účast na mezinárodních konferencích 

a jejich prostřednictvím navazování přínosných kontaktů, výměnu zkušeností, možnost stáží a spolupráce 

na společných projektech. U ICOM též zvýhodněný vstup do světových muzeí organizovaných ICOM. 

ICOM, výše ročního příspěvku 19.300,- Kč    

ICA - neplatí se příspěvky.     

Jedná se o členství na dobu neurčitou.     

       

Výdaje na mezinárodní konference a zahraniční služební cesty    
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Během roku 2008 se odborní pracovníci Památníku národního písemnictví zúčastnili :  

a) Konference ICOM/ICLM, Itálie, Florencie    

b) Výstavy Nejkrásnější slovenská kniha, Slovensko, Bratislava   

c) Muzeum moderního umění, Německo,Pasov    

d) Výstava Josefa Váchala, Slovensko,Košice    

e) Výstava "Moje knihy jsou drahé" L.Moníková, Německo,Brémy   

f) Klášterní knihovny, Rakousko, Göttweig, Kolosterneuburg, Altenburg, Zwettl  

g) Výstava B. Votavové, dojednání, Slovensko,Bratislava   

h)Konference o Kladsku, Polsko,Radków    

       

Celkové náklady na tyto zahraniční cesty činily 63.545,20 Kč, z toho příspěvek Českého výboru ICOM  

15.000,- Kč       

       

Převod úspor finančních prostředků do rezervního fondu zřizovatele    

       

Netýká se PNP.      

       

Čerpání finančních prostředků převedených do rezervního fondu zřizovatele v minulých letech  

       

Netýká se PNP.      
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Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2008 v tis. Kč na dvě desetinná místa    

     
účet  N á z e v    p o l o ž k y pol.číslo Činnost  

   hlavní  

     
501 spotřeba materiálu 1 2 316,70  

502 spotřeba energie 2 3 010,25  

503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 127,37  

504 prodané zboží 4 253,93  

511 opravy a udržování 5 1 581,51  

512 cestovné 6 193,64  

513 náklady na reprezentaci 7 65,34  

518 ostatní služby 8 12 670,60  

521 mzdové náklady 9 22 262,30  

524 zákonné sociální pojištění 10 7 663,31  

525 ostatní sociální pojištění 11 0,00  

527 zákonné sociální náklady 12 433,22  

528 ostatní sociální náklady 13 0,00  

531 daň silniční 14 0,00  

532 daň z nemovitosti 15 0,15  

538 ostatní daně a poplatky 16 37,57  

541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0,00  

542 ostatní pokuty a penále 18 0,50  

543 odpis pohledávky 19 0,21  

544 úroky 20 0,00  

545 kurzové ztráty 21 1,09  

546 dary 22 0,00  

548 manka a škody 23 1,34  

549 jiné ostatní náklady 24 312,93  

551 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 1 688,69  

552 zůstatková cena prodaného dlouhodob.nehmot.a hmot.majetku 26 0,00  

553 prodané cenné papíry a podíly 27 0,00  

554 prodaný materiál 28 0,00  

556 tvorba zákonných rezerv 29 0,00  

559 tvorba zákonných opravných položek 30 0,00  

     

 Náklady celkem                                    součet položek 1 až 30 31 52 620,65  

     

601 tržby za vlastní výrobky 32 0,00  

602 tržby z prodeje služeb 33 561,47  

604 tržby za prodané zboží 34 136,66  

611 změna stavu zásob nedokončené výroby 35 0,00  

612 změna stavu zásob polotovarů 36 0,00  

613 změna stavu zásob výrobků 37 0,00  

614 změna stavu zvířat 38 0,00  

621 aktivace materiálu a zboží 39 0,00  

622 aktivace vnitroorganizačních služeb 40 0,00  

623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 41 0,00  

624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku 42 0,00  

641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 43 0,00  

642 ostatní pokuty z penále 44 0,00  

643 platby za odepsané pohledávky 45 0,00  

644 úroky 46 2,06  

645 kurzové zisky 47 0,00  

648 zúčtování fondů 48 973,72  

649 jiné ostatní výnosy 49 133,44  

651 tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetklu 50 8,30  

652 výnosy z dlouhodobého finančního majetku 51 0,00  

653 tržby z prodeje cenných papírů a podílů 52 0,00  

654 tržby z prodeje materiálu 53 0,00  

655 výnosy z krátkodobého finančního majetku 54 0,00  

656 zúčtování zákonných rezerv 55 0,00  

659 zúčtování zákonných opravných položek 56 0,00  

691 příspěvky a dotace na provoz 57 50 805,00  

     

 Výnosy celkem                                   součet položek 32 až 57 58 52 620,65  
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 Výsledek hospodaření před zdaněním,               rozdíl položek 58-31  0,00  

     

591 daň z příjmů 60 0,00  

595 dodatečné odvody daně z příjmů 61 0,00  

     
 Výsledek hospodaření po zdanění                          položka 59-60-61 62 0,00  
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 R O Z V A H A     (BILANCE) k 31.12. 2008 v tis. Kč na dvě desetinná místa     

      

  N á z e v      p o l o ž k y  pol.č. stav k 31.12.2008  

      

 A. Stálá aktiva                                                pol.9+15+26+33+41+206  1 67 128,37  

 1. Dlouhodobý nehmotný majetek     

 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                                                               012 2 0,00  

 software                                                                                                                             013 3 1 422,86  

 ocenitelná práva                                                                                                                014 4 0,00  

 drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                                               018 5 1 077,78  

 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                                                                019 6 0,00  

 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                                                     041 7 0,00  

 poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                                                        051 8 0,00  

                             Dlouhodobý nehmotný majetek celkem pol. 2 až 8  9 2 500,64  

 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku     

 oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                                                        072 10 0,00  

 oprávky k software                                                                                                            073 11 -1 014,44  

 oprávky k ocenitelným právům                                                                                           074 12 0,00  

 oprávky k drobnému dlouhodobému nehm.majetku                                                            078 13 -1 077,78  

 oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm.majetku                                                             079 14 0,00  

                                                   Oprávky k DNM celkem pol. 10 až 14  15 -2 092,22  

 3. Dlouhodobý hmotný majetek     

 pozemky                                                                                                                              031 16 13 304,09  

 umělecká díla a předměty                                                                                                   032 17 606,50  

 stavby                                                                                                                                 021 18 47 300,13  

 samostatné movité věci a soubory movitých věcí                                                              022 19 16 166,47  

 pěstitelské celky trvalých porostů                                                                                      025 20 0,00  

 základní stádo a tažná zvířata                                                                                            026 21 0,00  

 drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                                   028 22 8 544,50  

 ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                                                                    029 23 0,00  

 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                                                         042 24 435,45  

 poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                                                            052 25 0,00  

                                  Dlouhodobý hmotný majetek celkem pol. 16 až 25  26 86 357,14  

 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku     

 oprávky ke stavbám                                                                                                            081 27 -2 074,62  

 oprávky k samostatným movitým věcem a soub.movitých věcí                                        082 28 -9 018,07  

 oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                                                               085 29 0,00  

 oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům                                                                 086 30 0,00  

 oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                                                    088 31 -8 544,50  

 oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                                                     089 32 0,00  

                                                   Oprávky k DHM celkem pol. 27 až 32  33 -19 637,19  

 5. Dlouhodobý finanční majetek     

 majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                                                            061 34 0,00  

 majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                                                              062 35 0,00  

 dlužné cenné papíry držené do splatnosti                                                                         063 36 0,00  

 půjčky osobám ve skupině                                                                                                  066 37 0,00  

 ostatní dlouhodobé půjčky                                                                                                 067 38 0,00  

 ostatní dlouhodobý finanční majetek                                                                                                                                          069 39 0,00  

 pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                                                                           043 40 0,00  

                           Dlouhodobý finanční majetek celkem pol. 31 až 40  41 0,00  

 6. Majetek převzatý k privatizaci     

 majetek převzatý k privatizaci                                                                                            064 204 0,00  

 majetek převzatý k privatizaci k pronájmu                                                                        065 205 0,00  

                           Majetek převzatý k privatizaci celkem pol. 204 a 205  206 0,00  

 B. Oběžná aktiva                                               pol. 51+75+89+119+124  42 8 702,58  

 1. Zásoby     

 materiál na skladě                                                                                                               112 43 163,38  

 pořízení materiálu a materiál na cestě                                                               111,11
19 

44 0,00  

 nedokončená výroba                                                                                                         121 45 0,00  

 polotovary vlastní výroby                                                                                                   122 46 0,00  

 výrobky                                                                                                                              123 47 0,00  

 zvířata                                                                                                                                124 48 0,00  

 zboží na skladě                                                                                                                  132 49 1 708,30  

 pořízení zboží a zboží na cestě                                                                          131,13
9 

50 0,00  

                                                                 Zásoby cekem pol. 43 až 50  51 1 871,68  

 2. Pohledávky     
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 odběratelé                                                                                                                           311 52 21,66  

 směnky k inkasu                                                                                                                  312 53 0,00  

 pohledávky zaeskontované cenné papíry                                                                          313 54 0,00  

 poskytnuté provozní zálohy                                                                                                314 55 55,14  

 pohledávky za rozpočtové příjmy                                                                                      315 56 0,00  

 ostatní pohledávky                                                                                                              316 57 0,00  

        součet po. 52 až 57  58 76,80  

 pohledávky za účastníky sdružení                                                                                      358 59 0,00  

 sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                                                                          336 60 0,00  

 daň z příjmů                                                                                                                         341 61 0,00  

 ostatní přímé daně                                                                                                              342 62 0,00  

 daň z přidané hodnoty                                                                                                       343 63 0,00  

 ostatní daně a poplatky                                                                                                      345 64 0,00  

 pohledávky z pevných termínových operací a opcí                                                           373 65 0,00  

          součet pol. 61 až 64  66 0,00  

 pohledávky v zahraničí                                                                                                       371 207 0,00  

 pohledávky tuzemské                                                                                                         372 208 0,00  

          součet pol. 207 a 208  209 0,00  

 nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočetem                                                    346 67 0,00  

 nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočetem ÚSC                                                 348 68 0,00  

          součet pol. 67 a 68  69 0,00  

 pohledávky za zaměstnanci                                                                                               335 70 1,00  

 pohledávky z vydaných dluhopisů                                                                                      375 71 0,00  

 jiné pohledávky                                                                                                                    378 72 38,59  

 opravná položka k pohledávkám                                                                                         391 73 0,00  

       součet pol. 70 až 73  74 39,59  

                        Pohledávky celkem pol. 58+59+60+65+66+209+69+74  75 116,39  

 3. Finanční majetek     

 pokladna                                                                                                                             261 76 11,55  

 peníze na cestě                                                                                                            +/-262 77 0,00  

 ceniny                                                                                                                                 263 78 97,86  

      součet pol. 76 až 78  79 109,41  

 běžný účet                                                                                                                          241 80 6 116,59  

 běžný účet FKSP                                                                                                                 243 81 360,51  

 ostatí běžné účty                                                                                                             245 82 0,00  

 vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách                                                              246 210 0,00  

       součet pol. 80 až 82 a 210  83 6 477,10  

 majetkové cenné papíry k obchodování                                                                             251 84 0,00  

 dlužné cenné papíry k obchodování                                                                                   243 85 0,00  

 ostatní cenné papíry                                                                                                            256 86 0,00  

 pořízení krátkodobého finančního majetku                                                                         259 87 0,00  

       součet pol. 84 až 87  88 0,00  

                                             Finanční majetek celkem pol. 79+83+88  89 6 586,51  

 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah     

     k rozpočtu hospodaření a účty mimorozpočt.prostředků     

 základní běžný účet                                                                                                           231 90 0,00  

 vkladový výdajový účet                                                                                                     232 91 0,00  

 příjmový účet                                                                                                                      235 92 0,00  

 běžné účty peněžních fondů                                                                                             236 93 0,00  

 běžné účty státních fondů                                                                                                 224 94 0,00  

 běžné účty finančních fondů                                                                                              225 95 0,00  

     součet pol. 90 až 95  96 0,00  

 poskytnuté dotace organizačním složkám státu                                                                202 97 0,00  

 poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu                                                              212 98 0,00  

 poskytnuté příspěvky a dotace přísp. organizacím                                                           203 99 0,00  

 poskytnuté dotace ostatním subjektům                                                                              204 100 0,00  

 poskytnuté příspěvky a dotace přísp. organizacím                                                            213 101 0,00  

 poskytnuté dotace ostatním subjektům                                                                               214 102 0,00  

      součet pol. 97 až 102  103 0,00  

 poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                                                      271 104 0,00  

 poskytnuté přech.výpomoci přísp.organizacím                                                                   273 105 0,00  

 poskytnuté přech.výpomoci podnikatelským subj.                                                              274 106 0,00  

 poskytnuté přech.výpomoci ostatním organizacím                                                             275 107 0,00  

 poskytnuté přech.výpomoci fyzickým osobám                                                                   277 108 0,00  

      součet pol. 104 až 108  109 0,00  

 limity výdajů                                                                                                                         221 110 0,00  

 zúčtování výdajů územních samosprávných celků                                                            218 111 0,00  

 materiální náklady                                                                                                               410 112 0,00  

 služby a náklady nevýrobní povahy                                                                                  420 113 0,00  
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 cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám                                                                     430 114 0,00  

 mzdové a ostatní osobní náklady                                                                                        440 115 0,00  

 dávky sociálního zabezpečení                                                                                           450 116 0,00  

 manka a škody                                                                                                                    460 117 0,00  

     součet pol. 112 až 117  118 0,00  

                                          Prostř.rozpočt.hospodaření celkem pol.  119 0,00  

 5. Přechodné účty aktivní     

 náklady příštích období                                                                                                       381 120 128,00  

 příjmy příštích období                                                                                                           385 121 0,00  

 kursové rozdíly aktivní                                                                                                        386 122 0,00  

 dohadné účty aktivní                                                                                                           388 123 0,00  

                                     Přechodné účty aktivní pol. 120 až 123  124 128,00  

           AKTIVA   CELKEM                                              pol. 1 + 42  125 75 830,95  

 C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem  126 72 412,32  

                                                                                             pol.     

 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy     

 fond dlouhodobého majetku                                                                                                901 127 67 128,37  

 fond oběžných aktiv                                                                                                           902 128 2 380,35  

 fond hospodářské činnosti                                                                                                 903 129 0,00  

 oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků                                                        +/-909 130 0,00  

                                            Majetkové fondy celkem po. 127 až 129  131 69 508,72  

 fond privatizace                                                                                                                  904 211 0,00  

 ostatní fondy                                                                                                                      905 212 0,00  

                                                                      součet po. 211a 212  213 0,00  

 2. Finanční a peněžní fondy     

 fond odměn                                                                                                                         911 132 293,22  

 fond kulturních a sociálních potřeb                                                                                     912 133 385,04  

 fond rezervní                                                                                                                      914 134 848,61  

 fond reprodukce majetku                                                                                                    916 135 1 376,73  

 peněžní fondy                                                                                                                    917 136 0,00  

 jiné finanční fondy                                                                                                               918 137 0,00  

                                   Finanční a peněžní fondy celkem pol. 132 až 137  138 2 903,60  

 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu     

 státní fondy                                                                                                                         921 139 0,00  

 ostatní zvláštní fondy                                                                                                          922 140 0,00  

 fondy Evropské unie                                                                                                           924 203 0,00  

                                    Zvláštní fondy OSS celkem pol. 139+140+203  141 0,00  

 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření     

 financování výdajů organizačních složek státu                                                                  201 142 0,00  

 financování výdajů územních samosprávných celků                                                         211 143 0,00  

 bankovní účty k limitům organizačních složek státu                                                            223 144 0,00  

 vyúčtování rozpočt.příjmů z běžné činnosti OSS                                                               205 145 0,00  

 vyúčtování rozpočt.příjmů z běžné činnosti ÚSC                                                               215 146 0,00  

 vyúčtování rozpočt.příjmů z finančního majetku OSS                                                         206 147 0,00  

 vyúčtování rozpočt.příjmů z finančního majetku ÚSC                                                         216 148 0,00  

 zúčtování příjmů územních samosprávních celků                                                               217 149 0,00  

 přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                                                             272 150 0,00  

       Zdroje krytí prostředků rozpočt.hospodaření celkem ř.142 až 150  151 0,00  

 5. Výsledek hospodaření     

 a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO     

     výsledek hospodaření běžného účetního období                                                     +/- 
963 

152 0,00  

  (+/- 932) +/- 
932 

153 0,00  

  (+/- 931) +/- 
931 

154 0,00  

 (+/- 933) +/- 
933 

155 0,00  

 c) saldo výdajů a nákladů                                                                                              +/- 
964 

156 0,00  

 d) saldo příjmů a výnosů                                                                                               +/- 
965 

157 0,00  

                                                         součet po. 152 až 157  158 0,00  

 D. Cizí zdroje                                  pol. 160+166+189+196+201  159 3 418,63  

 1. Rezervy     

 rezervy zákonné                                                                                                                 941 160 0,00  

 2. Dlouhodobé závazky     

 vydané dluhopisy                                                                                                                953 161 0,00  

 závazky z pronájmu                                                                                                            954 162 0,00  

 dlouhodobé přijaté zálohy                                                                                                   955 163 0,00  
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 dloudobé směnky k úhradě                                                                                                958 164 0,00  

 ostatní dlouhodobé závazky                                                                                               959 165 0,00  

                                         Dlouhodobé závazky celkem pol. 161 až 165  166 0,00  

 3. Krátkodobé závazky     

 dodavatelé                                                                                                                           321 167 334,97  

 směnky k úhradě                                                                                                                 322 168 0,00  

 přijaté zálohy                                                                                                                     324 169 0,00  

 ostatní závazky                                                                                                                   325 170 1 056,09  

 závazky z pevných termínovaných operací a opcí                                                           373 171 0,00  

         součet pol. 167 až 171  172 1 391,06  

 závazky z upsaných nespl.cenných papírů a podílů                                                          367 173 0,00  

 závazky k účastníkům sdružení                                                                                         368 174 0,00  

       součet pol. 173 a 174  175 0,00  

 zaměstnanci                                                                                                                        331 176 530,78  

 ostatní závazky vůči zaměstnancům                                                                                  333 177 0,00  

        součet pol. 176 a 177  178 530,78  

 závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění                                              336 179 889,35  

 daň z příjmů                                                                                                                         341 180 0,00  

 ostatní přímé daně                                                                                                               342 181 227,58  

 daň z přidané hodnoty                                                                                                        343 182 0,00  

 ostatní daně a poplatky                                                                                                       345 183 0,00  

       součet  pol. 180 až 183  184 227,58  

 vypoř. přeplatků dotací a ost. závazků se st.rozpočtem                                                     347 185 0,00  

 vypoř. přeplatků dotací a ost. závazků s rozpočtem ÚSC                                                 349 186 0,00  

        součet pol. 185 a 186  187 0,00  

 jiné závazky                                                                                                                       379 188 279,86  

      krátkodobé závazky celkem pol. 172+175+178+179+184+187+188  189 3 318,63  

      

 4. Bankovní úvěry a půjčky     

 dlouhodobé bankovní úvěry                                                                                                951 190 0,00  

 krátkodobé bankovní úvěry                                                                                                281 191 0,00  

 eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                                                                     282 192 0,00  

 vydané krátkodobé dluhopisy                                                                                             283 193 0,00  

 ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)                                                                289 194 0,00  

       součet pol. 193 a 194  195 0,00  

                           Bankovní úvěry a půjčky celkem pol. 190+191+192+195  196 0,00  

 5. Přechodné účty pasivní     

 výdaje příštích období                                                                                                         383, 197 0,00  

 výnosy příštích období                                                                                                        384 198 0,00  

 kursové rozdíly pasivní                                                                                                       387 199 0,00  

 dohadné účty pasivní                                                                                                          389 200 100,00  

                                 Přechodné účty pasivní celkem pol. 197 až 200  201 100,00  

     PASIVA  CELKEM                                             pol. 126 + 159  202 75 830,95  
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Základní personální údaje     
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k : 31.12.2008 

     

věk muži ženy celkem % 

do 20 let     

21 -30 let 5 1 6 6,3 

31 - 40 let 5 7 12 12,6 

41 - 50 let 8 13 21 22,1 

51 - 60 let 4 23 27 28,4 

61 let a více 12 17 29 30,6 

celkem 34 61 95 100,0 

% 35,8 64,2 100 100,0 

     

2) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k : 31.12.2008  

     

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 1 1 3 3,2 

vyučen 6 3 9 9,5 

střední odborné  2 2 2,1 

úplné střední  1 1 1,0 

úplné střední odborné 14 30 44 46,3 

vyšší odborné     

vysokoškolské 13 23 36 37,9 

celkem 34 61 95 100,0 

     

3) Celkový údaj o průměrných platech k : 31.12.2008   

     

 celkem    

průměrný hrubý měsíční plat 19.426,-    

     

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů           zaměstnanců v roce 
2008 

     

 počet    

nástupy 6    

odchody 13    

     

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k : 31.12.2007 

     

doba trvání počet %   

do 5 let 28 29,5   

do 10 let 25 26,3   

do 15 let 14 14,7   

do 20 let 13 13,7   

nad 20 let 15 15,8   

celkem 95 100,0   
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NEMOVITOSTI 
 
 

PNP hospodařil v roce 2008 se dvěma areály nemovitostí. Jedná se především                
o areál letohrádku Hvězda v Praze 6 - Liboci (národní kulturní památka, renesanční stavba 
z roku 1555 včetně 4 hospodářských objektů, celkem cca 2 400 m2).                   

V závěru roku 2005 byl dokončen převod druhého areálu nemovitostí v Praze 6 – 
Bubenči. Roku 2006 byly provedeny další změny v příslušnosti nakládat s tímto majetkem, 
v roce 2007 nedošlo ke změnám. V roce 2008 byl na základě obvodního soudu v Praze 6 
vydán rozsudek ve prospěch PNP. Žalovaná strana podala na tomto základě odvolání 
k Městskému soudu.  

 

Areál letohrádku Hvězda  

 

Letohrádek Hvězda byl zpřístupněn, v rámci programu Praha 2000 – evropské město 
kultury, dne 25. 5. 2000 současně s dlouhodobou expozicí a krátkodobou výstavou. PNP 
využívá letohrádek k prezentační činnosti soustředěné do všech prostor letohrádku (výstavy, 
pořady aj. kulturní akce). S ohledem na umístění objektu, klimatické podmínky a provozní 
náročnost je objekt přístupný veřejnosti každoročně od dubna do října.  

Hájenka (bývalá císařská kuchyně) příslušející k areálu letohrádku byla slavnostně 
otevřena a jednorázově zpřístupněna dne 15. září 2005 v rámci programu Dnů evropského 
dědictví 2005 (téma „Nový život v historickém prostředí“) a v souvislosti s  50. výročím 
předání sbírky Jiřího Karáska ze Lvovic do PNP. Studovna knihovny PNP, umístěná  
v hájence, byla zpřístupněna pro badatele v dubnu roku 2006.  

 

Nové sídlo PNP 

 

Nemovitost  v Praze 6 – Bubenči, V sadech,  čp. 44  převzal PNP dne 9. 1. 2006 (budova  
o užitné ploše 4 188 m2, kinosál 194 m2, vrátnice 64 m2, pozemek  4 296 m2) a  dne 27. 6. 
2006 pak nemovitost v Praze 6 – Bubenči, Pélleova čp. 70 (budova o užitné ploše 644 m2, 
pozemek 1 148 m2). Celkem tvoří nemovitosti v Praze 6 areál o rozloze 5 074 m2 (budovy) a 
5 444 m2 (související pozemky). Původně PNP získal i další objekt čp. 47 s přilehlými 
pozemky, ten však byl dne 15. 6. 2006 předán MV ČR.  
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DEPOZITÁŘE 
 

 
V roce 20028 měl PNP 10 pracovišť na území ČR různého rozsahu odborné činnosti, nejen 
z koncepčních a ekonomických důvodů, ale i z hlediska ochrany sbírky:  

1. Klášter premonstrátů na Strahově (sídlo PNP, odborná pracoviště, depozitáře 
K/PNP a LA/PNP), 1 991,80 m2 

2. Hájenka (depozitář K/PNP),  

3. pracoviště v Čáslavi (zpracování sbírky a depozitář K/PNP), 105 m2 

4. dvě pracoviště v Chrudimi (zpracování sbírky, depozitáře, výstavní síň US/PNP), 
636,8 m2, z toho depozitář 423 m2 /  

5. pracoviště ve Starých Hradech (zpracování archiválií, studovna, archiv PNP, 
expozice interiérů depozitáře LA/PNP a US/PNP, ubytovna), 2 455,80 m2 , z toho 
depozitáře cca 1000 m2. Koncem roku byl vzhledem k havarijnímu stavu 
dojednán depozitář v Duchcově   

6. depozitář v Cerhovicích (K/PNP) 217 m2 

7. depozitář v Kladně I. (K/PNP), 978 m2 

8. depozitář v Kladně II. (US/PNP), 256 m2 

9. depozitář v Kladrubech (K/PNP), 443 m2 

          10.   depozitář Duchcov (LA/PNP), 860 m2) 

           11.  depozitář v Opočně (K/PNP), 65 m2 

 

Část depozitáře v klášteře v Kladrubech byla uvolněna k 31. 12. 2007 (cca 60%), v roce 
2008  byla uzavřena smlouva na dobu určitou (do 2013), poté se počítá se s vyklizením. 
Prostory  v Chrudimi se nebudou dále rozšiřovat, prostory ve Starých Hradech budou 
postupně vyklízeny. Depozitář v Opočně bude zcela uvolněn.  

Současně je třeba vyřešit budoucí uložení sbírky v souladu s platnými předpisy,  a vzhledem 
k tomu, že nejen státní organizace (např. pracoviště NPÚ v Plzni, co se týče kláštera v 
Kladrubech), ale  i obce v některých případech změnily koncepci využívání objektů v jejich 
vlastnictví (např. město Čáslav, co se týče kasáren), či došlo ke změně vlastníka (zámek 
Staré Hrady u Jičína je od roku 2007 v majetku manželů Sukových). 

 

Koncepce uložení sbírky 

PNP počítá se získáním vhodných budov  pro  výstavbu nového centrálního depozitáře  o 
rozloze cca 4 000 - 6 000 m2, (event. s rekonstrukcí staršího objektu), nejlépe v okrajové 
části Prahy, nebo ve vzdálenosti nejvíce 50 km od Prahy. Koncem roku 2008 byl na základě 
nabídky MO předběžně dojednán převod dvou budov bývalých kasáren v Litoměřicích, které 
splňují požadavky na centrální depozitář PNP.  
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Problematika depozitáře Terezín 
 
Předchozí ředitel PNP,  Mgr. Pavel Hazuka, projednával v červnu 2008 s MK ČR, konkrétně 
s vrchní ředitelkou ing. Vohralíkovou, možnost získat objekt bývalé nemocnice v Terezíně 
pro PNP za účelem vybudování centrálního depozitáře. Na základě projednávání 
podrobností lokalizace objektu se vyskytl problém s uložením sbírek archivního charakteru  
( § 61 zák. č. 499/2004 Sb.)  vzhledem k záplavovému pásmu.   
 
Základní problém pro uložení části sbírky PNP (archiválií a sbírkových předmětů) v objektu 
představuje blízkost Ohře. Původní historický protipovodňový systém není funkční, což vedlo 
při povodních v roce 2002 k zaplavení depozitářů Národního  muzea a části terezínského 
areálu. Druhou problematickou otázkou je vlastnický vztah k budově (PNP není vlastníkem a 
je potřebné vyhnout se investici do cizího majetku). 
 
Z těchto důvodů se jako reálnější a pro uložení sbírek optimální jeví využití bezúplatného 
převodu budov bývalých kasáren v Litoměřicích.  
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POZITIVA  A NEGATIVA  ROKU 2008 
 

 
Pozitiva:  
 
- Získání jednorázové dotace MK ČR (4 miliony K4) na posílení rozpočtu r. 2008 na činnost  
  (akvizice sb. oddělení, konzervování fondů knihovny a uměleckých sbírek PNP, dovybavení    
  sb. oddělení potřebnou modernější počítačovou technikou, nákup programového vybavení -  
 zakoupení licencí).  

     - Získání dvou systematizovaných míst pro K/PNP a oddělení prezentace sbírky. 
     - Zakoupení významné archiválie (dopis F. Kafky) pro sbírku literárního archivu. 
     - Zařazení dvou projektů PNP do kulturních akcí MK ČR v rámci předsednictví ČR Radě    
       Evropy. 
     - Zintenzivnění spolupráce (výstavní činnost) s oborově příbuznými institucemi, Českými  

 centry a obecně prospěšnými společnostmi. 
 

 
Negativa: 
 
- Stále nedořešená otázka vlastnictví budovy V Sadech č. 44, Praha 6-Bubeneč (soudní  
  spor s Magistrátem hl. m. Prahy). 
- Problémy s pronajatými depozitáři: v současné době, zejména s depozitáři LA/PNP ve  
  Starých Hradech (pozdržení akreditace LA/PNP). Postupný přesun archiválií ze Starých    
  Hradů do depa v Duchcově v r. 2009 neřeší problém LA/PNP. 
- Event. možnost získání pronájmu budovy pro centrální depozitář pro archiv, knihovnu a   
  umělecké sbírky PNP v Terezíně je negativně hodnocena  Archivní správou MV ČR i   
  muzejními odborníky (záplavová oblast). 
- Problém nízkého rozpočtu PNP, jednorázová dotace MK ČR z r. 2008 vyřešila jen  
  nejnutnější  potřeby sb. odd. Nutnost pravidelného navyšování rozpočtu, nejméně o milion  
  Kč/rok, zejména pro výstavní, publikační, programovou a propagační činnost PNP. Problém   
  je např. zajištění financí na velkou, již od pololetí r. 2008 připravovanou výstavu PNP pro r.  
  2010 (v rámci celonárodní akce Rok K. H. Máchy 2010 – 200. výročí narození básníka).   
  Její předběžný, minimalizovaný rozpočet činí 1 400 tis. Kč. 
- Utlumení vědeckovýzkumné činnosti  PNP. Projekty přihlašované u GA ČR jsou odmítány  
  z nedostatku financí pro humanitní sféru. MK ČR se pro budoucí léta orientuje na projekty  
  aplikovaného výzkumu, který lze v našem oboru velmi těžko realizovat. 

 


