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Úvod 
 
      Očekávání do roku 2009, plná obav, zda bude možné udržet chod instituce díky naprosto 
nedostatečnému rozpočtu, se skutečně naplnila, a pouze díky neutuchající, více než půlroční 
aktivitě všech rozhodujících složek archivu i Ministerstva, se teprve v listopadu podařilo 
odvrátit hrozící uzavření archivu.  Priority, přes neustále experimenty Ministerstva 
s plošným krácením rozpočtů již v předchozích letech, která s finanční a hospodářskou krizí 
neměla nic společného, zůstaly v některých částech téměř stejné jako v roce předchozím.  
     Archivování elektronicky vzniklých archiválií se opět posunulo ve směřování 
k výstavbě tzv. národního digitálního archivu. Měřeno prizmatem potřebnosti realizace a 
netrpělivosti archivářů, se vše pohybuje hlemýždím tempem a nejasnosti kolem skutečného 
spuštění financování z prostředků Integrovaného operačního programu strukturálních fondů 
Evropské unie přetrvávaly celý rok. Proto se začaly objevovat nebezpečné signály možného 
drolení realizačního týmu. Proto šlo o personální prioritu na úkor ostatních prací a 
organizačních celků, stejně jako další, tentokráte zcela nové povinnosti vyplývající 
z postupného náběhu jednotlivých komponent elektronického úřadování.        
 

 Předarchivní péče se prolnula s otázkou implementace zákona o datových schránkách 
nejen v Národním archivu, ale i u původců spadajících do jeho kompetence. Metodická 
pomoc se realizovala směrem i k ostatním veřejným archivům. Počítali jsme s velkými 
potřebami v tomto ohledu ve veřejné správě a tedy i s mobilizací dalších kompetentních 
archivářů pro tyto záležitosti. Pro usnadnění práce nejen v této oblasti byl dotvořen vnitřní 
informační systém a jeho využívání se stalo samozřejmou součástí způsobu řízení, 
kontroly, ale i spolupráce v horizontální rovině. Může být chápán jako „psychologická 
příprava“ na implementaci elektronické spisové služby v archivu. 

 
Archiv nemá nazbyt v personálních ani ve finančních zdrojích. Řídící složky musejí 

tedy racionálně zvažovat veškeré aktivity, nelpět za každou cenu na tradičních zažitých 
postupech, neplýtvat silami na napravování zbytečných nedostatků způsobených 
liknavostí a organizační a jinou nekompetentností vlastních kolegů i našich partnerů. 
Měnícím se podmínkám je nutné se přizpůsobit sofistikovanými způsoby organizace 
práce i strukturou. Ne vše se podařilo. A tak nástroj státní kontroly u problematických 
původců a řešení kompetence Národního archivu u mateřského resortu včetně personální 
části se nikam nepohnuly. V evidenci Národního archivního dědictví jsme zapracovali 
připomínky ze státní kontroly a v jistých organizačních útvarech se snažili o udržení 
pořádku. Za prioritní nadále považujeme vedle spolupráce s politickými stranami (zde ovšem 
pouze s dnes či v minulosti parlamentními) především záchranu akutně ohrožených archivů 
bývalých masových dobrovolných organizací Národní fronty a mezinárodních organizací, 
působících před rokem 1990 v Praze. Na stejnou úroveň jsme kladli udržení dynamiky při 
získávání osobních archivů. 
      
     Totéž platí i pro oblast zpracování archiválií. Nezahajovali jsme nové projekty bez 
ukončení stávajících, připravili jsme se pečlivě na využití týmové práce, na prvky 
projektového řízení napříč archivními odděleními. Opět se stanovily priority pro celý 
Národní archiv. 

 
     Ve využívání archiválií organizačními opatřeními se zatím úspěšně bráníme 
krádežím. Dokončení rekonfigurace sítě a emancipace ze sítě Ministerstva vnitra dovolilo 
plán masivnějšího využívání studijních kopií a webu – tj. uveřejňování žádaných 
pomůcek a kopií archiválií na webu. Pokračující retrospektivní konverze inventářů 
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nabrala novou dynamiku. Pokračovalo i bezpečnostní a studijní snímkování – paralelně 
„mokrý proces“ (dokud finance dovolí) a digitalizace. I zde dominantně vystupuje nutnost 
uvážlivého plánování. Potvrzuje to i volba a realizace výzkumného úkolu ve věci 
informačního propojení s ostatními paměťovými institucemi a archivních standardů. 
Souvisí s informačními potřebami společnosti, s nutností výměny dat bez bariér, 
s rozvojem elektronického úřadování i využitím obsahu budoucího digitálního archivu. 

 
     Nezbytnou podmínkou péče o fyzický stav archiválií bylo naplnění páteřního reálného 
tříletého plánu restaurování. Mezi jednu z dlouhodobých priorit Národního archivu 
patří zavedení technologií hromadného odkyselování archiválií. V roce 2007 byly 
vybrány tři perspektivní technologie CSC Book Saver a BookKeeper a Neschen C 900. Rok 
2008 byl věnován přípravě nákupu těchto technologií, popřípadě jejich uvedení do provozu za 
pomoci tzv. Norských finančních mechanismů. Tato varianta bohužel nebyla podpořena 
experty Ministerstva kultury. Zkvalitnění projektového záměru hromadného odkyselení, 
získání strategických partnerů bez ohledu na resortní kompetence a nutná spolupráce 
s Archivem bezpečnostních složek, který díky svému výlučnému postavení měl dostatek 
prostředků pro nákup přístroje Neschen a který hledá naplnění dikce zákona o Ústavu pro 
studium totalitních režimů mj. i v otázce spolupráce s Národním archivem v oblasti 
restaurování (ovšem jen ve svůj prospěch), to vše byly cesty jak dále postupovat 
v záchraně postižených archiválií. 
 
     V roce 2009 pokračovaly rokem 2006 zahájené restaurátorské práce (na základě 
vládního usnesení č. 216 z března 2003) dokumentů poškozených povodní v roce 2002 
(knihařské práce na ročenkách Českého statistického úřadu). Restaurování soudních spisů 
Městského soudu v Praze bylo sice konečně zahájeno, ale výhled na rok 2010 je opět 
pesimistický. Hlavním důvodem byla dříve neochota Ministerstva spravedlnosti financovat 
práce, které svým nevhodným umístěním spisoven způsobila, nyní jde o následky škrtů 
v důsledku hospodářské krize. Fyzický stav archiválií Státního soudu z padesátých let 20. 
století je však natolik ohrožen, že Národní archiv bude muset svými silami, tedy po 
kapkách, tuto situaci zachraňovat. 
 
    Krizový plán Národního archivu pro případy havárie nebo živelních pohrom byl 
zpracován pro budovu Národního archivu v Dejvicích až na úroveň jednotlivých směrnic 
v souvislosti s výstavbou městského okruhu Prašný most – Špejchar. Na základě dosud 
získaných zkušeností se ukazuje, že na celé práci je a zřejmě i v budoucnu bude nejsložitější 
přesvědčit některé členy krizových orgánů o smyslu této práce. Doufejme, že i v dalších dvou 
letech půjde jen o teoretickou přípravu, která při postupujících zemních pracích při výstavbě 
tunelu Blanka snad nebude potřebná v praxi. 
 
     Zpracování postupu na záchranu a dlouhodobé uložení fotografických dokumentů (8. odd. 
– tříletá podpora 1600 tis. Kč), přešlo do posledního roku řešení. Monitorování plynných 
polutantů v depozitářích státních archivů ČR (10. odd. – dvouletá podpora 1400 tis. Kč) 
představilo konečné výsledky veřejnosti.  
 
     Významnou událostí bylo konání dvou akcí k předsednictví České republiky 
v Evropské unii v archivnictví – EBNA a Fórum DLM. Archiv za ně sice nenesl přímou 
zodpovědnost, ale důstojný průběh v naší budově a za pomoci našich kolegyň a kolegů 
byl věcí cti. Ostatně tři referáty pro zasedání špičkových evropských archivních 
představitelů připravil náš archiv a šlo o podstatné inovační podněty v oblasti výzkumu.  
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I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU 
Tab. č. 1a, 1b 

I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU 
stav k 31. 12. 2009 
SM - 143 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

P. Č. Druh pracovní činnosti Systemizovaný stav Skutečný stav 

1 Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, 
auditor) 12,00 12,00 

2 

Ekonomika, administrativa 
(ekonomové, účetní, hospodářky, 

sekretářky, písařky, podatelna 
apod.) informátor, právník, 

personalista 

15 15 

3 
Správa budov, autoprovoz 

(správci budov, topiči, údržbáři, 
uklízečky, ostraha, řidiči) 

4 4 

4 Informatika 4 4 

5 Konzervace a restaurování, 
preventivní péče o archiválie 13,75 13,75 

6 Reprografie 5 5 

7 Badatelské služby 18 18 

8 
Vydavatelská a propatační 

činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) 
výstavář 

2 2 

9 Předarchivní péče, kontrolní 
činnost 21 21,00 

10 Archivní evidence a metodika 1 1 

11 
Péče o archiválie, zpracování 
archiválií, správa archivních 

souborů 
46,25 45,75 

12 Zahraniční styky 1 1 

 CELKEM 143 142,5 
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SM
 

1 1           3   5   4   13,00 13,00 
2 1               1   6,25   8,25 8,25 
3 1               3   7   11,00 11,00 
4 1               3   10,75   14,75 15,00 
5 1 2   4         5 1 2   15,00 15,00 
6 1               2   8,75   11,75 12,00 
8 1 1       5 8 2 1   7 1 26,00 26,00 
9 1           7           8,00 8,00 

10 1       13       1       14,75 14,75 
11 1 8 4   1               14,00 14,00 
12 2 4                     6,00 6,00 

SUMA 12 15 4 4 14 5 18 2 21 1 45,75 1 142,50 143,00
 
 
V ODDÍLE 7) Badatelské služby je zařazena i knihovna (8 SM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva Národního archivu za rok 2009 

7 
 

 

     Personální situaci v odděleních nelze charakterizovat jednoduchým tabulkovým 
přehledem. Trvalou skutečností se stalo snížení počtu systemizovaných míst o jedno k  
1. 1. 2008, na základě rozhodnutí ministra vnitra o snížení počtu pracovních míst v resortu 
(archivář). Z téhož podnětu bylo jedno místo přeměněno na „digitalizátora“. Snahy během 
druhé poloviny roku 2009 o vrácení dvou tabulkových míst ze Zařízení služeb pro MV po 
zrušení provozu bufetu byly marné, ač se jednalo o nejnižší třídu. Trvá tedy trend snižovat 
personální stav a navyšovat povinnosti. Propad v posledních deseti letech je ze 168 
systemizovaných míst na 142. Nárůst fyzického rozsahu spravovaných fondů je ze 103 564,92 
bm v roce 2000, na 119 611,15 bm v roce 2008 a 116 707,45 bm v roce 2009 (oproti stavu 
k 31. 12. 2008 se jedná na konci roku 2009 o nárůst o 61 archivních souborů a úbytek 2903,7 
bm z důvodů delimitace a skartace). O nárůstu povinností např. v oblasti předarchivní péče či 
výzkumu viz příslušné kapitoly zpráv o činnosti, tuto nevyjímaje. 
     Archiv je samozřejmě strukturován do specializujících se dílčích jednotek, přesto existují 
činnosti, které jsou vykonávány více odděleními, a odlišení mezi nimi je dáno růzností 
svěřeného Národního archivního dědictví. Správa fondů a jejich odborné zpracování a 
zpřístupnění v celé škále vědeckých produktů se sjednocuje metodikou a rozlišuje specifiky 
chronologickými, věcnými, jazykovými, paleografickými, diplomatickými atd. Řada 
archivářů současně vykonává poslání archivního inspektora, poskytuje informace veřejné 
správě i soukromému sektoru, vyhotovuje rešerše či zabíhá nejen do základního výzkum v 
oblasti historie, dějin správy, pomocných věd historických, ale i stále více do informatiky, 
nutné pro další vývoj oboru. U instituce naší velikosti samozřejmě i u ostatních povinností, 
dochází ke kumulaci rolí – archiváři a další kolegové ve studovnách se věnují i 
reprografickým činnostem, fotografové též digitalizují, práce s veřejností se týká skoro všech. 
Snad jen restaurátoři konzervují a restaurují, když i v péči o fyzický stav archiválií existuje 
masivní složka preventivní, dále mírně krizová (práce v terénu s kontaminovaným 
materiálem) a vědecký úsek. O propojení kontroly spisové služby a výběru archiválií se 
segmentem výzkumu a vývoje v oblasti elektronických archiválií, se standardizací a využitím 
podnětů z oblasti informatiky ani nemluvě. 
     Vykonávání více povinností jednou osobou se v roce 2009 propojilo ještě s nutností 
vzájemné výpomoci mezi odděleními. Solidárnost ostatních a pochopení všemi je kvitována 
postiženými i ředitelkou s velkou vděčností. Postupně jsme se připravili na zvládnutí dvou 
velkých projektů z oblasti zpracování a zpřístupnění nejžádanějších fondů v roce 2010 formou 
projektového řízení. 
     Další vzdělávání pracovníků probíhá v několika liniích. Někteří pracovníci se i v minulém 
roce účastnili kurzů výpočetní techniky a školení o datových schránkách v Institutu pro místní 
správu v Benešově a navštěvovali kurs angličtiny organizovaný v prostorách Národního 
archivu a výuku němčiny v prostorách Státního oblastního archivu v Praze. 
     Na pražské filozofické fakultě Univerzity Karlovy realizovalo své postgraduální studium 
devět pracovníků. Jeden z nich dokončil na podzim magisterské studium. Kolegové se věnují 
tématům arizace, elity sociální demokracie, ztráta Podkarpatské Rusi v letech 1944 -1945, 
kancléř Metternich ad. Na pedagogické fakultě téže univerzity realizoval své doktorandské 
studium jeden pracovník. Další pak pokračoval ve studiu oboru Softwarové inženýrství na 
České zemědělské univerzitě v Praze. Na filozofické fakultě v Praze studovala jedna 
kolegyně, druhá pokračovala v magisterském studiu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem. Dva restaurátoři ukončili studia na Vysoké škole chemicko-technologické 
v Praze státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomových prací. Nová pracovnice 
oddělení péče o fyzický stav archiválií zahájila doktorskou práci na Slovenské technické 
universitě v Bratislavě, její kolegyně pokračuje ve své doktorské práci na Katedře fotografie 
FAMU Praha. Další pracovnice absolvovala archivní kurz pořádaný katedrou pomocných věd 
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historických a archivnictví filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Restaurátoři se 
pravidelně účastní setkání, dílen a seminářů Společenstva českých knihařů. 
 
 
II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ 
 
Přehled viz tabulky č. II/1 a 2 v závěru zprávy. 

     K 31. 12. 2009 spravoval Národní archiv ve své základní evidenci celkem 1785 
archivních souborů v rozsahu 116707,45 bm (oproti stavu k 31. 12. 2008 se jedná o 
nárůst o 61 archivních souborů a úbytek 2903,7 bm)1. Z uvedených 1785 archivních 
souborů bylo celkem 1735 souborů (112327,35 bm) evidováno jako soubory v přímé péči 
archivu, 46 souborů (4338,9 bm) bylo v NA uloženo na základě depozitní smlouvy (v roce 
2009 nově přibyly fondy Janouch František, MUDr., Červenka Vladimír, JUDr., Český 
horolezecký svaz a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, naopak 
ukončeno bylo depozitum Likvidačního fondu měnového)  a 4 archivní soubory NA (41,20 
bm) byly na základě smlouvy uloženy mimo archiv. V rámci revize depozitních smluv byla 
podepsána nová depozitní smlouva s řádem milosrdných bratří a upravena stávající 
smlouva s Královskou kanonií řádu premonstrátů na Strahově. V roce 2009 bylo provedeno 
celkem 429 aktualizací evidenčních listů Národního archivního dědictví (dále též NAD), které 
se týkaly 241 archivních souborů. 317 aktualizací bylo provedeno prostřednictvím 228 
vnějších a 89 vnitřních změn, 112 aktualizací pak přímou editací evidenčních listů. Nejčastěji 
aktualizovaným fondem byl fond Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha 
(NAD 1061), u kterého bylo zaznamenáno celkem 43 aktualizací. Do evidence archivních 
pomůcek bylo v roce 2009 zapsáno celkem 13 nových archivních pomůcek a 14 dodatků k již 
existujícím archivním pomůckám. V roce 2009 byly v evidenci archivních pomůcek zrušeny 
2 archivní pomůcky. 
     V základní evidenci NAD archiválií uložených mimo archivy a kulturně vědecké instituce 
evidoval NA k 31. 12. 2009 celkem 4 archivní fondy o celkové metráži 12,72 bm, což 
znamená, že oproti stavu k 31. 12. 2008 nedošlo u těchto fondů k žádným změnám. 
     Do evidence vnějších přírůstků a úbytků bylo zapsáno celkem 237 vnějších změn 
uskutečněných v roce 2009 (tj. o 31 více než v roce 2008). Celkem bylo evidováno 230 
přírůstků (223 přírůstků výběrem a 7 přírůstků delimitací) a 7 úbytků. Nejvíce přírůstků (11), 
bylo stejně jako v roce 2008 uskutečněno od Telefónica O2 Czech Republic, a. s., nejvíce bm 
(349) bylo opět stejně jako v roce 2008 převzato od Ministerstva financí ČR, nejvíce přírůstků 
(6) se vztahovalo k Sbírce map a plánů Národního archivu (NAD 324), nejvíce bm (249) bylo 
převzato k fondu Ministerstvo spravedlnosti ČSR (NAD 980) a nejvíce evidenčních jednotek 
(15502) bylo zaznamenáno k fondu Křesťanská a demokratická unie – Československá strana 
lidová (NAD 1822). Nárůst počtu přírůstků uskutečněných v roce 2009 je zásluhou především 
pracovníků 6. oddělení, kteří v tomto roce realizovali celkem 88 přírůstků, což je o 30 
přírůstků více než v roce 2008. Nejčastějším druhem přírůstku uskutečněného výběrem byl 
přírůstek ve skartačním řízení - 98x, dále následovaly dar – 61x přírůstek mimo skartační 
řízení – 38x, koupě – 16x,  depozitum jiného subjektu – 9x a nález – 1x. Celkem bylo v roce 
2009 převzato 1639,97 bm archiválií a 30992 evidenčních jednotek (tj. o 590,27 bm více a o 
80948 evidenčních jednotek méně než v roce 2008). Do jiných archivů bylo delimitováno 45 
evidenčních jednotek v rozsahu 2,24 bm, což je o 1,52 bm více než v roce 2008. 
     Do druhotné evidence NAD předalo v roce 2009 údaje ze své základní evidence celkem 16 
archivů a 6 kulturně vědeckých institucí. Celkem 5 archivů (Archiv akademie věd ČR, Archiv 

                                                 
1 Celkový úbytek metráže NA byl způsoben ukončením depozitní smlouvy k fondu Likvidační fond měnový 
(NAD 1415, 4921,5 bm) a následným zrušením EL NAD v evidenci NAD ke dni 10.11.2009. 
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hlavního města Prahy, Archiv Národního technického muzea, Archiv Pražského hradu a 
Literární archiv Památníku národního písemnictví) předalo v roce 2009 Národnímu archivu 
59 stejnopisů svých archivních pomůcek v listinné podobě.  
     K 31. 12. 2009 měl Národní archiv ve své péči celkem 1 národní kulturní památku a 25 
archivních kulturních památek. Pravidelná prověrka fyzického stavu archivních kulturních 
památek se uskutečnila ve dnech 7. a 8. 12. 2009. 
     Na  poradě ředitelů na podzim roku 2009, byl ředitelem odboru archivní správy a spisové 
služby dán Národnímu archivu úkol zvážit zrušení dvou archivních kulturních památek 
(AKP) z důvodu přehodnocení významu. Jde o archivní kulturní památku NA č. 7, Rezoluce a 
memoranda s požadavky na zestátnění klíčového průmyslu, bank, energetických zdrojů a 
podniků, AKP od 7. 7. 1977 (kartony č. 1049 - 1052, inv. č. 3610) – č. NAD 988 (Ministerstvo 
průmyslu, Praha) a č. 8, Dokumenty z porady představitelů politických stran, zájmových a 
odborových organizací a význačných osobností veřejného života konané dne 23. února 1948 
v Obecním domě v Praze, AKP od 7. 7. 1977 (1 svazek/68 folií) – č. NAD 357 (Národní fronta 
– ústřední výbor, Praha).  
     Po projednání na gremiální poradě a debatách v příslušných odděleních zaujal Národní 
archiv následující stanovisko, jež je samozřejmě otevřené další diskusi. Ve věci AKP č. 7 
potřebujeme ještě určitý čas na posouzení významu a především na zařazení do širších 
kontextů. Rezoluce a memoranda s požadavky na zestátnění klíčového průmyslu, bank, 
energetických zdrojů a podniků představují fenomén, který byl zvláště po roce 1948 využíván 
jako nátlaková akce pracujících na podporu všech politicky motivovaných činů vlády a KSČ. 
Budeme hledat protipól k této AKP a potom rozhodneme o jejím zrušení nebo ponechání.   
     Také v otázce AKP č. 8 se budeme podnětem dále zabývat, k návrhu se však v současné 
době nepřikláníme. Jedná se o soubor dokumentů, které mají nesporně mimořádnou 
historickou hodnotu a vztahují se ke klíčové události našich novodobých dějin. Jsou 
unikátním pramenem poznání jedné z nejdůležitějších epizod, provázejících zásadní 
společenský zvrat v únoru 1948, a pokusu o legalizaci tohoto zvratu komunistickou stranou. 
Události Února 1948 i vzniku a činnosti Národní fronty jsou objektem intenzivního 
historického výzkumu (srv. např. nedávné či současně realizované výzkumné projekty Ústavu 
pro soudobé dějiny AV ČR, věnované dějinám KSČ a Národní frontě ad.). 
 
     V lednu uplynulého roku bylo ukončeno předávání duplikátů katolických matrik do 
Státního oblastního archivu v Praze. Následně bylo započato s předáváním téhož materiálu do 
Státního oblastního archivu v Plzni, kam bylo předáno celkem 328 kartonů duplikátů 
katolických matrik 4 935 far z vikariátů Bor, Hroznětín a Cheb. Z hygienických důvodů 
(aktivní plísně) byly veškeré kartony převezeny na Chodovec, kde prošly dezinfekcí; po 
etapách jsou naváženy na 1. oddělení, kde jsou zpracovávány předávací seznamy v programu 
Excel a duplikáty připravovány k delimitaci do SOA Plzeň. Vzhledem k této skutečnosti nelze 
delimitační práce urychlit.  
 
     Na podzim roku 2009 bylo vedením archivu rozhodnuto o obnovení konání pravidelných 
porad referentů Národního archivního dědictví v Národním archivu. První porada referentů se 
konala dne 9. 12. 2009 a zabývala se především organizačními záležitostmi a konkrétními 
pracovními úkoly a problémy. 
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III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 
 
Výběr archiválií 
Přehled viz tabulky č. III/1, 2, 3 v závěru zprávy. 

Výběr archiválií ve skartačním řízení. 
Ke konci roku 2009 evidujeme na svých webových stránkách nadále 336 
veřejnoprávních původců, kteří náleží do předarchivní péče Národního archivu. Z těchto 
bylo do péče státních oblastních archivů (dále též SOA) postoupeno se souhlasem odboru 
archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra celkem 147 původců a kromě těchto byla 
u 32 původců postoupena příslušným SOA péče pouze o pobočky a regionální pracoviště (ve 
srovnání s rokem 2008 se zvýšily počty těchto postoupených původců v prvním případě o 
jednoho, u poboček a regionálních pracovišť o tři). Na rozdíl od minulých let zabezpečují 
předarchivní péči u všech zbývajících 189 původců pouze archiváři 5. oddělení Národního 
archivu, v řadě případů ve spolupráci s jinými archivními odděleními. V roce 2009 probíhala 
jednání směřující k postoupení předarchivní péče u zemědělských agentur a pozemkových 
úřadů Ministerstva zemědělství příslušným státním oblastním archivům a předpokládá se 
předání těchto kompetencí během roku 2010. V závěru roku 2009 bylo jedním z původců 
zpochybněno postavení profesních komor daných zákonem jakožto veřejnoprávních původců. 
Záležitost byla po neúspěšném pokusu o respektování rozhodnutí archivu postoupena odboru 
archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra. 
     Výběr ve skartačním a  mimo skartační řízení se realizoval celkem u 88 
veřejnoprávních institucí (oproti roku 2008 nárůst o 19 původců) a sepsalo se při tom 
celkem 196 protokolů (v roce 2007 celkem 200 protokolů, v roce 2008 pouze 159). 
     Nárůst počtu skartačních a mimo skartačních řízení a současně navrhujících původců je 
tedy v obou případech téměř o čtvrtinu. V případě počtu skartačních protokolů se na tomto 
nárůstu ovšem podílí 25 protokoly Policie ČR, u níž by předarchivní péči již v roce 2010 měl 
převzít nově zřízený bezpečnostní archiv. Zatímco v roce 2008 neproběhlo skartační nebo 
mimo skartační řízení poprvé za 15 let u žádného původce v roce 2009 se tak stalo celkem u 
14 původců (shodou okolností stejně jako v roce 2007). Jedná se o tyto instituce:  
 
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 
Zemědělská vodohospodářská správa 
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí  
Kancelář veřejného ochránce práv 
Česká kancelář pojistitelů 
Národní technická knihovna 
Správa úložišť radioaktivních odpadů 
Pozemkový fond ČR 
Česká geologická služba 
Zdravotnické zařízení MV 
Centrum sportu Ministerstva vnitra 
Státní rostlinolékařská správa  
Grantová agentura České republiky 
 
     Ve všech případech se jedná o výsledek velkého úsilí ze strany archivářů Národního 
archivu a svědčí to o dobré úrovni výkonu předarchivní péče i v tomto roce. Na druhé straně 
je důsledkem přetrvávajícího nedostatku času ze strany úseku předarchivní péče, že se počet 
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původců, u nichž doposud nebylo nikdy provedeno skartační ani mimo skartační řízení od 
roku 1990, již třetím rokem významně snižuje, zůstává však nadále podstatný (celkem 56 
institucí). Jedná se stále převážně o organizace zřízené ústředními úřady především z oblasti 
školství, zdravotnictví, spravedlnosti a justice, zemědělství a kultury, specifickou skupinou je 
většina profesních komor a několik institucí zřízených zvláštním zákonem.  
     V roce 2009 pokračovala spolupráce více oddělení při výběru a přejímání archiválií 
veřejnoprávních původců u dokumentů vzniklých před rokem 1993. V resortu spravedlnosti 
jsme prováděli výběr archiválií v mimopražských depozitářích Skuteč, Písek a Brno. Převzali 
jsme dva větší celky do Národního archivu. Z Ministerstva spravedlnosti - odboru 
odškodňování, jsme získali 200 bm písemností až do roku 1992. Prováděli jsme první 
rozsáhlé skartační řízení a výběr archiválií ve správním archivu Úřadu ochránce veřejných 
práv v Brně. Výsledkem této činnosti bylo převzetí archiválií z let 2000 – 2003. 
      S resortem financí jsme spolupracovali při výběru archiválií z období federálního 
Ministerstva financí a převzali jsme 35 bm archiválií. Ve spolupráci s tamním správním 
archivem jsme zahájili rozsáhlé třídění a výběr dokumentů z dosud nezpracovávaného celku 
řady poválečných fondů, které se týkaly konfiskace a převodu majetků firem a jednotlivých 
občanů do znárodněného hospodářství.  Složité třídění a dělení nejen na jednotlivé fondy, ale 
rovněž na celky odevzdávané do různých oblastních archivů bude probíhat několik let a je 
značně odborně a organizačně náročné. Dosud jsme do Národního archivu převzali 147 bm 
fondu Likvidační fond měnový a 66 bm Fondu znárodněného hospodářství.  
    V roce 2009 byla ukončena depozitní smlouva o uložení písemností Likvidačního fondu 
měnového v Národním archivu, kterou jsme uzavřeli s Ministerstvem financí v červenci roku 
2000. Dodrželi jsme postup stanovený Odborem archivní správy a spisové služby MV a ve 
spolupráci s Ministerstvem financí a oblastními archivy jsme prováděli rozdělení celku (více 
než 4000 bm písemností) na archiválie, které budou trvale uloženy v jednotlivých oblastních 
archivech a na písemnosti určené ke skartaci. Tyto práce probíhaly od března do července 
2009, byly organizačně i časově dosti náročné. V oddělení státních fondů z let 1945 – 1992 
Národního archivu zůstalo uloženo pouze minimální množství archiválií ústředního 
charakteru, které bude začleněno do převzatého Likvidačního fondu měnového. 
     Největší přejímka v 1. oddělení se uskutečnila v říjnu, kdy byla od Katastrálního úřadu 
Praha-město převzata Hlavní kniha Desek zemských, tj. 1 524 knih v rozsahu 60 bm. 
Elektronická podoba Hlavní knihy Desek zemských byla předána do datového úložiště na 
Chodovci. 
 
     V roce 2009 vybrali archiváři u 86 veřejnoprávních původců při 188 skartačních řízeních 
(tj. počet skartačních protokolů) k trvalému uložení celkem 882,2 bm archiválií, tedy 14,5 % 
z celkového množství 6 100,8 bm dokumentů předložených k výběru. Ve srovnání 
s předchozím rokem 2008 došlo tedy k výraznému vzestupu množství navržených i 
vybraných dokumentů a téměř o polovinu a to přibližně na úroveň roku 2007 (tehdy bylo 
navrženo 6 660 bm a z toho vybráno 1 089,5 bm archiválií), a to při poněkud vyšším počtu 
skartujících původců než v předchozích letech (v roce 2007 počet 71 původců, v roce 2008 63 
původců). Jak ukazuje tabulka v příloze k tomuto komentáři, potvrzují výše uvedené počty 
skartačních protokolů, příslušných původců, množství navržených dokumentů i množství 
vybraných archiválií trvale pozvolna stoupající tendenci, pouze s výjimkou nápadného 
poklesu v roce 2008. Za pozornost stojí také nadále stoupající procentuální podíl vybraných 
archiválií z celkového počtu navržených dokumentů, který naznačuje, že skartační řízení 
postihovala v roce 2008 historicky cennější soubory dokumentů. Přitom je údaj o množství 
vybraných archiválií poněkud snížen u těch skartačních řízení, kde není ve všech případech 
doposud z technických důvodů známý počet bm (Policie ČR a Vězeňská služba ČR).  
     Při výše uvedeném zvyšování procentuálního zastoupení vybraných archiválií se na druhé 
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straně udržuje na stabilní úrovni asi 1/3 všech skartačních protokolů počet těch skartačních 
řízení, u nichž byly určeny všechny navržené dokumenty ke zničení.  
     Od roku 2006 do konce roku 2009 vydal Národní archiv 16 trvalých skartačních souhlasů 
pro 12 veřejnoprávních původců, jedna žádost byla zamítnuta. Množství jimi každoročně na 
základě vydaných povolení ke zničení určených dokumentů nebylo ani v roce 2009 zahrnuto 
do výše uvedených statistik. Od roku 2010 bude Národní archiv i tyto údaje vyhodnocovat. 
     V souvislosti s účinností nové archivní legislativy a především se zaváděním prvků e-
governmentu ve státní správě, vynaložili všichni pracovníci úseku předarchivní péče dříve 
nebývalé množství pracovního času na konzultace s původci k této problematice. 
V mimořádné míře se tak dva pracovníci oddělení podíleli na práci Komise pro spisovou  
službu Národního památkového ústavu. Zároveň 5. oddělení připravilo pro „své“ 
veřejnoprávní původce a pro státní archivy celodenní poradu k otázkám nové úpravy 
archivnictví (s referáty vystoupili Tomáš Kalina, Miroslav Kunt, Karolina Šimůnková). 
Miroslav Kunt měl poté referát na obdobném semináři pro původce ve Státním oblastním 
archivu v Zámrsku. 
     Vzhledem k enormní vytíženosti úseku předarchivní péče se neuskutečnila v roce 2009 
žádná z plánovaných státních kontrol. 
      

Výběr archiválií mimo skartační řízení. 
     Mimo skartační řízení provedlo oddělení předarchivní péče výběr archiválií u 7 původců, 
přičemž podle 8 protokolů bylo vybráno z 42,7 bm celkem 30,6 bm archiválií, tedy 72%. 
Vysoké procento vybraných archiválií oproti skartačním řízením vyjadřuje specifikum tohoto 
druhu výběrů. Ve srovnání s rokem 2008 je počet protokolů a počet původců podstatně nižší, 
což patrně souvisí se změnou tohoto institutu v archivní legislativě (novela zákona č. 
499/2004  Sb. v polovině roku 2009).   
     V rámci úkolů v oblasti předarchivní péče probíhaly v oddělení s nejstaršími a s 
církevními fondy konzultace s církevními řády podle potřeby. Správce fondu spolupracoval 
průběžně s archivářem Pražského arcibiskupství a dokončil zevrubnou prohlídku zdejší 
registratury. Průběžně bylo konzultováno s řádem milosrdných bratří a s řádem premonstrátů 
na Strahově, pokračovala pomoc při skartaci v Židovském muzeu. Nepřerušily se též kontakty 
s diakonií Českobratrské církve evangelické, avšak předání ohrožených dokumentů do 1. 
oddělení nebylo zatím realizováno, neboť práce na uspořádání a soupisu dokumentů 
v diakonii ještě nebyly ukončeny. Mezi zajímavé přírůstky do fondů státní správy z období 
okupace, patří dopis českého vězně L. Kouckého z věznice Berlín - Moabit. Jednalo se o dar 
velvyslance ČR v Německu J. Jindráka. Dopis byl uložen do fondu Okupační vězeňské spisy.  
     V roce 2009 došlo ke zcela bezprecedentnímu a neočekávanému nárůstu úkolů v oblasti 
předarchivní péče a získávání archiválií u soukromoprávních původců a držitelů archiválií. 
Skutečnost, že jsme oslovováni stále širším okruhem zájemců o záchranu historicky cenných 
archiválií soukromé provenience a o metodickou pomoc svědčí o vzrůstu prestiže Národního 
archivu v této relativně nové oblasti. K plnění nejnaléhavějších úkolů bylo třeba mobilizovat 
prakticky všechny pracovníky oddělení nestátních fondů. Ze sumáře nejurgentnějších úkolů, 
který jsme zpracovali k 31. 7. 2008 a který obsáhl téměř 90 položek, se nám podařilo v roce 
2009 splnit pouze část, protože jsme museli přednostně podchytit nové podněty. Fakt, že jsme 
dokázali reagovat na většinu nejdůležitějších a nejakutnějších požadavků a že v oblasti 
akvizic jsme dokonce znovu dosáhli nejvyššího počtu přejímek v dějinách příslušného 
oddělení (více než trojnásobný nárůst oproti roku 2006, nárůst o třetinu ve srovnání 
s loňským, dosud rekordním rokem) byl vykoupen mimořádným nasazením. V roce 2009 
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bylo převzato a zaevidováno k fondům 6. oddělení celkem 91 přírůstků v rozsahu 269,91 bm 
a 18 775 evidenčních jednotek. K osobním fondům a rodinným archivům (celkem 40 fondů) 
se vztahovalo 49 přírůstků (100,39 bm, 911 EJ). Celkem 56 přírůstků se vztahovalo k již 
existujícímu archivnímu fondu, v 35 případech se jednalo o nový archivní fond. Celkově 
se převzaté archiválie vztahovaly k 70 archivním fondům a sbírkám 6. oddělení. Darem bylo 
získáno 60 přírůstků, koupí 7 přírůstků, výběrem mimo skartační řízení 14, delimitací 4 a jako 
depozitum jiného subjektu 6 přírůstků. 
     Kromě personálních změn jsme se museli v oblasti předarchivní péče vyrovnat se 
změnami v oblasti elektronické spisové služby (zavedení datových schránek) a změnami 
legislativními (především s novelou zákona o archivnictví a spisové službě a předpisy 
souvisejícími), které se promítly i do činnosti soukromoprávních původců.  
 
     V souvislosti s přípravou na XIX. zasedání Evropského výboru národních archivářů 
(European Board of National Archivists, EBNA), které se konalo v Praze 24. dubna 2009, 
jsme se zaměřili na průzkum archivů národnostních menšin a na rozvinutí spolupráce s nimi. 
Formou dotazníkového šetření, jež provedla L. Kločková, jsme ve spolupráci s Radou vlády 
pro národnostní menšiny oslovili 31 občanských sdružení dvanácti nejpočetnějších 
národnostních menšin žijících v České republice. Zhruba třetina z oslovených organizací 
projevila zájem o spolupráci zejména v oblasti metodické pomoci při vedení svých archivů; 
některá občanská sdružení projevila ochotu předat nám také písemnosti.2 Užší spolupráce byla 
navázána např. s Polským klubem v Praze, kde již byla realizována první přejímka.  
    V roce 2009 byla uzavřena práce na závěrečné zprávě o archivech mezinárodních 
organizací působících před rokem 1990 v Praze. Vyplývá z ní, že v případě archivů 
Mezinárodní organizace novinářů, Světové odborové federace, Křesťanské mírové konference 
byly dokumenty odvezeny do zahraničí. Stejný osud potkal i část archivu Mezinárodního 
svazu studentstva. U likvidované mezinárodní organizace Pražské centrum při Institutu 
Východ-Západ se podařilo převzetí jejích archiválií. 
     Úspěšně se rozvíjela spolupráce s politickými stranami. Kromě spolupráce s archivem 
ODS, pokračovala jednání s KDU-ČSL, která vyústila v uložení části digitálního archivu 
KDU-ČSL v Národním archivu. V kontaktu jsme byli i s akreditovaným archivem ČSSD, 
s Republikánskou stranou zemědělského a malorolnického lidu, s Konzervativní stranou a 
Národně demokratickou stranou. Dokončeno bylo převzetí archivu likvidované ODA. Plodná 
byla i spolupráce s občanskými sdruženími, s nimiž jsme uzavřeli řadu darovacích a 
depozitních smluv, završená mnoha přejímkami. Pomáhali jsme při likvidaci České rady pro 
oběti nacismu. Archiválie tohoto nadačního fondu jsme na základě darovací smlouvy 
převzali. S Českoněmeckým fondem budoucnosti jsme jednali ohledně podmínek 
zpřístupnění depozita uloženého v Národním archivu. 
     Čilé kontakty probíhaly s našimi krajanskými organizacemi a spolky jako je Česká beseda 
Sv. Čech Curych, Sokol Paříž, Svaz Čechů a Slováků ve Švýcarsku, Tělocvičná jednota Sokol 
Basel, Zahraniční obec sokolská. Navázány byly i nové kontakty. 
     Z celkem 91 přírůstků je možno konkrétně upozornit alespoň na osobní fondy politiků (či 
dodatky k nim): JUDr. Vladimír Červenka (dlouholetý ústřední tajemník Československé 
strany lidové), Martin Hrabík (představitel exilové agrární strany), prof. Dr. František Xaver 
Hodáč (představitel národnědemokratické strany, delimitace z Národního technického 
muzea), prof. RNDr. František Janouch, CSc. (předseda správní rady Nadace Charty 77), 

                                                 
2 Na sklonku roku 2009 jsme znovu oslovili občanská sdružení, která projevila konkrétní zájem o spolupráci, 
abychom si upřesnili další postup: Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny; Polský klub v Praze; Shromáždění 
Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku;  Romano jasnica; Asociace řeckých obcí v ČR; Bulharské kulturně 
osvětové sdružení v Brně; Srbské sdružení sv. Sáva; Sdružení občanů chorvatské národnosti; Společnost přátel 
Podkarpatské Rusi; Ruská tradice. 
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prof. Dr. Arnošt Kolman (pracovník aparátu ÚV KSČ, profesor Univerzity Karlovy v Praze, 
ředitel Filozofického ústavu ČSAV v Praze), Václav Kopecký (člen předsednictva ÚV KSČ, 
místopředseda vlády), Ing. Josef Lesák (poslanec za národněsocialistickou stranu), prof. 
PhDr. Otakar Machotka (místopředseda ČNR, teoretik národně-socialistické strany), Jan 
Masaryk, Dr. h. c. (ministr zahraničních věcí) a rodina Revilliodových, JUDr. Ivan Ihnatij 
Párkányi (ministr a guvernér Podkarpatské Rusi), RSDr. Stanislav Pošusta (ústřední tajemník 
ÚV SČM, vedoucí oddělení kultury ÚV KSČ), Jiří Sedmík (osobní tajemník Edvarda 
Beneše), prof. PhDr. Lumír Soukup (osobní tajemník Jana Masaryka), Švermovi (Jan a Marie 
– významní představitelé KSČ) a Kopoldovi; historiků a archivářů: doc. RSDr. František 
Červinka, CSc., PhDr. Eva Drašarová, CSc., PhDr. Anna Hostomská, doc. Dr. František 
Janáček, CSc., PhDr. Oldřich Janeček, PhDr. Blanka Karlsson, PhD., PhDr. Josef Kollmann, 
prof. PhDr. Vlastimil Kybal, Jaroslav Macek, prom. hist., PhDr. Zdeněk Šamberger, prof. Ing. 
Václav Průcha, CSc., prof. Ing. Kurt Rozsypal; vězně z koncentračního tábora a penězokazce 
Adolfa Burgera (kontakt zprostředkoval PhDr. Zdeněk Pousta), advokáta a politického vězně 
JUDr. Zikmunda Steina, publicisty Jaroslava Boučka, člena činohry Národního divadla 
Martina Růžka, významného představitele polské menšiny v ČR Michała Chrząstowského, 
ekoložky Mgr. Emilie Strejčkové, představitele české komunity v Brazílii Alexandra Cejnara 
(předání zprostředkoval konzul Mgr. Stanislav Kázecký, za předání archivu jménem České 
republiky vyjádřil osobně dík ministr školství Ondřej Liška).   
     Z archiválií z provenience právnických osob je nutno zmínit alespoň archiválie politických 
stran: Konzervativní strana, Národně-demokratická strana, Občanská demokratická aliance, 
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu; spolků: Jednota pro povzbuzení 
průmyslu v Čechách (delimitace z Národního technického muzea), Výbor pro pomoc 
sirotkům po obětech nacistické tyranie; dobrovolných organizací: Československý svaz 
tělesné výchovy, Ústřední politická škola Socialistického svazu mládeže; občanských 
sdružení: Agentura GAIA, Česká archivní společnost, Český horolezecký svaz, Hudební 
mládež ČR, Klub československých turistů, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení 
Čechů z Volyně a jejich přátel, Společnost Vlastimila Kybala; mezinárodních organizací: 
Pražské centrum při Institutu pro studie Východ – Západ, Ústředí československého 
Sokolstva v zahraničí. Z provenience veřejných institucí pocházejí archiválie fondů Národní 
divadlo v Praze (zajišťuje pracovnice 5. oddělení K. Šimůnková), Kancelář pro oběti nacismu 
Česko-německého fondu budoucnosti, Česká rada pro oběti nacismu. Průběžně pokračovalo 
doplňování sbírek 6. oddělení (Sbírka map a plánů, Dokumentace, Sbírka písemností osobní 
povahy, Sbírka dokumentace Josefa Tomeše, Tisková sbírka). K 31. 12. 2009 byla uzavřena 
Sbírka výstřižků k archivnictví. Doplněna o další cenné přírůstky byla Sbírka archiválií 
činovníků skautského hnutí. 
     Několik přejímek zůstalo především z časových důvodů či pro nutnost kompletace či 
vymezení souboru zatím mimo evidence. Jedná se např. o archiv Společnosti pro soudobou 
dokumentaci, JUDr. Antonína Suma, CSc. či Václava Ryneše. 
     Na archiválie osobní provenience jsme upozorňováni některými historiky a archiváři (např. 
doc. PhDr. Jiří Pernes, PhD., PhDr. Josef Tomeš, doc. PhDr. Martin Kučera, CSc., PhDr. 
Stanislav Kokoška, Mgr. Pavel Paleček, PhDr. Michal Pehr, PhD., PhDr. Zdeněk Pousta, 
PhDr. Petr Hofman a další), příznivci spolupracujících občanských sdružení (např. ČSBS) 
apod. Koordinace činnosti s jinými pracovišti, zabývajícími se shromažďováním archiválií 
soukromoprávní provenience, pokračovala i v roce 2009. Je třeba zmínit spolupráci 
s Literárním archivem Památníku národního písemnictví (archivy Jiřího Gutha, Václava 
Běhounka, Václava Jiráčka, Miroslava Matouše, Vojtěcha Pauluse ad.), Archivem Národního 
muzea (Ivan Ihnatij Párkányi, Václav Ryneš), Archivem Univerzity Karlovy v Praze (Adolf 
Burger), Archivem Národní galerie, Archivem Židovského muzea v Praze, Masarykovým 
ústavem-Archivem Akademie věd ČR (archiv Antonína Robka), Archivem Ústavu pro 
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soudobé dějiny AV ČR (jednání o možném zcelení fondů), Archivem hl. m. Prahy, Státním 
oblastním archivem v Praze, Střediskem pro exilová studia při FF UJEP Olomouc, 
Československým dokumentačním střediskem (archiv Jana Langa), Knihovnou Václava 
Havla (konzultace o pořádání a digitalizaci osobního archivu Václava Havla), Terezínskou 
iniciativou, Muzeem dělnického hnutí (archiv Českého svazu žen, Jan a Marie Švermovi) a 
dalšími. 
 

Kontrola skartačních protokolů 
     V roce 2009 bylo zkontrolováno v oddělení předarchivní péče celkem 198 skartačních 
protokolů, tedy téměř dvojnásobně než v loňském roce. Jednalo se o protokoly Archivu 
hlavního města Prahy (164 protokolů), protokoly Masarykova ústavu – Archivu Akademie 
věd ČR, Archivu České národní banky, Archivu Senátu a Památníku národního písemnictví.  
Tato časově poměrně náročná činnost má výrazně formální charakter a z hlediska odborné 
úrovně je bezvýznamná. Toto zvýšení je o to překvapivější, že podle nové legislativní úpravy 
předkládají specializované archivy protokoly ke kontrole Národnímu archivu pouze na jeho 
žádost.   

 
 
Zpracování archiválií a anotace nových archivních pomůcek 
Přehled zpracování viz tabulka č. III/4 v závěru zprávy. 

     Mezi jednotlivými zpracovatelskými odděleními existují rozdíly dané podstatou 
spravovaného Národního archivního dědictví. Sjednocení se děje na metodické bázi 
spočívající na základních principech a metodách historických věd. Kvantitativní ukazatel 
zpracovanosti fondů dle oddělení vystihuje následující tabulka, byť do jisté míry zkreslená 
přísnými kritérii posledních let pro zpřístupnění fondů a rozporem mezi faktickou a evidenční 
správou fondů. V souladu s tabulkou se pak jeví volba priorit a zaměření úkolů napříč celým 
archivem. V plánu na rok 2010 vyústila v projektové řízení při zpřístupňovacích pracích ve 
4. a 6. oddělení. 
 
 

Rok 2009 (PEvA, stav vykazovaný k 31. 12. 2009) 
 

Oddělení Celkem bm nezpracováno bm v % počet archivních souborů 
1. 13499,99 7,25% 199 
2. 15140,20 4,93% 118 
3. 26099,10 13,88% 163 
4. 41899,44 69,87% 354 
5. 2628,38 91,52% 130 
6. 16121,19 58,48% 757 
8. 1092,15 92,37% 63 

NA 116480,45 40,75% 1784 
 
 
     V oddělení pro správu nejstarších fondů (1. oddělení) neplánovali žádné nové a 
dlouhodobější zpracovávání větších celků. Dlouhodobou prioritou jsou zde další povinnosti – 
Soupis pečetí, pokračující delimitace duplikátů matrik, digitalizace listin, bezpečnostní 
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snímkování. Největším zpřístupňovacím úkolem je pořádání fondu Židovské kontrolní 
matriky. Součástí tohoto úkolu je i pokračování jejich revize, zapracovávání přírůstků 
z mimopražských archivů, vlastní inventarizace fondu a tvorba rejstříku. Pozornost byla 
věnována i zpracovávání Evidence dochovaných vyobrazení šlechtických erbů 
v nobilitačních spisech České dvorské kanceláře. Za pomoci programů Excel a Janus bylo 
zpracováno 176 znaků (B-F).  V uplynulém roce pokračovala i tvorba metadat pro indikační 
skici krajů Čáslavského, Chrudimského, Kouřimského, Litoměřického, Prácheňského a 
Žateckého, aby mohly být vyvěšeny na webovou stránku Zeměměřičského úřadu, k čemuž 
pro technické potíže serveru nedošlo. 
     Bezproblémově pokračovalo zpracování a inventarizace zemědělských fondů, což bylo 
průběžně metodicky kontrolováno metodickou komisí. Rozsáhlý a komplikovaně 
strukturovaný fond Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha 
(ŘSRF/P) je před dokončením. Byl schválen dílčí inventář ŘSRF/P – Knihy a schvalovacím 
řízením prochází dílčí inventář ŘSRF/P – Hlavní pokladna. Vedle toho byly inventarizovány 
všechny dodatky k jednotlivým částem fondu. V rámci zpracování došlo k 7 delimitacím 
z tohoto fondu do příslušných oblastních archivů. Schválen byl inventář k fondu Generální 
ředitelství císařských soukromých a rodinných fondů Vídeň (SSRF/V).  
     V rámci efektivního zpřístupňování fondu České místodržitelství probíhalo 
zpřístupňování sign. 13 (obecní záležitosti) a sign. 20 (vystěhovalectví). Signatura 13 
(obecní záležitosti) byla podrobně rozepsána do JANUSu pro všechna tři manipulační období 
(1853–1910), byl vytvořen místní rejstřík a věcný rejstřík. V současné době prochází revizí. V 
signatuře 20 (vystěhovalectví) byli z elenchů vypsáni všichni vystěhovalci (tj. 15 210 lidí) 
z prvního manipulačního období (1856–1883) a dále jsou k nim doplňovány informace 
z podacích protokolů (spisy byly skartovány). K 31. 12. 2009 byly dohledány informace 
z protokolů do roku 1863 včetně (tj. pro 4484 lidí), časově nejnáročnější je určování lokalit. 
     V roce 2009 byl dokončen a schválen inventář fondu Generální ředitelství ČSD, Praha. 
Proběhla revize fondu Ministerstvo vnitra – Šlechtický archiv, byl vytvořen nový dílčí 
inventář v JANUSu, dále byly naskenovány a připojeny image jednotlivých erbů. Intenzivně 
se pracovalo na inventarizacích dalších fondů (Horní úřad Rudolfov, Památkový úřad 
Vídeň), jež budou dokončeny v roce 2010. Probíhá projekt týkající se zpracování a 
inventarizace rozsáhlého fondu Stavovská zemská pokladna a účtárna Praha. 
 
     V oddělení fondů první republiky a okupace (3. oddělení) pokračovala inventarizace fondu 
Prezidium Ministerstva vnitra (dříve fond č. 225 SÚ MV ČR). V loňském roce se podařilo 
provést úvodní revizi záznamů a jejich sjednocení, dokončila se první stovka kartonů a do léta 
2010 by mělo být zpracované první manipulační období fondu.  
     Již v roce 2008 dokončili detailní zpracování obou fondů týkajících se Huberta Ripky, 
které na základě rozhodnutí metodické komise získaly společný název Archiv Huberta 
Ripky.  Fond měl po sloučení rozsah 310 kartonů a v prvním pololetí minulého roku k němu 
byl dokončen i úvod a rejstříky. Koncem roku 2009 byl schválen inventář čítající bezmála 
1000 stran. Další významnou schválenou pomůckou, která byla dokončena v polovině 
minulého roku, je prohloubený inventář k fondu Státní tajemník u úřadu říšského 
protektora (dřívější fond SÚ MV ČSR č. 109). Fond čítá 184 kartonů a po zpracování se 
zahájilo jeho předávání k digitalizaci. 
     Na počátku roku 2009 se dokončil úvod k  inventáři fondu (resp. dílčímu fondu) Policejní 
ředitelství Praha II – všeobecná registratura, (1921) 1941-1950 (1956), jenž v letech  
2000-2005 pořádal kolektiv pracovníků z různých oddělení a v roce 2007 bylo dokončeno i 
štítkování krabic a úředních knih.  Fond je nyní tvořen 13 281 kartony a 525 knihami. Byla 
dokončena revize téměř tisícovky (962 určených) staničních knih pražského policejního 
ředitelství, roztřídili se nově dle jednotlivých stanic a vytvořil se prozatímní inventární soupis 
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– Policejní ředitelství Praha II – stanice a komisariáty. V příštím roce zpracují kolegové i 
několik fasciklů spisů, zapracují několik dodatečně nalezených knih a vytvoří inventář, jenž 
uloží do programu JANUS a opatří standardním úvodem. Kvůli velkému vytížení agendou jen 
pozvolna se revidovalo badatelsky velmi využívané Policejní prezidium Praha, 1920-1950. 
V současnosti je zrevidováno již 500 kartonů. 
     Dlouhodobý projekt katalogizace protokolů schůzí vlád z fondu Prezidium 
ministerské rady pokračoval v minulém roce dokončením rejstříků a úvodu ke Katalogu a 
rejstříkům k protokolům schůzí 14. československé vlády (tj. červen 1935 - listopad 
1935) a předáním tohoto svazku k tisku. Katalog a rejstříky k protokolům schůzí 15. 
československé vlády (tj. listopad 1935 - prosinec 1935). Helena Nováčková zpracovala 
protokoly jednotlivých schůzí vlády uložených v jednom kartonu, začátkem roku 2010 pak 
celý katalog zrediguje, opatří rejstříky a vypracuje úvod. 
 
    V oddělení fondů z období socialismu (4. odd.) zpřístupňovali dva velké kmenové fondy – 
Ministerstvo zdravotnictví a dílčí fond ÚV KSČ - Gustáv Husák. V prvém úkolu bylo 
zpracováno 63 kartonů včetně inventarizace. Probíhalo pořádání oddělení pro zahraniční 
styky. Práce budou pokračovat v roce 2009. V druhém projektu bylo inventarizováno 263 
kartonů, zbývá inventarizace cca 100 kartonů. Nově bylo roztříděno a uspořádáno 40 kartonů 
ÚV KSČ - Kancelář tajemníka Milouše Jakeše (1970 - 1989) tj. celý fond. V roce 2010 
bude zahájena inventarizace. 
     V roce 2009 byl vyhotoven prozatímní inventární seznam a úvodní poznámka k fondu 
Ministerstvo školství a kultury - Církevní odbor 1956 – 1967 (rozsah 64 kartonů). Neprošel 
dosud schvalovacím řízením. 
     Pokračovalo pořádání a dokládání sčítacích operátů z dodatků, které zůstaly při přebírání 
fondu Národní sčítání lidu 1950 mimo souvislou řadu. Bylo adjustováno 409 kartonů. 
Pro naléhavé účely nahlédací a badatelské agendy jsme třídili, pořádali a adjustovali části 
fondu Státní soud Praha. Bylo zahájeno sjednocování několika řad spisových značek 
soudních spisů. Spisy byly uspořádány a uloženy do kartonů. Takto jsme zpracovali celý rok 
1948 a cca polovinu roku 1949, v roce 2010 stejným způsobem budeme pokračovat až do 
roku 1953. Přesné uložení podle spisových značek a detailní uspořádání umožní následnou 
inventarizaci. Rozsah uspořádaných kartonů je 340.  
 
     V oddělení s nejnovějšími archiváliemi ústřední veřejné správy (5. odd.) se potvrdila 
účelnost hrubého třídění, pořádání a případně pořizování nových soupisů k fondům těch 
původců, jejichž existence byla již ukončena a kdy struktura jejich fondů (především 
v důsledku přílišné roztříštěnosti a nevhodného uspořádání přejímek) a úroveň předávacích 
seznamů podstatně znesnadňuje jejich využívání. Druhým kritériem pro tuto činnost je 
zvýšená intenzita jejich využívání ze strany státní správy.  Tímto způsobem byly uspořádány 
a popsány tyto soubory: část fondu Úřad pro státní informační systém vzniklá z činnosti 
jeho předchůdce Úřadu pro veřejné informační systémy z let 1999 – 2003 (79 kartonů), 
dále část fondu Úřad vlády ČR – schůze vlády včetně podkladových materiálů, ročník 1994, 
78 kartonů (práce bude pokračovat v následujících letech) a také geograficky vymezený 
vzorek živnostenských listů z fondu Ministerstvo hospodářství z let 1992 – 1996 v sedmi 
kartonech. V roce 2009 bylo zahájeno pořádání části Archivní registratury SÚA a to 
signatury 73.1.0 (422) a 73.1.1 (423) z manipulačního období 1993 – 2004. Celkem bylo 
takto uspořádáno 18,5 bm archiválií. 
     Oddělení nestátních fondů (6. odd.) pokračovalo v roce 2009 v oblasti zpracování podle 
schváleného plánu, který ovšem musel být oproti minulým letům redukován s ohledem na 
personální změny na oddělení a nárůst úkolů z oblasti předarchivní péče a badatelské agendy. 
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     Nejdůležitějším výsledkem bylo dokončení a schválení inventáře ke sbírce Ministerstvo 
zahraničních věcí – výstřižkový archiv III, jenž představuje nejrozsáhlejší archivní soubor 
tohoto oddělení. Jeho zpracování trvalo téměř 10 let. V roce 2010 bude tento inventář 
konvertován do programu JANUS a zpřístupněn badatelské veřejnosti. 
     Průběžně opět pokračovala katalogizace historických a vzpomínkových prací, které jsou 
uloženy ve fondu Český svaz protifašistických bojovníků – ústřední výbor (celkem 
uloženo k dnešnímu dni 3935 záznamů). Správce Sbírky map a plánů pokračoval v průběžné 
konverzi záznamů do programu JANUS, zároveň třídil a katalogizoval přírůstky ke sbírce. 
Průběžně pokračovaly práce na zpřístupnění složitého fondu Rodinný archiv toskánských 
Habsburků, částí Leopold II. (do JANUSU konvertovány po důkladné revizi a upřesnění 
dosavadní české i italské pomůcky), Ludvík Salvátor (postupně zpracovávané části průběžně 
ukládány do JANUSU) a Sbírka map a plánů (uloženy záznamy o 950 mapách a mapových 
dílech). Rovněž při zpracování fondu Rodinný archiv Metternichů – Starý archiv bylo 
v roce 2009 dosaženo větších výsledků než v předchozích letech. Za pomoci pracovníka 2. 
oddělení byly vytvořeny definitivní regesty k písemnostem 4 signatur (A, B, C, F) 
z celkových 12 signatur.  
 
     V závěru roku byl rovněž zpracován návrh na pořádání rozsáhlého a složitého fondu 
Československý svaz mládeže – ústřední výbor, které bude formou pracovního týmu 
složeného ze zástupců 2., 3. a 6. oddělení realizováno v letech 2010–2012. S menší intenzitou 
než v minulém roce pokračovalo zpracování dílčí části fondu Národní fronta – ústřední 
výbor (1945) 1948–1968. 
     Oddělení se opět pokoušelo plnit závazky plynoucí z darovacích, depozitních a kupních 
smluv týkající se zpřístupnění fondů, zejm. osobní povahy. Pokračovaly práce na zpřístupnění 
fondů Beran Rudolf a Tigrid Pavel, nově bylo zahájeno zpracování fondů Knorr Miloš, 
MBE, generálmajor v. v., Kohák Miloslav PhDr., Breško-Breškovskaja Jekatěrina 
Konstantinovna, Rabinovič Boris Nikolajevič, Archangelští Vasilij Gavrilovič a Larisa 
Vasiljevna a Lazarev Jegor Jegorovič a také nově převzatého fondu Pražské centrum při 
Institutu pro studie Východ-Západ. Průběžně probíhalo zpracování přírůstků do otevřených 
sbírek: Sbírka Výstřižky, Sbírka Dokumentace a Tisková sbírka. Upraven a konvertován do 
programu JANUS byl inventář k fondu Růžek Martin dodaný Národní archivu společně 
s archivním fondem vedoucím pracovníkem odboru archivní správy a spisové služby MV 
PhDr. Vladimírem Růžkem, synem původce. Přikročilo se k hrubému pořádání archiválií 
rodiny Masarykovy a Revilliodovy, prof. PhDr. Lumíra Soukupa a JUDr. Antonína 
Suma, CSc. 
     Ke schválení bylo předloženo 8 definitivních archivních pomůcek, z nichž 4 byly již 
schváleny: Svaz protifašistických bojovníků – ústřední výbor (1945) 1951–1968, 
Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv III (1945) 1952–1987, Knorr Miloš, 
MBE, generálmjr. v. v. a Růžek Martin. Ve fázi lektorského řízení a zapracování 
připomínek jsou inventáře k fondům Breško-Breškovskaja Jekatěrina Konstantinovna, 
Rabinovič Boris Nikolajevič, Archangelští Vasilij Gavrilovič a Larisa Vasiljevna a 
Lazarev Jegor Jegorovič. Podrobně byly revidovány fondy Svaz Němců v Čechách a 
Československý červený kříž Londýn. 
 
     V roce 2009 byly v oblasti foto-, fono- a kinodokumentů (část 8. odd.) průběžně 
katalogizovány přírůstky do Sbírky pozitivů a Sbírky negativů, i když jich bylo naprosté 
minimum. Do těchto sbírek jsou zařazovány především reprodukce archiválií zhotovené 
Národním archivem (např. pro badatele, pro výstavy, publikace, atp.). Je zřejmé, že analogové 
formy fotografického obrazu jsou stále častěji nahrazovány formami digitálními, jejichž 
pořizování je rychlejší a levnější. Analogovou formu však stále mají studijní náhledy 
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pořizované ze svitkových filmů (hořlavých), a to především proto, že jde o dokumenty hojně 
využívané badateli, avšak nemáme zařízení, které by umožňovalo jejich kvalitní digitalizaci.        
Pokračovalo po ročním přerušení zpracování archivního souboru Archiv České strany 
národně sociální – obrazové a zvukové záznamy, Praha 1897–1999. Byly opět ukládány 
nové záznamy do databáze JANUS, včetně připojování zpracovatelem pořízených digitálních 
„obrázků“. Zpracování bude pokračovat v roce 2010.  
     Do databáze JANUS byly v průběhu roku 2009 ukládány záznamy rozsáhlých archivních 
souborů Fotoarchiv ČTK 1919–1938 (EL NAD 1451/1) a Fotoarchiv ČTK 1930-1939 (EL 
NAD 1451/3). Protože nebyla plně vytížena fotografka v ateliéru Dejvice, který je rovněž 
vybaven skenovací technikou, mohly být urychleny práce na skenování archivního souboru 
Fotoarchiv ČTK 1920–1936 (EL NAD 1451/2) a takto pořízené obrázky byly průběžně 
připojovány k záznamům v databázi JANUS. Zároveň se zpracováním dalších částí těchto 
rozsáhlých archivních souborů pokračovala kontrola dříve pořízených dat, a to včetně dat 
archivního souboru Balkanpress. Badatelský zájem o tyto dokumenty je značný, avšak nelze 
ho z větší části uspokojit pro typ (deskově negativy, negativy, kinofilmy, atp.) nebo špatný 
fyzický stav dokumentů. Dokončení zpracování všech uvedených souborů a jejich částí se 
předpokládá v roce 2012. 
 
     Archivní soubor Fotoarchiv K. H. Franka byl v minulosti z větší části naskenován z 
důvodu velmi špatného fyzického stavu dokumentů. Skeny byly „provizorně“ zpřístupněny 
badatelům v badatelně. Vzhledem ke zpracování před mnoha lety je třeba ověřovat celou řadu 
údajů a do souboru zapracovat dodatky s různou či žádnou úrovní zpracování. Záznamy jsou 
zároveň ukládány do databáze JANUS. Celkový rozsah fondu čítá 3 860 inv. j., což 
představuje více než 6 500 jednotlivých fotografií, které je třeba popsat. Dokončení 
zpracování se předpokládá v roce 2010, včetně nového zpracování úvodu původního 
inventáře.   
     Zpracování archivního souboru Alexandrijské mikrofilmy bylo zahájeno v roce 2006, a 
to pro značný zájem badatelů. Mikrofilmy (celkem 165 svitků, tj. cca 80 000 polí) byly 
zkontrolovány a jednotlivé záznamy (cca 3500) byly uloženy do databáze JANUS, avšak při 
kontrole byly zjištěny chyby – gramatické i formální, takže je třeba všechny záznamy 
důkladně zkontrolovat a doplnit jmenný a zeměpisný rejstřík. Zpracovatel se snažil podchytit 
co nejvíce jmen a míst, takže tvorba těchto rejstříků, pro jejichž zpracování nejsou stanovena 
metodická pravidla, je velmi pracná a bude pokračovat i v roce 2010. 
     Zvukové dokumenty, resp. jejich popisy (dosud existující pouze v analogové formě tj. na 
papíru), jsme začali ukládat do databáze JANUS, a to i přes to, že není pro tento typ 
dokumentů příliš vhodná. Také v roce 2009 pokračovala spolupráce s Archivem Českého 
rozhlasu při digitalizaci archivního souboru Zvukové záznamy radionaslouchací služby a 
pokračovaly práce na pořádání dalších archivních souborů, obsahujících zvukové dokumenty. 
Vzhledem k náhlému úmrtí kolegyně (13. 12. 2009), která se zpracováním zvukových 
dokumentů zabývala, nám ještě potrvá zjistit přesné počty a údaje o zpracování archivních 
souborů. Avšak z průběžných zpráv je zřejmé, že popsáno je cca 75% zvukových dokumentů, 
uložených v Národním archivu. 
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Tematické soupisy  
Soupis pečetí 

     Práce na Soupisu pokračovaly podle plánu ve stabilizovaném kolektivu. Bylo popsáno 
celkem 1 045 ks pečetí z fondů Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II., Česká 
dvorská komora, České gubernium – listiny, Kapitula Vyšehradská, Řád augustiniánů, 
Řád dominikánů, Řád křížovníků s červenou hvězdou. 
 
Anotace nových archivních pomůcek 
 
Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků – knihy 1560–1910 (1926). 
Dílčí inventář k fondové části, 2009, 58 s., Jiřina Juněcová, 720 inventárních jednotek [428 
úředních knih, 207 podacích protokolů a 85 indexů, repertářů apod.]. 
     Fondová část Knihy obsahuje úřední knihy a registraturní pomůcky z let 1560–1910 
(1926) k celému fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha, a to jak 
k jeho prvnímu manipulačnímu období – Administrace toskánských statků v Praze, tak také 
k jeho druhému manipulačnímu období – Ředitelství císařských statků v Praze.  Ve starší 
části tohoto fondového oddílu jsou uloženy hospodářské instrukce, rozhodnutí a nařízení 
vydaná majiteli statků a administrací pro správu českých panství, dále pamětní knihy, urbáře, 
popisy statků, soupisy pozemků, statusy úředníky a nižších zaměstnanců administrace a správ 
jednotlivých dominií. Dále je nutné připomenout úřední knihy, které se vztahují k tzv. 
přenesené agendě. V druhé části fondového oddílu fondu se nacházejí mezi úředními knihami 
protokoly dvorské komise o předání bývalých toskánských statků do užívání excísaři 
Ferdinandu V., popisy velkostatků, pozemkové knihy, osevní plány, lesní hospodářské plány 
ap. Registraturní pomůcky byly vedeny kanceláří administrace i ředitelstvím císařských 
statků. Dnes tvoří souvislou řadu z let 1783–1910. 
     Úřední knihy i registraturní pomůcky uložené ve fondu Ředitelství císařských soukromých 
a rodinných statků Praha mohou posloužit badatelům pro poznání způsobu úřadování 
administrace i pražského ředitelství, ale především ke studiu hospodářských a sociálních dějin 
na bývalých sasko-lauenburských, bavorských a posléze habsburských panstvích v Čechách.  
 
 
Generální ředitelství císařských soukromých a rodinných fondů Vídeň 1847–1910. 
Inventář, 2009, 22 s., Jiřina Juněcová, 343 inventárních jednotek [324 úředních knih, 17 
podacích protokolů, 2 indexy]. 
     Fond Generální ředitelství císařských soukromých a rodinných fondů Vídeň obsahuje 
úřední knihy, registraturní pomůcky a účetní materiál z let 1847–1918 Pokladny císařských 
soukromých a rodinných fondů Vídeň, která mu podléhala. Zmíněný archivní materiál, 
týkající se císařských statků v Čechách, byl předán Rakouským statním archivem ve Vídni na 
základě protokolu z 18. března 1922 tehdejšímu Státnímu archivu zemědělskému v Praze. 
Generální ředitelství císařských soukromých a rodinných fondů Vídeň patřilo mezi tzv. 
restituční fondy. Jeho písemnosti byly předány podle vládní nařízení č. 21/1939 Sb. z. a n. do 
Rakouska. Po roce 1945 žádalo Československo vrácení veškerých písemností, ale není blíže 
známo, jaké písemnosti byly skutečně vráceny. 
     Zmíněné úřední knihy, registraturní pomůcky, ale hlavně účetní materiál, který byl zasílán 
do Vídně pokladnou pražského ředitelství ke schválení a kontrole, přinášejí velmi cenné 
informace o správě a výnosu panovnického majetku v Čechách v průběhu 19. století až do 
roku 1918. Především dochované účty, jež nahrazují dnes již neexistující účty Hlavní 
pokladny císařských soukromých a rodinných statků v Praze, tedy pokladny pražského 
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ředitelství, mají význam spolu s dalšími fondy, zejména Ředitelství císařských soukromých a 
rodinných statků Praha pro poznání finanční správy rodinného fondu Habsburků.  
 
 
Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - Hlavní pokladna 1848–
1917. 
Dílčí inventář k fondové části, 2009, 11 s., Jiřina Juněcová, 38 inventárních jednotek [38 
účetních knih]. 
     Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha vzniklo po roce 1848 
přeměnou dosavadní Administrace toskánských statků v Čechách. Kompetence pražského 
ředitelství a jeho pokladny se vztahovala na všechny císařské statky v Čechách. Hlavní 
pokladna císařských soukromých a rodinných statků v Praze byla velmi důležitým úřadem, 
který obstarával spolu s účtárnou finanční správu všech českých statků. Do její působnosti 
náležely odvody peněz z jednotlivých panství v Čechách majiteli do Vídně, správa fondů 
císařských velkostatků a dolů v nižší instanci po účetní stránce a kontrola a revize účtů 
císařských velkostatků, které podléhaly pražskému ředitelství. Hlavní pokladna byla jedním 
z oddělení ředitelství v Praze. Činnost pražského ředitelství a jeho účtárny byla ukončena po 
vzniku československé republiky po roce 1918, kdy veškerý majetek habsburského rodu na 
našem území přešel do vlastnictví státu.  
 
     Fondová část Hlavní pokladna obsahuje 38 účetních knih z let 1848-1917. Jedná se o účty 
pokladny pražského ředitelství, které představují pouze nepatrné torzo písemností k její 
rozsáhlé účetní agendě.  
     Zmíněný účetní materiál může posloužit spolu s písemnostmi Ředitelství císařských 
soukromých a rodinných statků v Praze, ale i dalších tzv. vídeňských fondů ke studiu celé 
řady otázek, a to k hospodářství, rozvoji zemědělství a průmyslu zmíněných statků v širokém 
časovém horizontu. Zajímavým pramenem pro památkáře mohou být vydání peněz pražské 
pokladny za opravy patronátních objektů na českých statcích. 
 
 
Generální ředitelství ČSD, Praha (1916) 1918–1919 (1946). 
Inventář, 2009, 65 s., archiválie zpracovali Vojtěch Kroužil a Markéta Novotná, inventář 
sepsala Markéta Novotná, 423 inventárních jednotek [1 podací protokol, 1 index a 9 kartonů].  
     V převratových dnech na přelomu října a listopadu roku 1918 převzal Národní výbor 
československý mimo jiné i výkonnou moc nad železnicemi. Zákonem z 2. listopadu 1918, 
jímž se zřizovaly nejvyšší správní úřady, byl ustanoven úřad pro správu dopravy v prosinci 
téhož roku přejmenovaný na Ministerstvo železnic. Ani jedna ze zmíněných institucí však 
neměla v této době dostatek odborného personálu, a tak veškeré organizační záležitosti 
související s vlastním převzetím železnic připadly dočasně Generálnímu ředitelství ČSD 
zřízenému dne 30. října 1918. Jeho činnost byla ukončena 23. února 1919, kdy se své role 
opět ujalo Ministerstvo železnic. Písemnosti Generálního ředitelství byly původně uloženy v 
rámci fondu Generální ředitelství státních drah ve Vídni, z něhož byly vyňaty a uspořádány 
do samostatného fondu. Po dobu své krátké působnosti Generální ředitelství ČSD řešilo 
problémy, které souvisely s obnovením a udržením železničního provozu v prvních měsících 
československého státu. Materiály zde uložené dokládají nejen vnitřní provoz instituce, nýbrž 
také v mnohém odrážejí složitou společensko-politickou situaci středoevropského regionu na 
přelomu let 1918 a 1919. Největší část fondu tvoří žádosti železničních zaměstnanců o 
převzetí do služeb československého státu, další spisy se týkají například zásobování 
jednotlivých regionů, provozu na železnicích v souvislosti s vytvořením samostatných 
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německých provincií či transportu vlastních, tak i cizích vojenských těles. Inventář je doplněn 
věcným, místním, personálním a institucionálním rejstříkem. 
 
 
Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna, manipulační období 1941 – 1950. 
Inventář, 2008, 417 s., Jaroslav Pažout,  547 inventárních jednotek [120 podacích protokolů, 
405 indexů, 13 281 kartonů]. 
     Policejní ředitelství v Praze bylo zřízeno v roce 1785. K 1. červenci 1942 došlo při 
reorganizaci protektorátní policie a četnictva ke změně názvu na Policejní prezident v Praze 
(Polizeipräsident zu Prag). Po válce se úřad na velmi krátkou dobu vrátil k předválečnému 
názvu, ale již v létě 1945 se jeho označení změnilo na Ředitelství národní bezpečnosti v 
Praze. Po únoru 1948 v souvislosti s novými politickými podmínkami došlo k přeměně 
bezpečnostního aparátu a úřad byl podřízen Ústřednímu národnímu výboru hl. m. Prahy. 
Podle zákona č. 286/1948 Sb. o národní bezpečnosti z 30. prosince 1948 vznikla v souvislosti 
se zavedením krajského zřízení krajská velitelství národní bezpečnosti, která byla rovněž 
fakticky podřízena krajským národním výborům. Ředitelství národní bezpečnosti v Praze tak 
změnilo svůj název na Krajské velitelství národní bezpečnosti v Praze.  
     Kurentní (tj. běžná) spisovna pražské policie pro manipulační období 1941 – 1950 byla až 
do roku 1999 uložena u příslušných policejních složek, naposledy u Správy hl. města Prahy 
Policie ČR, která ji předala do Státního ústředního archivu v Praze. Podobně jako předchozí 
manipulační období všeobecné spisovny byly spisy řazeny podle abecedního schématu, tedy 
podle jmen osob, které policie sledovala, které žádaly o pas atd. Spisy ve fondu jsou tvořeny 
signaturami tvořenými počátečním písmenem příjmení dotyčné osoby lomeným čísly, které 
představují určité příjmení či skupinu příjmení a podčísly přidělenými konkrétním osobám. 
Spisy jsou někdy velmi malé, v mnoha případech se jedná o pouhé jedno číslo jednací. 
Konkrétní spisy vedené na jednotlivé osoby lze vyhledat v indexech.  
     Dílčí fond obsahuje především spisy vedené v policejních či policejně správních 
záležitostech na jednotlivé osoby, které pobývaly na území Velké Prahy. Součástí spisů jsou 
odevzdané osobní doklady, různé zprávy o osobě, dokumenty k vyšetřování přestupků či 
drobných trestných činů aj. Z hlediska badatelského je obsahově cennější materiál uložený 
v prezidiální spisovně, kde se nacházejí především záležitosti politického rázu. Některé 
takové písemnosti lze ovšem nalézt i ve všeobecné spisovně. Spisy překračují často 
manipulační období 1941 – 1950, neboť u osob žijících po roce 1941 docházelo většinou 
k priorování jejich starších spisů ke spisům z mladšího manipulačního období. Dílčí fond je 
často využíván pro dohledávání údajů o osobách významných v politickém, kulturním a 
společenském životě, ale i při běžném rodopisném zkoumání. 
 
 
Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě, Praha (1853) 1939 - 1945 
(1948).  
Inventář, 2009, 543 s., Monika Sedláková, 2 778 inventárních jednotek [184 kartonů]. 
     Výnos vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera ze 16. března 1939 stanovil politicko-
organizační uspořádání Protektorátu Čechy a Morava. Nejvyšším představitelem protektorátní 
okupační správy se stal říšský protektor, jímž byl jmenován říšský ministr bez portfeje 
Konstantin von Neurath. Jeho zástupce v úřadu sudetský Němec Karl Hermann Frank ve své 
osobě spojoval funkci státního tajemníka u říšského protektora a vyššího velitele SS a policie 
pro Čechy a Moravu. Základní organizační strukturu úřadu říšského protektora (dále též ÚŘP) 
zveřejnilo až nařízení říšského protektora z 18. září 1940. Na podzim 1941 vystřídal K. von 
Neuratha dosavadní šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich, který byl 
jmenován zastupujícím říšským protektorem. S jeho příchodem do Prahy souvisí nejen 
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rozsáhlé pronásledování odpůrců okupačního režimu, ale též reforma protektorátní správy na 
počátku roku 1942, která se týkala protektorátních ministerstev, i samotného ÚŘP. Změna 
organizační struktury úřadu byla vyhlášena až v listopadu 1942, tedy půl roku po úspěšném 
atentátu na R. Heydricha, kdy protektorát řídil bývalý šéf německé pořádkové policie Kurt 
Daluege. Úřad se skládal z devíti oddělení odpovídajících vesměs protektorátním 
ministerstvům, která se dále členila na věcné obory či referáty. K této struktuře patřily dále 
Nejvyšší účetní kontrola, Zástupce říšského Ministerstva zahraničních věcí a pod vedením K. 
H. Franka jako vyššího velitele SS a policie rovněž úřadovny velitelů pořádkové a 
bezpečnostní policie. K poslední zásadní změně v organizaci protektorátní okupační správy 
došlo 20. srpna 1943, kdy se nejvyšším okupačním úřadem v protektorátu stalo Německé 
státní Ministerstvo pro Čechy a Moravu v čele s K. H. Frankem. 
     Vznik archivního fondu není příliš objasněn. Jeho základ tvořily materiály objevené v roce 
1945 v blízkosti Štěchovic, které byly později soustředěny u orgánů Státní bezpečnosti a jako 
fond 109 se staly součástí Studijního ústavu Ministerstva vnitra. Fond byl rozčleněn do 
jednotlivých složek označených signaturami, které představují pestrou směs dokumentů, u 
nichž často chybí jakákoliv souvislost. Cíl tohoto zpracování směřoval k rychlému 
vyhledávání informací o jednotlivých osobách, jejichž jména byla zařazena do rozsáhlého 
osobního rejstříku zpracovávaného ke všem fondům studijního ústavu. Možnost věcných 
rešerší však byla značně omezena, a to i přes existenci inventárního soupisu k fondu z r. 1952.  
 
     Převážnou část materiálů představují písemnosti prošlé kanceláří státního tajemníka u 
říšského protektora tvořící přímou součást ÚŘP. Dodatečně byly k fondu přiřazeny i další 
skupiny archiválií, které do něj z větší části provenienčně nepatří.  
     Na podzim 1988 předalo Federální Ministerstvo vnitra fond 109 do Státního ústředního 
archivu v Praze, kde se stal součástí fondu Úřad říšského protektora. V roce 2002 došlo k jeho 
zaevidování jako fondové části pod názvem Úřad říšského protektora – Státní tajemník u 
říšského protektora, z níž byl v roce 2009 vytvořen samostatný fond. 
     Vzhledem ke stálému využívání osobní kartotéky bývalého studijního ústavu bylo 
přistoupeno k zinventarizování fondu podle jeho stávající struktury. Základem pro stanovení 
inventární jednotky se staly původní složky označené signaturami, k nimž byly vypracovány 
podrobné regesty. Součástí inventáře je vedle rejstříků také výběrový heslář původních názvů 
institucí a dalších termínů s jejich českým překladem. 
     Fond Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě představuje důležitý 
pramen pro výzkum dějin protektorátu od jeho vzniku zejména do srpna 1943. Za zmínku 
stojí např. organizace protektorátní správy, záležitosti SS a wehrmachtu, vyšetřování smrti R. 
Heydricha a uctívání jeho památky, Říšská pracovní služba, vládní vojsko, tábory pro 
ozdravné pobyty německých dětí či protektorátní tisková cenzura a nakladatelství Volk und 
Reich.  
 
 
Archiv Huberta Ripky 1895-1948 (1950). 
Inventář, 2009, 937 s., Ivan Šťovíček, 6 485 inventárních jednotek [310 kartonů, 16 šanonů]. 
     Když po únoru 1948 H. Ripka emigroval, Státní bezpečnost při domovních prohlídkách 
v bytě a na pracovišti zabavila veškerou jeho písemnou dokumentaci, osobní i úřední. Na 
Ministerstvu zahraničních věcí měl H. Ripka uloženy spisy i z předchozí své činnosti 
v období 1939–1945 – kabinetu Správy pro službu informační Československého národního 
výboru v Paříži a kabinetu státního ministra na Ministerstvu zahraničních věcí v Londýně.  
     Ve Studijním ústavu Ministerstva vnitra ČSR byly zabavené písemnosti r. 1951 
zpracovány jako jeden fond s názvem Archiv H. Ripky a archivní soubor byl označen č. 1. Do 
fondu byly vmanipulovány i další písemnosti cizí provenience. Do tehdejšího Státního 
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ústředního archivu (dále též SÚA) byl fond předán až v r. 1988. V té době již existoval v SÚA 
fond s názvem Pozůstalost dr. Huberta Ripky, který vznikl při zpracování v r. 1958 
převzatého fondu Ministerstva zahraničního obchodu. Při novém pořádání fondu v letech 
2004–2008 došlo ke sloučení archivních souborů Pozůstalost dr. Huberta Ripky a Archiv 
Huberta Ripky. Fond nebyl přepořádán, nýbrž pouze spojen a zůstal v podobě, jakou dostal ve 
Studijním ústavu MV a ve Státním ústředním archivu. Systematicky však byly uspořádány 
záznamy inventárních jednotek, a to tak, aby bylo patrné, z jakých částí se fond skládá 
(osobní část, tři části úřední dokumentace, část dokumentů cizí provenience a soubor 
fotografií). Uvnitř jednotlivých částí byly inventární jednotky uspořádány podle charakteru a 
věcného obsahu dokumentů s přihlédnutím k původnímu uspořádání jednotlivých celků.  
     Obsah fondu je různorodý a odpovídá struktuře a složení souboru. Materiál je velmi cenný, 
protože dokumentuje nejen osobní život, dílo a veřejnou činnost H. Ripky, ale i chod institucí, 
v nichž působil a v jejichž čele stál. Pro studium československého zahraničního odboje a 
československé zahraniční politiky v letech 1939–1945 je fond jedinečný a zcela 
nepostradatelný.  
 
 
Patentní úřad Praha 1919-1952.  
Inventář, 2009, 85 s., David Hubený. 817 inventárních jednotek [72 úředních knih, 49 
kartonů]. 
     Patentní úřad (PÚ) byl zřízen roku 1919 a podléhal Ministerstvu obchodu, průmyslu a 
živností. Personálně i právně navázal na rakouský patentní úřad ve Vídni, odkud převzal také 
několik pracovníků. V čele úřadu stál prezident, který určoval veškerou činnost všech jeho 
částí. Nejvýznamnějším útvarem bylo přihláškové oddělení zabývající se posuzováním 
došlých návrhů na patenty. Vedle něho existovala ještě např. knihovna, archiv a příležitostně 
stížnostní oddělení. K rozhodování právních sporů vznikl v roce 1921 Patentní soud, který byl 
odnoží Nejvyššího správního soudu. Největšího rozmachu dosáhl PÚ ve třicátých letech 20. 
století. Za okupace nesměl Patentní úřad přijímat nové přihlášky a po vyřízení rozdělaných 
spisů měl zaniknout. Po osvobození se PÚ stejně jako po první světové válce zabýval několik 
let řešením otázek patentového vlastnictví subjektů poražených států. V roce 1949 získal nově 
do své kompetence působnost ve věci ochrany známek, vzorků a modelů. V roce 1952 se 
nástupcem Patentního úřadu stal Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty. 
 Fond vznikl jednak přímou přejímkou z Úřadu pro patenty a vynálezy, jednak pozdější 
delimitací z archivního fondu Úřad pro patenty a vynálezy. Celkem má fond 72 úředních knih 
a 49 kartonů. Vzhledem k torzovitému dochování materiálu bylo přistoupeno ke 
chronologickému uspořádání fondu. Dokumenty jsou v drtivé většině psány česky a 
v hojnějším počtu i německy. Zřídka se vyskytují i další jazyky. Písemný materiál je 
zachován v dobrém stavu. V roce 2008 byl fond reinventarizován Bc. Davidem Hubeným pod 
vedením PhDr. Jaroslava Pažouta, PhD. 
 
 
Knorr Miloš, generálmajor v. v., MBE (1914) [1920] – 2008. 
Inventář, 2009, Lenka Kločková, 357 inventárních jednotek [4 kartony, 558 fotografií, 3 
negativy]. 
     Generálmajor Miloš Knorr, aktivní účastník druhého a třetího československého 
zahraničního odboje, se narodil 20. září 1918 ve Slezské Ostravě. V roce 1938 absolvoval 
Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě a stal se poručíkem jezdectva. Po okupaci 
Československa nacistickou armádou se rozhodl pro odchod do vojenské emigrace ve Francii. 
Po vojenské porážce Francie byl evakuován spolu s ostatními příslušníky československé 
armády do Velké Británie. V červnu 1944 se jeho pluk (43. předzvědný oddíl) zúčastnil ve 2. 
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invazní vlně vylodění v Normandii. Za své válečné zásluhy byl vyznamenán mimo jiné 
Řádem britského impéria. Po návratu do vlasti vystudoval Vysokou školu válečnou v Praze, 
na níž v roce 1947 začal působit jako pomocný profesor na katedře všeobecné taktiky. Jeho 
další vojenskou kariéru přerušil mocenský převrat ve státě v únoru 1948. V květnu 1948 
Miloš Knorr ilegálně přešel hranice Rakouska a dostal se do Vídně, kde do r. 1951 pracoval 
pro americkou zpravodajskou službu CIC; jeho úkolem byla především pomoc uprchlíkům z 
Československa. Poté působil ve zpravodajské organizaci československé emigrace nazvané 
OKAPI, kde pokračoval ve zpravodajských akcích proti tehdejšímu československému státu. 
V roce 1954 ukončil své působení ve zpravodajské službě a usadil se v USA. Zde působil 
jako manažer v pojišťovací společnosti Insurance Company of North Amerika. Zemřel v New 
Yorku 1. 7. 2008.  
     Osobní archiv Miloše Knorra není dochován v úplnosti, obsahuje písemnosti, tiskové 
dokumenty a fotografie, které se vztahují převážně k jeho působení ve Spojených státech 
amerických v letech 1955–2008. Torzovitě jsou ve fondu obsaženy archiválie dokumentující 
činnost původce fondu v československé zahraniční armádě v letech 1939–1945. K 
nejhodnotnějším částem fondu patří dopisy, které napsal otec Robert Jiří Knorr synovi 
Milošovi v letech 1957–1960. Inventář je doplněn osobním rejstříkem. 
 
 
Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv III (1945) 1952–1987. 
Inventář, 2009, Zora Machková a kol., 15 275 inventárních jednotek [4 úřední knihy, 9785 
kartonů, 22 kartoték].  
     Třetí část sbírky Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv tvoří výstřižky 
z československého i světového tisku nalepené na papírech formátu A4 z let (1945) 1952 – 
1987. Výstřižky byly zakládány obdobně jako u předchozích částí sbírky do dvou základních 
řad: abecedně podle jmen osob a věcně podle hesel, u třetí části sbírky byly doplněny ještě o 
řadu dokumentů. Nejrozsáhlejší je řada věcná, členěná na dvě manipulační období. Tvoří ji 
výstřižky z tisku zachycující události z celého světa. Z teritoriálního členění se nejvíce 
výstřižků váže k Československu, ke světovým mocnostem a k zemím tehdejšího 
socialistického tábora. Po obsahové stránce se věcná řada prioritně zaměřuje na vnitřní a 
zahraniční politiku jednotlivých států, i když neopomíjí ani jiné oblasti. Mnohem menší je 
řada jmenná řazená abecedně. Zahrnuje výstřižky k jednotlivým osobám (převážně politikům, 
diplomatům, novinářům, vědcům, umělcům a sportovcům), a to i z let předcházejících roku 
1952, ojediněle se zde vyskytují výstřižky i z roku 1945. Jako doplňkovou lze brát 
chronologicky řazenou řadu dokumentů, jež slouží převážně pro vyhledání dokumentů 
vážících se k určitému datu. Tato řada byla vedena pouze v letech 1957-1965.  
     Kromě výstřižků v češtině a slovenštině obsahuje sbírka výstřižky ve většině světových 
jazyků tj. v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, španělštině, ale i v řadě dalších jazyků 
jako v italštině, polštině, švédštině, norštině, dánštině, finštině, maďarštině, srbochorvatštině, 
turečtině, bulharštině a ojediněle i v arabštině.  
 
 
Růžek Martin (1831) 1918–1995 (2008). 
Inventář, 2009, 178 s., Vladimír Růžek, 992 inventárních jednotek [35 kartonů, 17 diplomů, 
2103 fotografií, 11 filmů, 2 zvukové záznamy, 1 mapa, 83 grafických listů, 30 medailí]. 
     Martin Růžek (vl. jm. Erhard Martin) se narodil dne 23. 9. 1918 v Červeném Kostelci. Byl 
vynikajícím hercem, který znamenitě ztvárnil celou řadu rolí od komických až po vrcholně 
dramatické. Od roku 1938 hrál s ochotnickým souborem, od roku 1941 profesionálně, v roce 
1945 byl angažován v Divadle 5. května, v letech 1946–1948 v Jihočeském divadle 
v Českých Budějovicích, v letech 1948–1957 v Národním divadle v Brně, v letech 1957–1963 
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v Divadle čs. armády v Praze a v letech 1963–1990 v Národním divadle v Praze. Za svůj život 
byl představitelem celkem 135 divadelních rolí, hrál v 99 filmech, 190 televizních filmech a 
inscenacích, pravidelně účinkoval v rozhlase. Byl rovněž veřejně činný. 
Osobní archiv Martina Růžka je dochován v relativní úplnosti, obsahuje jeho osobní doklady, 
rozsáhlou korespondenci s řadou kolegů a přátel z uměleckého a kulturního světa 50. – 80. let 
20. století, rozsáhlý soubor fotografií a další dokumentace k Růžkově umělecké činnosti, 
materiály k jeho veřejné činnosti a dokumentaci. Inventář velmi podrobně podchycuje každou 
jednotlivinu, je doplněn rozsáhlým analytickým úvodem a osobním rejstříkem. Bádání ve 
fondu je podmíněno souhlasem rodiny původce. 
 
 
Svaz protifašistických bojovníků – ústřední výbor (1945) 1951–1968. 
Inventář, 2008, 65 s., Maria Chaloupková, Monika Sedláková, Jan Kahuda, 839 inventárních 
jednotek [189 kartonů, 1 kartotéka]. 
     Svaz protifašistických bojovníků vznikl v roce 1951 sloučením Svazu bojovníků za 
svobodu a slovenského Zväzu ľudových bojovníkov, navazoval však na organizace odbojářů 
vznikající již od roku 1945 (zejména Svaz národní revoluce, Svaz osvobozených politických 
vězňů a obnovená Československá obec legionářská). Jeho cílem bylo zejména úsilí o 
potrestání válečných zločinů, péče o památná a pietní místa, protifašistická a protinacistická 
osvětová činnost a odškodnění a další sociální výhody bývalých odbojářů. Nejvyššími orgány 
byly sjezd, ústřední výbor a jeho předsednictvo, sekretariát a ústřední revizní komise. Od roku 
1952 fungoval svaz jako dobrovolná organizace podle zákona č. 68/1951 Sb., v roce 1969 
proběhla jeho federalizace. 
     Písemnosti Svazu protifašistických bojovníků a jeho předchůdců přejímal Státní ústřední 
archiv v Praze již od roku 1969, přejímání písemností z období před federalizací však bylo 
dokončeno až v 90. letech 20. století. Fond je značně torzovitý, obsahuje zejména písemnosti 
vrcholných orgánů svazu a jeho předchůdců (sjezdy, ústřední výbor, předsednictvo, 
sekretariát, komise) a dále cenné materiály k řadě šetření, které svaz ve spolupráci s orgány 
státní správy prováděl (zejména k osobnostem válečných zločinců, kolaborantů, členů 
revolučních gard, činnosti mimořádných lidových soudů, k obětem pseudolékařských pokusů, 
majetkovým křivdám nebo činnosti odbojových skupin). Některé typy písemností (zejm. 
členská evidence) jsou součástí následného fondu Český svaz protifašistických bojovníků, 
neboť kontinuálně přecházejí do dalšího období. 
Inventář je doplněn osobním, místním a věcným rejstříkem a rejstříkem institucí.  
 
 
Retrospektivní konverze archivních pomůcek 
 
     V roce 2009 byl přehodnocen a nově nastaven postup při dálkovém zpřístupňování 
archivních pomůcek. S ohledem na snahu tyto co nejrychleji zveřejnit, budou v první fázi 
zveřejněny pomůcky ve formě naskenovaných image. Z toho důvodu probíhá revize 
archivních pomůcek, aktualizace úvodních listů a způsobu objednání z fondu. Následně jsou 
pomůcky skenovány a image budou vyvěšeny v systému eBadatelna. Ve 3. čtvrtletí roku 2009 
byly naskenovány pomůcky k 111 fondům (celkem se jednalo o 14 661 skenů). 
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Využívání archiválií veřejností 
 
Přehled viz též tabulka č. III/5 v závěru zprávy. 
 
Z celkového objemu odpracovaných pracovních dní v odděleních zabírala nahlédací a 
badatelská agenda všeho druhu více než polovinu. 
 
Badatelny 
      V uplynulém roce studovalo ve studovně oddělení nejstarších fondů na třídě Milady 
Horákové 852 badatelů (764 domácí, 88 cizinci), kteří zde vykonali 5 382 návštěv (4 995 
domácí, 387 cizinci). Návštěvnosti odpovídá i pohyb archiválií: prio 15 653 ks, repo 16 135 
ks, 41 reverzů (6 zápůjčky, 35 výpůjčky). Zhotoveno bylo celkem 19 788 xeroxových kopií 
(18 813 černobílých, 975 barevných). Lze konstatovat, že návštěvnost studovny je konstantní 
a že díky povolování zhotovování reprodukcí dokumentů vlastními digitálními fotoaparáty 
výrazně poklesl počet badatelských žádostí o vyhotovení xerokopií a fotokopií archivních 
dokumentů. Pokračovala zde příprava na plné nasazení informačního systému badatelna. 
 
     V roce 2009 bylo v badatelně na Chodovci vystaveno celkem 1764 badatelských listů 
(témat) pro 1661 badatelů (z toho 227 zahraničních a 1434 domácích), kteří badatelnu NA 
navštívili při 6 848 návštěvách a předložili celkem 20 968 objednávek (toto číslo představuje 
pouze ty, které byly vyřízeny prostřednictvím IS Badatelna kladně, tzn., nejsou zaznamenány 
objednávky s negativním zjištěním (např. v Evidenci obyvatel). Průměrná roční návštěvnost 
badatelny byla 30osob/den (nejvyšší v březnu, kdy do badatelny přišlo více než 46 osob 
denně, viz grafy a tabulky) a denně bylo mimo jiné vyřízeno více než 80 objednávek/žádostí o 
předložení archivního materiálu (opět průměrné číslo). 
     Množství předkládaného materiálu, spolu s nutností zajistit jeho stále důkladnější kontrolu, 
a to před i po studiu, zaměstnává pracovníky badatelny natolik, že není možné řešit každý 
problém osobní konzultací případně telefonicky se správcem fondu. IS Badatelna musí 
„respektovat“ celou řadu výjimek a z větší části je tedy závislý na znalostech „obsluhujícího 
personálu“, na jejich paměti a na tom, jak jsou schopni předat tyto informace nově příchozím. 
Proto bude nutné požadovat úpravu IS (v rámci technické podpory) tak, aby bylo možné 
zaznamenávat některé další údaje (např. různé způsoby blokace archivních souborů, údaje o 
oddělení, správci fondu, nastavit delší lhůty pro přípravu archiválií, atd.) a řešit včasné 
aktualizace nově zaznamenaných údajů (správci, lokace, atd.). Co nejvíce nepřesností 
v nastavení systému se pokusíme odstranit v průběhu roku 2010. 

 
Statistika návštěv 

badatelů v roce 2009            

              
 leden únor březen duben květen červen červenec srpen záři říjen listopad prosinec Ročně

Zahraniční: 57 73 81 64 62 66 105 2 89 97 69 52 817 
Domácí: 570 615 889 405 479 446 576 19 505 521 536 470 6031 
Celkem: 627 688 970 469 541 512 681 21 594 618 605 522 6848 

           Kontrola: 6848  
Počet dnů: 20 20 21 21 21 21 21 1 20 20 21 21 228 

Průměr: 31,35 34,40 46,19 22,33 25,76 24,38 32,43 21,00 29,70 30,90 28,81 24,86 30,04 
              

Počty kopií              
čb. bada: 3103 1824 2661 1814 1794 1386 2486 0 1812 1190 1451 969 20490

čb. 
služební: 1050 1056 1289 4143 845 1084 2339 0 2934 2498 8447 574 26259

barevné 49 2 8 8 5  8 0 3 0 2 2 87 
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bada: 
Skeny: 15 151 9  18 95 23 0 4 43 153 141 652 

Fotografie:    96  123 0 0 0 0 0  219 
Kopie z 

mikrofilmů  17     57  0 0 0   

barevné 
služ: 200 8 641 130 164 322 163 0 509 857 87  3081 

celkem: 4417 3058 4608 6191 2826 3010 5076 0 5262 4588 10140 1686 50788
           Kontrola: 50862  

Průměr: 220,85 152,9 219,43 294,81 134,57 143,33 241,7143 0 263,1 229,4 482,857 80,28571 222,75
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V roce 2009 bylo zhotoveno 20 490 ks černobílých a 87 ks barevných 
elektrografických kopií archiválií pro potřeby badatelů (na základě jejich objednávky, včetně 
úřadů). Pro služební potřebu a také pro účely tisku (včetně PF 2010 a tisků pro výstavu) bylo 
zhotoveno 26 259ks černobílých 3081ks barevných elektrografických kopií. 

 
 

 
 
 
      
 
 
Nejvíce se zapůjčovaly archiválie z fondů ÚV KSČ (4941 archivních jednotek, statistika 
nezachycuje celý fond, ale roztříštěně jeho jednotlivé dílčí části) a z Policejního ředitelství II – 
evidence obyvatelstva – 1637 objednávek. Řada objednávek z důvodů nezpracovanosti archivního 
materiálu nemohla být systémem Badatelna zachycena a statistika je do určité míry zkreslena 
směrem dolů. 
Do studovny jsme tedy navíc připravili 1358 kartonů a jednotlivin z fondů po roce 1945. Na žádost 
úřadů, rodin vězněných a v rámci spolupráce s médii jsme vyhledali a připravili ke studiu další 
archiválie v rozsahu cca 430 kartonů a 782 jednotlivin. 
     Předkládání archiválií z období po roce 1945 do studovny pro badatelské účely předcházela i 
v roce 2009 nezbytná technická úprava dříve utajovaných písemností. Kromě této průběžné práce byl 
takto „odtajněn“ obsah 674 celých kartonů z 12 fondů. 
     Úsekem foto-, fono-, kinodokumentů bylo mimo statistiku předloženo 167 kartonů, 1996 
jednotlivin, 91 alb, 82 šanonů a 18 složek. Nejvíce využívanými byly archivní soubory: Zahraniční 
úřad Berlín, Fotodokumentace 1897-1946, II. světová válka, Sbírka rok 1968, Čs. dobrovolníci ve 
Španělsku a Sbírka fotografií Svazu českých fotografů. 
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Přehled objednávek v roce 2009 podle počtu objednávek 
NAD: Název fondu: Počet:
-175194 Policejní ředitelství Praha II - evidence obyvatelstva 1637 
-175313 Policejní ředitelství Praha II - všeobecná spisovna - 1941-1950 636 
1261/0/11 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politické byro 1954-1962 619 
-175314 Policejní ředitelství Praha II - všeobecná spisovna - 1931-1940 435 
-301323 Ministerstvo vnitra I - prezidium, Praha - fond 225 403 
506/0/43 Ministerstvo zahraničních věcí - výstřižkový archiv, Praha - výstřižkový archiv I 395 
1261/0/5 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo 1966-1971 332 
1082 Předsednictvo ministerské rady, Praha 325 
1063 Svaz protifašistických bojovníků - ústřední výbor, Praha 318 
371 Ministerstvo školství, Praha 310 
813 Ministerstvo železnic I, Praha 303 
864 Státní památková správa, Praha 272 
-301292 Ministerstvo vnitra I - stará registratura, Praha 264 
1084 Zemské četnické velitelství Praha 237 
344 Generální inspekce rakouských drah Vídeň 218 
1261/0/9 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo 1986-1989 216 
1261/0/14 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - sekretariát 1954-1962 212 
-375041 České místodržitelství Praha - všeobecné - 1884 -1890 212 
-578908 Úřad předsednictva vlády - běžná spisovna 211 
-326890 Úřad říšského protektora - Státní tajemník u říšského protektora, Praha 210 
864/0/1 Státní památková správa, Praha - dodatky 194 
852 Státní úřad pro věci církevní, Praha 192 
1005 Úřad říšského protektora, Praha 184 
861 Ministerstvo informací, Praha 181 
-418688 Zemský úřad Praha - policejní a bezpečnostní záležitosti 179 
-418931 Zemský úřad Praha - Prezidium zemského úřadu v Praze - fond 207 171 
862 Ministerstvo dopravy I, Praha 159 
828 Ministerstvo vnitra, Londýn 144 
1308 Archiv Syndikátu novinářů, Praha 143 
506/0/44 Ministerstvo zahraničních věcí - výstřižkový archiv, Praha - výstřižkový archiv II 140 
-374616 Policejní ředitelství I - konskripce 140 
1005/0/8 Úřad říšského protektora, Praha - fond 114 137 
-175283 Policejní ředitelství Praha II - prezidium - 1931-1940 134 
1261/0/22 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - politický sekretariát 1951-1954 131 
1261/0/4 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo 1962-1966 128 
-301264 Ministerstvo vnitra I - nová registratura 1936-1953, Praha 128 
342 Ministerstvo železnic, Vídeň 125 
1261/0/30 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - Rudolf Slánský 124 
1302 Archiv České strany národně sociální, Praha 123 
-233355 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - oddělení ideologické 120 
324 Sbírka map a plánů Národního archivu 115 

-233339 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - oddělení kulturně-propagační 
a ideologické 111 

1261/0/6 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo 1971-1976 109 
922 Ukrajinské muzeum, Praha 108 
1261/0/1 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - zasedání 1945-1989 104 
1261/0/32 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - generální sekretariát 103 
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-375042 České místodržitelství Praha - všeobecné - 1856 -1883 103 
216 Staré montanum Praha 101 
541 Československá obec sokolská, Praha 98 
1063/0/1 Svaz protifašistických bojovníků - ústřední výbor, Praha - dotazníky 97 
925 Národní soud, Praha 95 
268 Svaz československých velkostatkářů, Praha 93 
867 Ministerstvo kultury, Praha 92 
-233372 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - komise - hospodářská rada 92 
-233353 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - oddělení mezinárodní 91 
-578877 Úřad předsednictva vlády - Tajná spisovna 90 
-175315 Policejní ředitelství Praha II - všeobecná spisovna - 1921-1930 89 
1261/0/8 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo 1981-1986 88 
367 Ministerstvo sociální péče, Praha 88 
1062 Československá strana národně socialistická - ústřední sekretariát, Praha 85 
-175255 Policejní ředitelství Praha II - oddělení tiskové, spolkové, bezpečnostní a dopravní 80 
-308934 Zemský výbor Praha - 1874-1928 79 
1261/0/34 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - Klement Gottwald 79 
850/0/10 Ministerstvo vnitra II, Praha - Stíhání válečných zločinců, AMV č.316 79 
1146 Ministerstvo práce a sociální péče - repatriace, Praha 77 
1261/0/44 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - Antonín Novotný II. část 76 
1077/0/4 Okupační vězeňské spisy - AMV 101 76 
1481/0/6 KSČ - Celostátní porady 1945-1990, Praha (býv. fond 018) 76 
1004 Ministerstvo veřejných prací, Praha 73 
1419 Archiv Huberta Ripky 71 
517 Ministerstvo financí I, Praha 69 
1561 Zahraniční úřad Berlín 66 
-418780 Zemský úřad Praha - spolkové záležitosti 65 
903 Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, Praha 65 
875 Zemský soud Praha 65 
1362 Sbírka fotografií Svazu českých fotografů 62 
622 Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, Praha 57 
994 Ministerstvo školství a kultury, Praha 57 
1261/0/43 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - Antonín Novotný I. část 57 
1159 Svaz Čechů z Volyně, Žatec 56 
832 Ministerstvo spravedlnosti, Praha 56 
497 Exportní ústav, Praha 56 
1261/0/7 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo 1976-1981 55 
1329 Osvobození Československa Sovětskou armádou - 1945 55 
627 Ženská národní rada, Praha 54 
-308903 Zemský výbor Praha - Železniční oddělení 54 
-375832 Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň - Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň 53 
-375065 České místodržitelství Praha - prezídium - 1891 -1900 52 
861/0/1 Ministerstvo informací, Praha - dodatky 51 
712 Mlynářské ústředí, Praha 51 
351 Ředitelství pro tratě bývalé společnosti Severozápadní dráhy Vídeň 51 
212 Fideikomisní spisy Praha 51 
-375040 České místodržitelství Praha - všeobecné - 1901-1910 51 

-233380 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - komise - ideologická komise ÚV KSČ 
1958-1968 50 
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1066 Zahraniční tiskový archiv, New York 50 
1478 KSČ - Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích, Praha 50 
-308962 Zemský výbor Praha - 1791-1873 49 
-374699 Policejní ředitelství Praha I - prezídium 1908 -1915 49 
814 Sbírka staničních kronik 48 
1261/0/12 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - organizační sekretariát 1947-1954 47 
1170 Universita 17. listopadu, Praha 47 

-298370 Československá sociálně demokratická strana dělnická - Československá sociální 
demokracie, Praha 46 

1241 Ústav bytové a oděvní kultury, Praha 46 
988 Ministerstvo průmyslu, Praha 45 
1028 Ministerstvo práce a sociální péče, Praha 45 
1261/0/13 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - sekretariát 1945-1951 45 
-383502 Ministerstvo vnitra II - tajné, Praha 44 
318 Český úřad pro tisk a informace, Praha 44 
1004/0/1 Ministerstvo veřejných prací, Praha - letecké rejstříky 43 

995/0/1 Ministerstvo kultury ČSR/ČR, Praha - Sekretariát pro věci církevní (1950)1967-
1990 43 

1261/0/16 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - sekretariát 1966-1971 42 
1499 Londýnský archiv - sbírka dokumentů 42 
691 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Vídeň, Ústí n/L., Praha 42 
524 Český fond výtvarných umělců - Dílo, Praha 41 
395 Svaz německých zemědělců, Česká Lípa, Praha 41 
924 NSDAP - spojovací ústředna při úřadu říšského protektora, Praha 41 

-175163 Policejní ředitelství Praha II - Zpravodajská ústředna při policejním ředitelství 
Praha - AMV 200 41 

313 Československý úřad pro hospodářskou pomoc a obnovu, Praha 40 
1261/0/2 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - Bulletiny ÚV KSČ 1946-1968 40 
314/0/1 Ministerstvo zdravotnictví, Praha - zasedání kolegia ministra 1952-1968 40 
-375064 České místodržitelství Praha - prezídium - 1901 -1910 40 
1065 Ústav dějin KSČ, Praha 40 
-497092 Zemská školní rada Praha - část 1869-1918 - všeobecné 39 
-175224 Policejní ředitelství Praha II - policejní komisariáty a policejní stanice 39 
213 Apelační a vrchní trestní soud Praha 38 
-572668 Zemské finanční ředitelství Praha - část 1918-1952 38 

-233354 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - oddělení branné a 
bezpečnostní 37 

-419266 Státní úřad statistický I - Sčítání obyvatelstva ČSR v roce 1930, Praha 36 
-175282 Policejní ředitelství Praha II - prezidium - 1941-1950 36 
850/0/4 Ministerstvo vnitra II, Praha - nová registratura (4. odd.) 35 
-375066 České místodržitelství Praha - prezídium - 1881-1890 35 
350 Ředitelství pro tratě bývalé společnosti Severní dráha císaře Ferdinanda Vídeň 35 
-374669 Policejní ředitelství Praha I - všeobecná registratura 1901-1913 35 
211 Vrchní zemský soud Praha 35 
470 Nejvyšší správní soud, Praha 35 

-233343 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - politicko-organizační oddělení 
- osídlovací komise 34 

1261/0/20 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - sekretariát 1986-1989 34 
363 Svaz československých výtvarných umělců - ústřední výbor, Praha 34 
-301323 Ministerstvo vnitra I - prezidium, Praha 33 
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347 Ústav technického dozoru Praha 33 
-146825 Bílkovi a Nečasovi - fotodokumentace 33 
1261/0/17 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - sekretariát 1971-1976 33 
-375068 České místodržitelství Praha - prezídium - 1861 -1870 33 
239 Zemský památkový úřad Praha 32 
-383471 Ministerstvo vnitra II - Noskův archiv, Praha 32 
657 Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, Praha 31 
1261/0/36 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - Václav Kopecký 30 
-563536 Národní fronta - ústřední výbor, Praha - ústřední akční výbor 30 
915 Hitlerjugend - ústředí Praha 30 
-575955 Ministerstvo vnitra - Ministerstvo vnitra, Vídeň 30 
1334 Květnové povstání v Praze 30 
696 Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách, Praha 29 
802 Zenkl Petr, Dr. 29 
-374662 Policejní ředitelství Praha I - všeobecná registratura - knihy 29 
217 Vrchní horní úřad Jáchymov 28 
-470676 Rodinný archiv Metternichů - Acta Richardiana 28 
947 Československé závody kovodělné a strojírenské, n. p., Praha 27 
625 Československý olympijský výbor, Praha 27 
994/0/4 Ministerstvo školství a kultury, Praha - kolegium ministra 27 
994/0/3 Ministerstvo školství a kultury, Praha - osobní 27 
330 Ministerstvo veřejných prací, Vídeň 27 
-418719 Zemský úřad Praha - oddělení církevní, nadační a školské 26 
1045 Český zemský sněm Praha 26 
1270 Svaz německých samosprávných celků, Teplice 26 
214 Česká státní účtárna Praha 26 
641 Český klub, Praha 25 
-374668 Policejní ředitelství Praha I - všeobecná registratura 1914-1920 25 
499 Junák, Praha 25 
-419389 Ministerstvo zemědělství I - tisková dokumentace, Praha 25 
404 Společnost přátel starožitností českých, Praha 25 
809 Generální ředitelství stavby dálnic, Praha 24 
-374700 Policejní ředitelství Praha I - prezídium 1900 -1907 24 
319 Ministerstvo železnic 1952-1953, Praha 24 
535 Spisové komise, Praha 24 
-470737 Rodinný archiv Metternichů - Francisco-Georgicum 24 
356 Socialistický svaz mládeže - ústřední výbor, Praha 23 
742 Klub československých turistů, Praha 23 
-436404 Státní pozemkový úřad - spisy všeobecné, Praha 23 
908 Ministerstvo zahraničních věcí - Ruská pomocná akce, Praha 23 
904 Ministerstvo unifikací, Praha 23 
639 Národní rada česká, Praha 23 
767 Lesprojekt - ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem 23 
1177/0/4 Státní úřad plánovací II, Praha - zahraniční 23 
1261/0/19 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - sekretariát 1981-1986 23 
-470765 Rodinný archiv Metternichů - Starý archiv 22 
-563567 Národní fronta - ústřední výbor, Praha - ústřední výbor 22 
1185 Ústřední správa bytové a občanské výstavby, Praha 22 
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1077/0/1 Okupační vězeňské spisy - 2. díl 21 
1261/0/15 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - sekretariát 1962-1966 21 
-375063 České místodržitelství Praha - prezídium - 1911-1920 21 
467 Rückl Jan Jiří, JUDr. 21 
311/0/1 Sbírka MONITOR, Praha - MONITORY 20 
690 Ústřední matice školská, Praha 20 
-374701 Policejní ředitelství Praha I - prezídium 1893 -1899 20 
1035 Ministerstvo dopravy II, Praha 20 
870 Prezídium ministerské rady Vídeň 20 
886 Ředitelství pošt a telegrafů Praha 20 
453 Národní souručenství, Praha 20 
1325 Fotodokumentace 1945-1946 20 
1330 Květnové povstání 1945 20 
-375069 České místodržitelství Praha - prezídium - 1855 -1859 19 
-375067 České místodržitelství Praha - prezídium - 1871-1880 19 

-233352 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - organizační oddělení, M. 
Švermová 19 

1261/0/3 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo 1945-1954 19 
328 Ministerstvo obchodu, Vídeň 19 

-233333 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - odborová komise ÚV KSČ, 
odborové oddělení ÚV KSČ 1945-1957 19 

902 Cenzurní sbor kinematografický při Ministerstvu vnitra, Praha 19 
236 Památkový úřad Vídeň 19 
1002 Umělecký soubor Ministerstva vnitra, Praha 19 
995 Ministerstvo kultury ČSR/ČR, Praha 19 
656 Komise pro kanalizování řek Vltavy a Labe, Praha 19 
-374691 Policejní ředitelství Praha I - prezídium - knihy 19 
314 Ministerstvo zdravotnictví, Praha 19 
891 Ministerstvo zahraničních věcí, Vídeň 18 
-470697 Rodinný archiv Metternichů - Acta Clementina - 10 18 
1261/0/53 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - Gustáv Husák 18 
375 Arizační spisy 18 
1077 Okupační vězeňské spisy 18 
706 Pozemkový úřad pro Čechy a Moravu, Praha 17 
-270643 Svaz Čechů z Volyně - fotografie, Žatec 17 
1472 Kárných Margita a Miroslav 17 
833 Sčítání obyvatelstva v roce 1939 17 
900 Intendance českého Národního divadla Praha 17 
701 Ministerstvo zemědělství, Vídeň 17 
-301172 Ministerstvo vnitra I - dodatky, Praha 17 

1261/0/10 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - předsednictvo - výkonný výbor 1968-
1969 17 

320 Federální úřad pro tisk a informace, Praha 17 
1093 Ústřední národní pojišťovna, Praha 17 
210 Národní gardy 16 
1117 Ministerstvo zahraničního obchodu, Praha 16 
919/0/1 Generální velitel neuniformované protektorátní policie, Praha - dodatky 16 

1481/0/4 KSČ - Celostátní konference 1952-1960, Praha - III. celostátní konference KSČ 
1960 - 00/03 16 
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885 Báňské hejtmanství Praha 15 
-373975 Vrchní státní zastupitelství Praha - část 1918-1948 15 
480 Patzak Václav 15 
1151 Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport, Praha 15 
785 Fotodokumentace 1897-1975 15 
797 Správní rady akciových společností místních drah, Praha, Vídeň 15 
346 Ředitelství pro tratě bývalé Společnosti státní dráhy Vídeň 15 
429 Ministerstvo pošt a telegrafů, Praha 14 
567 Asekurační spolek průmyslu cukrovarnického, Praha 14 
315/0/8 Úřad předsednictva vlády - zápisy ze schůzí vlády 14 
707 Úřad nejvyššího dvorského štolby Vídeň 14 
850/0/3 Ministerstvo vnitra II, Praha - dodatky 14 
1454 TERPLAN, Praha 14 
923 Velkolóže pro Československý stát X. nezávislého řádu B'nai B'rith, Praha 14 
-419603 Ministerstvo zemědělství I - spisy, Praha 14 
710 Ústřední zemědělsko-lesnický archiv, Praha 14 
1190 Ministerstvo těžkého strojírenství II, Praha 14 
973 Československé závody automobilové a letecké, n. p., Praha 14 
976 Státní výbor pro výstavbu, Praha 14 
1479/0/5 KSČ - Sjezdy, Praha - XII. sjezd 13 
809/0/1 Generální ředitelství stavby dálnic, Praha - dodatky 13 

-298401 Československá sociálně demokratická strana dělnická - Československá sociálně 
demokratická strana dělnická, Praha 13 

1005/0/2 Úřad říšského protektora, Praha - dodatky II 13 
1298 Intendance Německého zemského divadla Praha 13 

-233375 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - komise - národohospodářská komise ÚV 
KSČ 1945-1948 13 

-175162 Policejní ředitelství Praha II - Zpravodajská ústředna při policejním ředitelství 
Praha - AMV 201 12 

-301233 Ministerstvo vnitra I - hraniční spisy, Praha 12 
-605904 Archivní registratura - Ústřední archiv Ministerstva vnitra 1918-1934 12 
603 Grimichová Miloslava 12 
-575927 Ministerstvo vnitra - Šlechtický archiv, Vídeň 12 
615 Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 12 
-374677 Policejní ředitelství Praha I - všeobecná registratura 12 
912 Generální velitel uniformované protektorátní policie, Praha 12 
-497062 Zemská školní rada Praha - část 1919-1952 12 
228 Horní soud Příbram 12 
704 Ústřední ředitelství státních lesů a statků Praha 12 
475 Feierabend Ladislav, JUDr. 12 
1006 Předsednictvo ministerské rady, Londýn 12 
1261/0/85 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - sociálně politická rada 1945-1955 12 
502/0/1 Dokumentace - I. část 12 
503 SdP - ústředna Cheb, úřadovny Aš, Praha 12 
1007 Ministerstvo sociální péče, Londýn 12 
783 Generální ředitelství pro stavbu vodních cest, Praha 12 
949 Československé závody těžkého strojírenství, generální ředitelství, Praha 12 
483 Hála František 11 
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520 Gottwald Klement 11 
1323 Druhá světová válka 11 
810 Ministerstvo lidové osvěty, Praha 11 
464 Hodáč František Xaver, Prof. Dr. 11 
324/0/1 Sbírka montanních map a plánů 11 
796 Český svaz fotbalový, Praha 11 

-233356 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - oddělení stranických orgánů: 
I. oddělení 1945-1956 11 

-470705 Rodinný archiv Metternichů - Acta Clementina - 2 11 
399 Hrubý Adolf 11 
-470693 Rodinný archiv Metternichů - Acta Clementina - 14 11 
-418900 Zemský úřad Praha - Zemský národní výbor 11 
-418931 Zemský úřad Praha - prezidium 11 
1085/37 Ministerstvo zemědělství II - Jednotná zemědělská družstva, Praha 11 
1479/0/2/2 KSČ - Sjezdy, Praha - IX. sjezd-11 11 
-436373 Státní pozemkový úřad - Vlastnické soubory majitelů velkostatků, Praha 11 
463 Sokol pražský, Praha 10 
215 Zemská vyvazovací komise Praha 10 

1018 Německá sociálně demokratická strana dělnická v Československu - krajské 
organizace Podmokly,Teplice - Žatec 10 

689 Cirkuláře a vyhlášky II, Praha 10 
1480/0/1 KSČ - Ústřední výbor 1921-1945, Praha - Ústřední výbor KSČ 1921-1938 10 
1061/13 Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - Účetní materiál 10 
305 Výsadní obilní společnost, Praha 10 
1479/0/4 KSČ - Sjezdy, Praha - XI. sjezd 10 
454 Hartmann Josef, Dr. 10 
1470 Glazar Richard, dipl. ek. 10 
-233370 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - komise - právní komise 1945-1955 10 
533 Sbírka různých osobních archivů, Praha 10 
794 Moravec Emanuel 10 
451 Nejvyšší účetní kontrolní úřad, Praha 10 
1261/0/35 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - Antonín Zápotocký 9 
937 Ministerstvo všeobecného strojírenství, Praha 9 
372 Ústřední svaz československého průmyslu, Praha 9 
974 Československé závody dřevozpracující, n. p., Praha 9 
1147 Komisa, Praha 9 
-374006 Vrchní státní zastupitelství Praha - část 1849-1919 9 
1480/0/3 KSČ - Ústřední výbor 1921-1945, Praha - Zahraniční vedení KSČ v Moskvě 9 
479 Smutný Jaromír, Dr. 9 
831 Správa zůstatkové podstaty, Praha 9 
1468 Ministerstvo pro sjednocení zákonů, Praha 9 
-374736 Policejní ředitelství Praha I - tajné 9 
1288 Společnost pro starou českou hudbu, Praha 9 
-374693 Policejní ředitelství Praha I - prezídium 1882-1887 9 
683 Schaffer Vilém 8 
-497764 Sbírka dokumentů ze zahraničních archivů - Komunistická internacionála, Moskva 8 
662/0/3 Branné hospodářství, Praha - ČZTS 8 
1374 Pešl Antonín 8 
-419481 Ministerstvo zemědělství I - zahraniční a obchodní politika, Praha 8 
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1072 Melantrich, Praha 8 
632 Ústřední jednota československých šachistů, Praha 8 

753/17 Zemský úřad Praha - záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a 
personální 8 

984 Národní sčítání lidu 1950, Praha 8 
545 Státní zdravotní ústav, Praha 8 
311 Sbírka MONITOR, Praha 8 
1059 Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Vídeň 8 

-175133 Policejní ředitelství Praha II - Odbočka zpravodajské ústředny při policejním 
ředitelství Praha 8 

877 Česká finanční prokuratura Praha 8 
-375070 České místodržitelství Praha - prezídium - 1850 -1854 8 
-374692 Policejní ředitelství Praha I - prezídium 1888-1892 8 
1022 Ústřední správa státních báňských a hutních závodů, Praha 8 
-374698 Policejní ředitelství Praha I - prezídium 1916 -1920 8 
-575986 Ministerstvo vnitra - Prezídium, Vídeň 7 

-233381 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - komise - ekonomická komise ÚV KSČ 
1963-1968 7 

327 Ministerstvo financí, Vídeň 7 
1246 Ministerstvo dopravy III, Praha 7 
1261/0/33 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - J. Frank 7 

-233329 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - oddělení masových organizací 
1945-1956 7 

-605903 Archivní registratura - Ústřední archiv Ministerstva vnitra 1935-1945 7 
-578788 Úřad předsednictva vlády - Vládní výbor pro výstavbu 7 
595 Simone André 7 
643 Rodinný archiv Adámků z Hlinska 7 
514 Ripka Hubert, Doc. Dr. 7 
1005/0/1 Úřad říšského protektora, Praha - dodatky I 7 
550 Česká zemědělská rada, Praha 7 
699 Národní jednota severočeská, Praha 7 

1062/0/1 Československá strana národně socialistická - ústřední sekretariát, Praha - bývalý 
fond Archivu Ústavu dějin KSČ č. 43 7 

1009 Generální velitel četnictva, Praha 7 
560 Sdružení německých zemědělských družstevních svazů , Praha 7 
503/0/1 Sudetoněmecká strana - dodatky 7 
502/0/2 Dokumentace - II. část 7 
1079/0/1 Bývalý fond 19. Letáky 1921-1938 6 
540 Úrazová pojišťovna dělnická pro Čechy, Praha 6 
792 Ústřední sociální pojišťovna, Praha 6 
-418750 Zemský úřad Praha - vodohospodářské záležitosti 6 
836 Státní rada, Londýn 6 
608 Šmeral Bohumír, JUDr. 6 
738 Český svaz pro spolupráci s Němci, Praha 6 
-470796 Rodinný archiv Metternichů - Listiny 6 
697 Kluby českých poslanců sněmovny říšské rady, Vídeň 6 
679 Jíše Karel 6 
-470703 Rodinný archiv Metternichů - Acta Clementina - 4 6 
1786 Český svaz protifašistických bojovníků - ústřední výbor, Praha 6 
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1073 Zápotocká Marie 6 
1027 Ministerstvo financí II, Praha 6 
1080 Kašák Karel 6 
1261/0/24 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - porady tajemníků 1954-1966 6 
1011 Zednářské lóže, Praha 6 
-374665 Policejní ředitelství Praha I - všeobecná registratura 1881-1885 6 
348 České obchodní dráhy Vídeň 6 

1261/2/31 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - oddělení stranických orgánů: 
statistika a informace 1945-1956 6 

980 Ministerstvo spravedlnosti ČSR, Praha 5 
903/0/1 Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, Praha - dodatky 5 
910 Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, Londýn 5 
919 Generální velitel neuniformované protektorátní policie, Praha 5 
691/0/6 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Vídeň, Ústí n/L., Praha - TS-dodatky 5 
1219 Hodinová - Spurná Anežka 5 
649 Archiv Národního divadla, Praha 5 
1000 Scénografický ústav, Praha 5 
1601 Úřad pro civilní letectví, Praha 5 
1479/0/2/1 KSČ - Sjezdy, Praha - IX. sjezd-00/09 5 
989 Výzkumný ústav odborného školství, Praha 5 
647 Šebesta Eduard, PhDr. 5 
996 Ministerstvo techniky, Praha 5 
1071 Klub poslanců KSČ, Praha 5 
630 Ústřední svaz československého řemesla, Praha 5 
1581 Bartošek Karel 5 

753/15 Zemský úřad Praha - oddělení technicko-právní, stavebních úprav, strojní a požární 
oddělení 5 

-374705 Policejní ředitelství Praha I - prezídium 1808-1852 5 
791 Československá obec turistická, Praha 5 
1359 Státní plavební správa, Praha 5 
-374694 Policejní ředitelství Praha I - prezídium 1876-1881 5 

1261/2/35 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - I. oddělení - rezoluce, závazky 
1967-1976 - 19/15 5 

-306102 Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - císařské statky - 
manipulační období 1848-1914 5 

-326859 Úřad říšského protektora - Zástupce zahraničního úřadu u říšského protektora, 
Praha - 2. díl 5 

753/16 
Zemský úřad Praha - ZNV - referáty: dopravní, průmyslový, pro pozemkovou 
reformu, pro vnitřní osídlení a správu nepřátelského majetku, smíšená komise pro 
zjišťování a oceňování válečných škod 

5 

700 Studentské nadace, Praha 5 
1452 Ústředí nositelů pojištění, Praha 5 
-419297 Státní úřad statistický I - Státní úřad statistický, Praha 5 
-419315 Ministerstvo zemědělství I - signatury A - Z, Praha - sg. O 5 
1027/0/7 Ministerstvo financí II, Praha - tajné 5 
-419662 Ministerstvo zemědělství I - presidium, Praha - 1939-1950 5 
772 Národní pozemkový fond, Praha 5 
753/20 Zemský úřad Praha - dodatky 5 
312/0/1 Československá tisková kancelář, Praha - zpravodajské zprávy - Monitory 5 
504 Náboženská matice, Praha 5 
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-470694 Rodinný archiv Metternichů - Acta Clementina - 13 5 
-470706 Rodinný archiv Metternichů - Acta Clementina - 1 5 
-470695 Rodinný archiv Metternichů - Acta Clementina - 12 5 
1082/0/1 Předsednictvo ministerské rady, Praha - dodatky 5 
550/0/1 Česká zemědělská rada, Praha - dodatky 5 
342/0/1 Ministerstvo železnic, Vídeň - dodatky 5 
477 Svaz Němců v Čechách, Praha, Teplice 5 
-470704 Rodinný archiv Metternichů - Acta Clementina - 3 5 
275 Svaz slovanské agrární mládeže, Praha 5 
227 Horní soud Kutná Hora 5 
534 Sokol Paříž 5 
355 Československý ústav zahraniční II, Praha 5 
462 Československý ústav zahraniční I, Praha 5 
583 Veselý Jindřich 5 
-470699 Rodinný archiv Metternichů - Acta Clementina - 8 4 
-470700 Rodinný archiv Metternichů - Acta Clementina - 7 4 
1184 Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů, Praha 4 
978 Československé doly, n. p., generální ředitelství, Praha 4 
964 Německé vyslanectví, Praha 4 
1189 Ministerstvo těžkého strojírenství I, Praha 4 
1085/35 Ministerstvo zemědělství II - 9. odbor, Praha 4 

-233342 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - politicko-organizační oddělení 
- pohraniční oddělení 4 

-233373 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - komise - ideologická komise ÚV KSČ 
1969-1971 4 

-605876 Archivní registratura - Státní ústřední archiv 1955-1967 4 
883 Zemská komise pro personální záležitosti okresních úřadů Praha 4 
461 Československá státní střední škola ve Velké Británii 4 
1150/0/2 Československé stavební závody 4 
600 Kreibich Karel 4 
737/0/1 Drtina Prokop, JUDr. - AMV 7 4 
-419313 Ministerstvo zemědělství I - signatury A - Z, Praha - sg. R 4 
770 Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha 4 
692 Evangelická vrchní církevní rada, Vídeň 4 
-297639 Ministerstvo zemědělství II - kabinet a sekretariát ministrů, Praha 4 
928 Ústavní soud, Brno 4 
878 Zemská komise pro vykupování a pořádání břemen na pozemnostech Čechy 4 
311/0/2 Sbírka MONITOR, Praha - duplikáty Svobodné Evropy 4 
-418627 Zemský úřad Praha - stavební oddělení 4 
-418658 Zemský úřad Praha - záležitosti obchodu a živností 4 
1433 Malypetr Jan 4 
1442/0/1 Ministerstvo vnitra ČSR/ČR, Praha - Vytříděné německé spisy 4 
-301203 Ministerstvo vnitra I - referát L, Praha 4 
-374673 Policejní ředitelství Praha I - všeobecná registratura 1861-1865 4 

-306377 Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - Administrace 
toskánských statků - spisové pododdělení společné 4 

702 Ministerstvo zemědělství, Londýn 4 
-375101 České místodržitelství Praha - prezídium - tajné 4 
838 Zemské ústředí péče o mládež v Čechách, Praha 4 
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-312555 Rodinný archiv toskánských Habsburků - Ferdinand IV. 4 
-374695 Policejní ředitelství Praha I - prezídium 1863-1869 4 
815 Státní úřad pro válečné poškozence Praha 4 
-578902 Úřad předsednictva vlády - běžná spisovna -1966 4 
484 Šrámek Jan, ThDr. 4 
782/0/1 Ministerstvo hospodářství a práce - dodatky 2 4 
-374675 Policejní ředitelství Praha I - všeobecná registratura 1831-1845 4 
1020 Sbírka - Federace českých anarchistů 4 
288 Krejčík Adolf Ludvík, PhDr. 4 
-470698 Rodinný archiv Metternichů - Acta Clementina - 9 4 
1464 Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, Praha 4 
-374663 Policejní ředitelství Praha I - všeobecná registratura 1891-1895 4 
1153 Laušman Bohumil 4 
552 Česká lesnická jednota, Praha 4 
927 Sbírka - Politické a vzdělávací spolky 4 
218 Vrchní horní úřad Příbram 4 
992 Ministerstvo pracovních sil, Praha 4 
-374671 Policejní ředitelství Praha I - všeobecná registratura 1871-1880 3 
510 Společnost pro potírání chorob pohlavních, Praha 3 
-374670 Policejní ředitelství Praha I - všeobecná registratura 1896-1900 3 
-233331 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - oddělení zemědělství 3 
963 Ministerstvo hornictví, Praha 3 
936 Ministerstvo těžkého průmyslu I, Praha 3 
-374702 Policejní ředitelství Praha I - prezídium 1870 -1875 3 
1261/0/37 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - Josef Štětka 1885-1963 3 
-374672 Policejní ředitelství Praha I - všeobecná registratura 1866-1870 3 
-297611 Ministerstvo zemědělství II - schůze kolegia ministrů zemědělství, Praha 3 
913 Výstřižkový archiv Prager Presse, Praha 3 
507 Říšský svaz německých lékařských spolků v ČSR, Ústí nad Labem, Praha, Brno 3 

1216 Ústřední likvidační správa při Ministerstvu hutního průmyslu a rudných dolů, 
Praha 3 

1479/0/12 KSČ - Sjezdy, Praha - III. sjezd 1925 3 
280 Kuratorium dětské ozdravovny Černovice 3 
1380 Ministerstvo dopravy ČSR, Praha 3 
744 Německá nacionálně socialistická dělnická strana, Ústí nad Labem 3 
269 Svaz českých statkářů a nájemců, Praha 3 
682 Šlechta Emanuel, Prof. Ing. 3 
-419511 Ministerstvo zemědělství I - agrární operace, Praha 3 
-605901 Archivní registratura - Ústřední archiv Ministerstva vnitra 1949-1950 3 
609 Cajthaml - Liberté František 3 
650 Menšinové muzeum, Praha 3 
241/0/2 Ministerstvo kultúry III 3 
1601/0/1 Úřad pro civilní letectví, Praha - Letecké nehody 3 
-470702 Rodinný archiv Metternichů - Acta Clementina - 5 3 
629 Hospodářská skupina průmyslu železa a kovů, Praha 3 
618 Ziemke Kurt, Dr. 3 
1498 Bílkovi a Nečasovi 3 
558 Kancelář právních zástupců českých velkostatkářů, Praha 3 
1034 Zemský úřad ochrany práce, Praha 3 
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1327 Sbírka Klement Gottwald 3 

-306163 Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - Administrace 
toskánských statků - spisové pododdělení  Zákupy 3 

782 Ministerstvo hospodářství a práce, Praha 3 
774 Československé státní statky, n. p., Praha 3 
607 Švermovi a Kopoldovi 3 
762 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Zbraslav - Strnady 3 
753/13 Zemský úřad Praha - sociální, zdravotní a veterinární záležitosti 3 
761 Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu, Praha 3 

-306346 Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - Administrace 
toskánských statků - spisové pododdělení Buštěhrad 3 

-175284 Policejní ředitelství Praha II - prezidium - 1921-1930 3 
580 Petránková - Koušová Vlasta 3 
1116 Ústřední správa spojů, Praha 2 
1041 Správa Sboru nápravné výchovy, Praha 2 
1101 Janáček František, Doc. Dr., CSc. 2 
1187 Svaz přátel USA, Praha 2 
1024 Pěvecká obec československá, Praha 2 

-306316 Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - Administrace 
toskánských statků - spisové pododdělení Červené Poříčí 2 

1227 Vysoká škola politická ÚV KSČ, Praha 2 
1079/0/2 Bývalý fond 18. Letáky KV KSČ, OV KSČ, MO KSČ 2 
1163 Dům zahraničních služeb Ministerstva školství ČSR, Praha 2 
1069 Sbírka soudních spisů 2 

-306224 Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - Administrace 
toskánských statků - spisové pododdělení Horní Police 2 

1149 Ministerstvo stavebnictví - hlavní správy, Praha 2 
-268817 Ústav stavebních informací - obrazové a zvukové dokumenty, Praha 2 
1047 Komise pro soupis cechovních památek Praha 2 
827 Machotka Otakar, Dr. 2 
380 Ministerstvo sociální a zdravotní správy, Praha 2 
793 Všeobecný penzijní ústav, Praha 2 
378 Spolek československých inženýrů, Praha 2 
373 Hospodářská skupina dřevařského průmyslu, Praha 2 
338 Rodinný archiv Randů a Krulišů 2 
865/0/16 Úřad předsednictva vlády ČSSR/ČSFR, Praha -1984 2 
819 Ministerstvo financí, Londýn 2 
471 Státní prodejna báňských a hutních výrobků, Praha 2 
284 Sbírka Ústředního zemědělsko-lesnického archivu, Praha 2 
642 Pražský klub, Praha 2 
276 Jednotný svaz českých zemědělců, Praha 2 
235 Schönborn-Buchheim Bedřich a Vojtěch 2 
209 Vyšetřovací komise roku 1848 Praha 2 

1619 Mezinárodní společnost lůžkových vozů a velkých evropských expresních vlaků,  
a. s. - Reprezentace pro ČSR, Praha 2 

326 Správní soudní dvůr Vídeň 2 
551 Česká společnost pro zvelebování zahradnictví Praha 2 
673 Patentní úřad, Praha 2 
675 Kybal Vlastimil, Prof., PhDr. 2 
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-470696 Rodinný archiv Metternichů - Acta Clementina - 11 2 
610 Němec Antonín 2 
605 Konrad - Beer Kurt 2 
-436343 Státní pozemkový úřad - Zakarpatské velkostatky, Praha 2 
392 Ústředí selských jízd, Praha 2 
589 Körberovi Vilém a Čeněk 2 
452 Nejvyšší úřad cenový, Praha 2 
546 Ústřední svaz pro cizinecký ruch, Praha 2 
491 YMCA, Praha 2 
488 Nemocenská pojišťovna soukromých úředníků a zřízenců, Praha 2 
486 Procházka Adolf, Prof. JUDr. 2 
474 Eliáš Alois, Ing. 2 
272 Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, Praha 2 
737 Drtina Prokop, JUDr. 2 

-233383 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - komise - komise ÚV KSČ pro otázky 
životní úrovně 1963-1968 2 

-374640 Policejní ředitelství Praha I - komisariáty - Vinohrady 2 
1333 Českoslovenští dobrovolníci ve Španělsku 1936-1939 2 
1348 Československé vojenské jednotky na Západě v době II. světové války 2 
1350 Říšské ministerstvo spravedlnosti Berlín 2 
1365 Schenk Antonín, JUDr. 2 
-374585 Policejní ředitelství Praha I - obranné zpravodajství 2 

-233348 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - oddělení evidenční (K. Šváb - 
H. Synková) 2 

955 Ministerstvo paliv a energetiky III, Praha 2 
-374639 Policejní ředitelství Praha I - komisariáty - Žižkov 2 
1479/0/18 KSČ - Sjezdy, Praha - XIV. sjezd 2 

-233384 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - komise - právní komise při ÚV KSČ 
1964-1968 2 

-233371 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - komise - ústřední komise žen 1945-1954 2 
962 Ústřední správa energetiky, Praha 2 

-233377 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - komise - národohospodářská komise ÚV 
KSČ 1969-1971 2 

1261/0/79 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - Václav Nosek 2 
893 Zemská komise pro politickou organizaci Praha 2 
1261/0/75 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - V. Koucký 2 

-306193 Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - Administrace 
toskánských statků - spisové pododdělení Tachlovice 1 

938 Ministerstvo strojírenství, Praha 1 
-418930 Zemský úřad Praha - Prezidium zemského úřadu v Praze - osobní spisy 1 1 
916 Inspektor uniformované protektorátní policie, Praha 1 
-418872 Zemský úřad Praha - státní občanství a matriční záležitosti 1 
753/14 Zemský úřad Praha - oddělení zemědělsko-lesnické 1 
751/13 Ministerstvo zemědělství I - IX. odbor, Praha 1 
907 Národní výbor československý ve Francii, Paříž 1 
948 Československé závody přesného strojírenství, n. p., Praha 1 
745 Československý všesportovní výbor, Praha 1 
981 Fond národní obnovy, Praha 1 
695 Svaz národních jednot a matic, Praha 1 
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681 Štulík Jindřich 1 
1068 Tisková sbírka ilegálních časopisů KSČ 1 
-419358 Ministerstvo zemědělství I - sekretariát protektorátních ministrů, Praha 1 
1019 Sbírka - Organizace mládeže 1 
865/0/14 Úřad předsednictva vlády ČSSR/ČSFR, Praha -1982 1 
856 Ministerstvo místního hospodářství, Praha 1 
843 Americká pomoc Československu, Praha 1 
1040 Generální prokuratura ČSR, Praha 1 
840 Český svaz ledního hokeje, Praha 1 
-374705 Policejní ředitelství Praha I - prezídium 1 
-374704 Policejní ředitelství Praha I - prezídium 1853-1857 1 
1042 Nejvyšší soud ČSR, Praha 1 
-374677 Policejní ředitelství Praha I - všeobecná registratura 1769 -1823 1 
884 Zemský vyvazovací fond Praha 1 
509 Strana národní jednoty, Praha 1 
-418841 Zemský úřad Praha - volební a obecní záležitosti 1 
-374664 Policejní ředitelství Praha I - všeobecná registratura 1886-1890 1 
835 Státní akce stěhovací 1 
830 Americký ústav Praha 1 
-374644 Policejní ředitelství Praha I - komisariáty - Karlín 1 
810/0/1 Ministerstvo lidové osvěty - dodatky, Praha 1 
786 Ministerstvo hospodářské obnovy, Londýn 1 
865/0/21 Úřad předsednictva vlády ČSSR/ČSFR, Praha -1989 1 
784 Československý plavební úřad, Praha 1 
-312615 Rodinný archiv toskánských Habsburků - Ferdinand III. 1 

-326859 Úřad říšského protektora - Zástupce říšského ministerstva zahraničních věcí u 
říšského protektora, Praha 1 

-312646 Rodinný archiv toskánských Habsburků - Petr Leopold 1 
1346 Josefské vojenské mapování 1 
1504 Havlín Otokar, Ing. 1 
1492 Místní dráha Sudoměř - Skalsko - Stará Paka 1 
1234 Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1 
1488 Státní soud Praha 1 

1481/0/3 KSČ - Celostátní konference 1952-1960, Praha - II. celostátní konference KSČ 
1956 - 00/02 1 

1257 Novinářský studijní ústav - výstřižkový archiv, Praha 1 

1481/0/2 KSČ - Celostátní konference 1952-1960, Praha - I. celostátní konference KSČ 1952 
- 12 1 

1479/0/6 KSČ - Sjezdy, Praha - XIII. sjezd 1 
1479/0/3 KSČ - Sjezdy, Praha - X. sjezd 1 
1479/0/11 KSČ - Sjezdy, Praha - II. sjezd 1924 1 
-497703 Sbírka dokumentů ze zahraničních archivů - Dokumenty z ruských archivů 1 
1347 Fotoarchiv Ústavu marxismu - leninismu ÚV KSČ 1 
220 Horní úřad Kutná Hora 1 
1313 Sbírka alb 1 
1261/0/26 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - Gustav Bareš 1 
1261/0/28 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - V. Pašek 1 
1261/0/29 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - Alexander Dubček 1 
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1261/2/37 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - I. oddělení - rezoluce, závazky 
1945-1963  - 19/6 1 

1261/2/33 
KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - oddělení stranických orgánů: 
krajské, městské a okresní konference, zasedání a plány práce KV a MV KSČ 
1945-1960 

1 

1261/0/31 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - J.Kozel 1968-1970 1 

-233344 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - politicko-organizační oddělení 
- lidová správa 1 

-233347 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - oddělení evidenční (Šváb) 1 

-233376 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - komise - komise ÚV KSČ pro 
zemědělství a výživu 1969-1970 1 

-233378 KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - komise - politicko-právní komise ÚV 
KSČ 1969-1970 1 

1427 Šulcovi Olga a Zdislav 1 
476 Žilka Jindřich, Dr. Ing. 1 
614 Reiman Pavel 1 

1075/0/5 Ministerstvo vnitra I, Praha - Ministerstvo vnitra protektorátu Čechy a Morava, 
oddělení "A" 1 

-470701 Rodinný archiv Metternichů - Acta Clementina - 6 1 
-470692 Rodinný archiv Metternichů - Acta Clementina - 14a 1 
604 Bartošek Theodor, JUDr. 1 
593 Rydlo Otto, PhMr. 1 
1076 Bytová péče zaměstnanců ministerstva vnitra, Praha 1 
1077/0/3 Okupační vězeňské spisy - kopie 1 
1078 Sbírka - Národní výbory 1 
374 Ústředna obchodních a živnostenských komor, Praha 1 
530 Lékařská komora pro Čechy, Praha 1 
1558 Státní letecká inspekce, Praha 1 
1083 Československá sociálně demokratická strana dělnická, Praha 1 
1578 Sbírka Československé školy ve Velké Británii 1 
-554436 Tisková sbírka I 1 
997 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha 1 
1103 Masaryk Jan, Dr. h. c. 1 
369 Ministerstvo pro zásobování lidu, Praha 1 
322 Fiala Zdeněk, Prof. PhDr., DrSc. 1 
-578908 Úřad předsednictva vlády - běžná spisovna -1960 1 
314/0/2 Ministerstvo zdravotnictví, Praha - materiály pro schůze vlády 1955-1968 1 
312 Československá tisková kancelář, Praha 1 
-605874 Archivní registratura - Státní ústřední archiv 1976-1980 1 
-605902 Archivní registratura - Ústřední archiv Ministerstva vnitra 1946-1948 1 
634 Československý červený kříž, Londýn 1 
1261/0/64 KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Praha – Julius Dolanský 1 
 Celkový počet: 20968
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Správní činnosti – opisy, výpisy a kopie pro občany, veřejnou správu, soudy apod. 
 
     V roce 2009 bylo v elektronickém podacím deníku Národního archivu evidováno celkem 
4682 čísel jednacích. Z celkového počtu bylo 1625 rešerší pro úřední potřebu a 1383 rešerší 
pro soukromé účely. Od spuštění systému datových schránek dne 20. 10. 2009 do konce roku 
bylo přijato 168 a odesláno 107 datových zpráv. 
     Tyto činnosti v masivní míře zasahují především dvě oddělení archivu, jež spravují 
archiválie z období let 1918 – 1992. Zatímco před několika lety procházela 3. oddělením 
(archiválie z období 1918 – 1945) téměř polovina všech spisů archivu, v roce 2009 se 
jednalo opět již jen o čtvrtinu, což potvrzuje výraznější posun v přerozdělení nahlédací 
agendy za poslední roky směrem k novějšímu archivnímu materiálu. Stabilizované množství 
nahlédací agendy, které se změnilo až v závěru roku 2009 (zákonem č. 212/2009 Sb., kterým 
se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali 
na území Podkarpatské Rusi, v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských 
socialistických republik). V minulém roce bylo tomuto oddělení přiděleno 1412 čísel 
jednacích z celkového počtu 4682 žádostí adresovaných Národnímu archivu. Z celkového 
objemu odpracovaných pracovních dní v oddělení zabírala nahlédací a badatelská agenda 
stále polovinu. 
     V poslední čtvrtině roku 2009 narostl zájem úřadů i fyzických osob o archivní dokumenty 
pro úkony spojené se zákonem č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy 
občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, 
v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. 
Majetkové požadavky našich občanů dle zmíněného zákona vyřizuje Odbor správy majetku 
MV ČR (OSM) v součinnosti s Národním archivem. Pracovníci 3. a 4. oddělení 
prozkoumávají při každém šetření pravidelně asi sedm archivních fondů, vyhledávají 
dokumenty a předkládají odborníkům z OSM k výběru.  Od 1. října, kdy nabyl zákon 
platnosti, zaslal OSM do archivu již 200 žádostí.  Vedle toho žádají o dohledání majetku i 
desítky jednotlivých občanů. Obdobné množství žádostí se týká i dohledání státního občanství 
tehdejších vlastníků nemovitostí zasílaných zejména krajskými úřady (prostřednictvím 
OASSS MV ČR, čímž se termíny výrazně prodlužují).  
     V souvislosti s ukončením odškodňování občanů za perzekuci v období nacistické okupace 
(výjimkou bylo nemnoho dotazů Ministerstva národní obrany) klesl počet žádostí u agendy 
týkající se věznění, případně nuceného pracovního nasazení, majetkové újmy či rasového 
pronásledování našich občanů v době nacistické okupace na minimum (cca 75 ks žádostí). 
Zájem o tuto problematiku se přesunul do oblasti badatelských dotazů a genealogických 
rešerší (cca 70 ks žádostí). Mírný pokles žádostí byl zaznamenán u dotazů na zjišťování 
národnosti a státního občanství. V naprosté většině se jednalo o dotazy státních úřadů či  
 
orgánů samosprávy. Často se provádí i z důvodu majetkového šetření, případně i kompletního 
dědického řízení (442 ks žádostí), u níž rovněž jako tazatelé převažují instituce.  
     Naopak žádosti o zjištění národnosti a státního občanství ze sčítacích operátů (228 ks 
žádostí) předkládají ve velké většině soukromé osoby, které potřebují nejčastěji potvrdit 
českou nebo německou národnost. Časově velmi náročné jsou různé žádosti  institucí i 
soukromých osob o zjištění údajů ze zemědělsko-lesnických fondů (162  ks žádostí), jejichž 
počet je v současnosti stabilní. Objevují se stále i obecné dotazy na nemovitý majetek osob, 
rodin, korporací i státních institucí (cca 50  ks žádostí). I nadále se prováděly rešerše k 
 nezvěstným občanům, po nichž pátral Český červený kříž na základě dotazů z celého světa 
(64 ks žádostí). Kromě zmíněných agend se znovu vyhledávaly podklady k některým 
restitučním kauzám a prováděly se různé jednotlivé rešerše k různým specifickým 
problémům. 
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     Nahlédací agenda v dalším, zájmem veřejnosti nesmírně sužovaném oddělení (4. oddělení 
– archiválie z let 1945 – 1992), se oproti roku 2008 zvýšila o 77 žádostí. Její skladba se ale 
příliš nezměnila, zůstala značně složitá a různorodá.  
     Agenda, při které využíváme především zemědělské a lesnické fondy zůstala na stejné 
úrovni a představovala u řady žádostí dohledání až několika desítek katastrálních území, 
případně jednotlivých parcel u obecního i státního majetku. U nahlédací agendy z fondů 
justice vzrostly požadavky na tzv. ztotožňování osob odpovědných za nezákonná jednání 
v 50. letech (soudci, prokurátoři, tajemníci OV a KV KSČ). K jedné žádosti byly často 
vyhledávány údaje k personálnímu obsazení politických pracovníků celých okresů v rozmezí 
několika let.  Šetření k akci „Kulak“, vystěhovávání zemědělských rodin a věznění majitelů 
usedlostí, které probíhá intenzivně v ÚDV Policie ČR, znamenalo pro 4. oddělení průběžné 
vyhledávání podkladů pro vyšetřovatele. Většinou jsme pracovali pro soudní orgány, Úřad 
vlády a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a ostatní ústřední úřady státu.       
     Kolegové vyřídili 1 693 č. j., z toho 363 požadavků na poskytnutí údajů o národnosti a 
státním občanství, 429 restitučních případů týkajících se pozemků, lesů a zemědělského 
majetku vůbec, 227 žádostí o potvrzení délky věznění, odškodnění rodin popravených, 
ztotožnění osob zodpovědných za nezákonnosti, rehabilitace, vystěhování zemědělských 
rodin, žádosti ÚDV, 44 nahlédnutí do členské evidence KSČ, 46 restitučních případů 
týkajících se průmyslového majetku a movitostí zabavených z rasových důvodů v období 2. 
světové války, 53 požadavků z oblasti kultury, památek, zdravotnictví a sociální péče, 172 
žádostí o odškodnění za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi a 352 ostatních požadavků 
různého charakteru - školství, církevní záležitosti, potvrzování studia a zaměstnání apod.   
     V roce 2009 došlo k výraznému nárůstu požadavků ze strany státní správy na 
nahlížení a pořizování kopií ve fondech převážně mladších třiceti let (5. odd.). Zejména se 
jedná o fondy Úřad vlády ČR (usnesení vlády z 90. let 20. století), Ministerstvo 
spravedlnosti (rehabilitační spisy z roku 1993 – řešeno ve spolupráci se 4. oddělením) a 
fondy různých původců z rezortu Ministerstva financí. Vyřizování této agendy je často velmi 
náročné, jak ukázalo např. doslova expresní vyhledání originálních dokumentů přístupu České 
republiky do EU vyžádaných paralelně Kanceláří prezidenta republiky a Úřadem vlády ČR 
pro jednání u Ústavního soudu ČR a to během několika hodin v neuspořádaném fondu. 
     Mimo písemných žádostí vyřizovali odborní pracovníci v průběhu celého roku řadu 
telefonických dotazů a podávali podrobné informace o možnostech využití našich fondů. Též 
pracovníci badatelny ověřovali autenticitu archivních dokumentů, prováděli šetření pro 
vypracování rešerší (192) a odeslali více než 50 dotazů na centrální evidenci obyvatel (zjištění 
adres, narození, úmrtí, atd.). 
 
 
Rešerše pro domácí a zahraniční žadatele. 
 
     Tyto rešerše bývají zpravidla časově náročnější než běžné úřední dotazy a zatěžují 
rovnoměrně veškerá oddělení spravující archiválie i knihovnu. V prvním oddělení převažují 
průzkumy z fondu Židovské matriky, z oblasti šlechtické a občanské genealogie a z oblasti 
církevních a hospodářských dějin. Genealogické dotazy i vysoce odborné historické rešerše 
z období 19. století směřují do 2. oddělení. Vedle nahlédací agendy pracovníci 3. oddělení 
zpracovali i řadu rešerší k různým tématům z meziválečného období a z období 2. světové 
války. Z období nezákonností padesátých let a věznění určitých skupin obyvatelstva jsme 
vyhledávali archiválie z nezpracovaných fondů ve všech případech, ve kterých jsme byli 
požádáni Konfederací politických vězňů nebo potomky vězněných. V současné době jsou tato 
témata rovněž předmětem několika diplomových prací na vysokých školách a jsou 
zpracovávána za odborné pomoci pracovníků oddělení. Vzrostl zájem o studium fondů 
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z oblasti kultury, církevní problematiky a fondu Národního soudu. Pokračovali jsme 
v náročné práci při uspokojování požadavků na vyhledávání dokumentů pro účely Centra pro 
dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války při ÚSD AV ČR.  
Je však nutné konstatovat, že na vyřízení žádostí se často podílelo více pracovníků, a to nejen 
v rámci jednoho oddělení.  
 
Výstavy. 
 
a) domácí výstavy 

vlastní výstavy 
     V roce 2009 se Národní archiv podílel (bez nároku na finanční krytí výstavy) na 
uspořádání výstavy ke 120. výročí založení nejstaršího Českého klubu fotografů amatérů 
v Praze na Nekázance, jehož fond je v Národním archivu uložen. Výstavu navštívilo do konce 
roku 2009 více než 1100 návštěvníků.  
     Pracovnice 8. oddělení spolupracovaly na přípravě pěti výstav pořádaných v galerii Svazu 
českých fotografů (SČF). A kromě toho zajišťovaly valnou hromadu SČF a některé další 
akce. Jejich spolupráce s touto dnes již prestižní organizací byla oceněna udělením čestného 
členství v SČF. 
 
 
Spolupráce a zápůjčky exponátů       
Originály dokumentů: 
Svatý Václav, ochránce české země (Pořádalo Arcibiskupství pražské a Národní galerie v 
Praze)  
Anežský klášter v Praze, 19. prosince 2008 – 8. března 2009  
Posouzení fyzického stavu navrácených archiválií z výstavy.  
 
Kartouza ve Valdicích – uzamčený svět – historie kláštera (1627–1782). (Pořádalo 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry). 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry, Jičín; 29 listopadu 2008 – 1. března 2009. 
Posouzení fyzického stavu navrácených archiválií z výstavy.  
 
Republika (Pořádalo Národní muzeum, Senát Parlamentu ČR a Vojenský historický ústav 
v Praze) 
Národní muzeum, Praha; 28. října 2008 – 15. března 2009. 
Posouzení fyzického stavu navrácených archiválií z výstavy. 
 
Praha Španělská. (Pořádala Správa Pražského hradu.) 
Císařská konírna Pražského hradu, Praha; 17. března – 28. června 2009. 
 
Daniel a Ignác Preisslerové. Barokní malíři skla a porcelánu. (Pořádalo 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze.) 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha; 23. dubna – 14. června 2009. 
 
 (In)Tolerance v evropských dějinách. (Pořádal Filosofický ústav Akademie věd České 
republiky, v. v. i., Praha.) 
Lichtenštejnsý palác, Praha; 18. června 2009. 
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Unikáty z dějin Litomyšle. (Regionální muzeum v Litomyšli.) 
Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl; 12. – 27. září 2009. 
 
Za svobodu. Be free (Pořádá Národní muzeum.) 
Nová budova Národního muzea (bývalé Federální shromáždění), Praha; 17. listopadu 2009 –
6. července 2010. 
Originály i kopie archiválií. 
 
Umění české reformace. (Pořádá Správa Pražského hradu.) 
Císařská konírna Pražského hradu, Praha; 16. prosince 2009 – 4. dubna 2010. 
 
 
Kopie dokumentů. 

 
Křižovatky české a československé státnosti. (Národní muzeum v Praze) 
Stálá expozice v nově otevřeném Národním památníku na Vítkově.  
 
Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948 – 1960 (Pořádal Archiv 
bezpečnostních složek, Národní archiv, pod záštitou kardinála Miloslava Vlka a pod 
patronátem Konfederace politických vězňů ČR) 
Strahovský klášter, Praha; říjen - listopad 2009 
Po ukončení putovala podstatná část výstavy do řady měst.  
 
Svatý na mostě. (Pořádal Muzeum Karlova mostu, Praha). 
Historický vývoj židlí. (Pořádal S. Lukas, s.r.o., Brno). 
Jiří Melantrich z Aventina. (Pořádal Obecní úřad Rožďalovice). 
Jan Nepomucký. (Pořádal Klášter křižovníků s červenou hvězdou, Praha). 
Symboly republiky. (Stálá expozice v Hrzánském paláci, Úřad vlády ČR). 
Muzeum Českého krasu, Beroun, stálá expozice. 
Regionální muzeum v Kolíně, stálá expozice. 
Na cestě k české ústavnosti. (Hrzánský palác, Úřad vlády ČR). 
Kardinál Beran. (Arcibiskupský seminář, Praha-Dejvice). 
Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě (Pořádá Národní galerie v Praze, 
Anežský klášter (2010)) 
 
 
b) zahraniční výstavy 
 

Česká fotografie ve 20. století. (Pořádal Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland GmbH, Bonn.) 
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn; 13. března –26. 
července 2009. 
Předběžné posouzení fyzického stavu k vystavení vybraných archiválií.  
Pořadatel nakonec od zápůjčky archiválií odstoupil. 
 
Rakousko–Česko. (Pořádal Schallaburg Kulturbetriebs GmbH.) 
Kunsthaus Horn, Horn a Lindenhof Raabs, Raabs/Thaya; 10. dubna – 18. listopadu 2009. 
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Renesancia – dejiny slovenského výtvarného umenia. (Pořádá Slovenská národná galéria, 
Bratislava.) 
Slovenská národná galéria, Bratislava; 17. prosince 2009 – 28. března 2010. 
 
 
Spolupráce s médii. 
 
     Opět byla velmi bohatá – podrobná informace viz monitoring na internetu. Pro Českou 
televizi Praha se např. připravovaly archiválie k pořadu ČT Praha, Bílá místa, rež. Milan 
Růžička: Diplomat nebo zrádce? (Zrady Jana Smiřického), Jiří Kopidlanský, škůdce zemský, 
Česká čachtická paní (Krvavá Kateřina), Skolen císařskou rukou, Prchlivý rváč a výtržník? 
(Maršál Russworm). Pro Japonskou televizi Tokio Dokument o sv. Václavovi (natáčení 
z Pulkavovy kroniky). 
      Podávali jsme požadované informace a vybírali jsme dokumenty především pro dvě 
ostravská televizní studia, která připravují dokumentární cyklus „Příběhy železné opony“ 
(průběžná několikaletá spolupráce). Dokumenty z fondů 4. oddělení jsou využívány rovněž 
v cyklu pořadu ČT, které se týkají „Tajných akcí StB“. Současně běžel po celý rok 2009 
pořad „Neznámí hrdinové – pohnuté osudy“, do kterého jsme rovněž podstatně přispívali. Ve 
výročních dnech procesu s Dr. Miladou Horákovou odvysílala ČT dlouho připravovaný 
několikadílný pořad režiséra M. Vadase „Proces H“. K tomuto pořadu proběhlo několik 
odborných besed, kterých se účastnila Dr. A. Šimánková. Pokračovala spolupráce s ČT Brno 
na cyklu dokumentů „Moc má jméno šibenice“, ve kterém byl Národní archiv (Alena 
Šimánková) požádán o odborné poradenství, o přípravu dokumentů a o živé vystupování. Pro 
4. ročník mezinárodního festivalu Mene Tekel jsme v roce 2008 vybrali jeden z příběhů 
statečné, venkovské ženy, která byla v roce 1955 nespravedlivě odsouzena a usilovala o 
obnovení svého procesu. V roce 2009 proběhlo „obnovení procesu“ v provedení studentů PF 
UK, které mělo velký ohlas a bylo natočeno jako dokument pro ČT a odvysíláno.  
     Průběžně po celý rok jsme vyhledávali požadované dokumenty pro Lidové noviny, 
Respekt, Mladou frontu Dnes a Týden. Většinou se vztahovaly k aktuálním výročím 
významných událostí a k politické persekuci 1948 – 1989.  
 
 
Exkurze. 
 
     V roce 2009 se uskutečnilo v 1. oddělení 26 exkurzí, jichž se zúčastnilo celkem 376 osob, 
z toho 8 cizinců (francouzská archivní správa, Švédský národní archiv, španělská stážistka). 
Jako tradičně převažovaly exkurze pro posluchače vysokých škol (FF-UK archiváři, historici, 
Jihočeská univerzita ČB, Univerzita Palackého Olomouc, Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L., 
Policejní akademie), pro posluchače středních odborných škol a gymnázií se zaměřením na 
historii a veřejnou správu a pro členy ČGHSP. S úspěchem se setkala i speciální exkurze 
v obou budovách pro p. ministra vnitra. V budově na Chodovci zajistilo 8. oddělení celkem 
29 exkurzí s celkovým počtem účastníků 531.  
 
 
Přednášková činnost (mimo řádnou výuku a vědecké konference). 
 
Karel IV. – jeho vzdělání a literární díla (Libor Gottfried pro Centrum celoživotního 
vzdělávání, Kulturní dům Vltavská, 12. 2. 2009, blok Karel IV.); 
Karel IV. a jeho sbírka relikvií (Libor Gottfried pro Centrum celoživotního vzdělávání, 
Kulturní dům Vltavská, 26. 2. 2009, blok Karel IV.); 
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Karel IV. a korunovační klenoty (Libor Gottfried pro Centrum celoživotního vzdělávání, 
Kulturní dům Vltavská, 12. 3. 2009, blok Karel IV.); 
Výklad výzdoby kaple sv. Kříže (Libor Gottfried pro Centrum celoživotního vzdělávání, 
Kulturní dům Vltavská, 26. 3. 2009, blok Karel IV.); 
Středověké listiny a pečeti (Libor Gottfried pro Centrum celoživotního vzdělávání, Kulturní 
dům Vltavská, 9. 4. 2009, blok Z pokladů Národního archivu); 
Staré mapy a plány (Libor Gottfried pro Centrum celoživotního vzdělávání, Kulturní dům 
Vltavská, 23. 4. 2009, blok Z pokladů Národního archivu); 
Vybrané zajímavé rukopisy a archiválie (Libor Gottfried pro Centrum celoživotního 
vzdělávání, Kulturní dům Vltavská, 7. 5. 2009, blok Z pokladů Národního archivu); 
Vybrané dokumenty k dějinám ČR (Libor Gottfried pro Centrum celoživotního vzdělávání, 
Kulturní dům Vltavská, 21. 5. 2009, blok Z pokladů Národního archivu); 
Karel IV. a jeho sbírka relikvií, 14. 1. 2009, Česká křesťanská akademie Železný Brod (Libor 
Gottfried); 
Turínské plátno, 25. 2., 2009, Vršovice (Libor Gottfried); 
Česká královská koruna a cášská koruna, 4. 3. 2009, Cáchy (Libor Gottfried); 
Turínské plátno, 17. 4. 2009, Prosek (Libor Gottfried); 
Svatá Ludmila a počátky křesťanství, 29. 4. 2009, Tetín (Libor Gottfried); 
Počátky křesťanství v Čechách I., 19. 9. 2009, Tetín (Libor Gottfried); 
Výzkum bohemik v bývalém Archivu země České se zřetelem na Sbírku přepisů ze  
zahraničních archivů uloženou v 1. oddělení a ediční podniky z ní vzešlé, katedra pomocných 
věd historických a archivnictví filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 6. 10. 2009 (Alena 
Pazderová); 
Perspektivy výzkumu bohemik, Archivní konference Brno, 5. 5. 2009 (Alena Pazderová); 
Spolek ICARUS jako mezinárodní centrum pro archivní výzkum a projekt Monasterium, 
Archivní konference Brno, 5. 5. 2009 (Jitka Křečková); 
Příprava digitalizace listin po r. 1526 v Národním archivu a problematika tvorby metadat 
k nim, zasedání mezinárodního projektu ICARUS v Brně, 16. 6. 2009, německy (Alena 
Pazderová); 
Die Urkunden des Nationalarchivs in Prag im Projekt Monasterium und ihre Auswertung im 
akademischen Unterricht, zasedání mezinárodního projektu ICARUS, Altomünster, 17. 11. 
2009 (Alena Pazderová); 
Projekt Monasterium. Současný stav a digitalizace listin po roce 1526 v 1. oddělení 
Národního archivu, zasedání mezinárodního projektu ICARUS v Mnichově, německy a 
anglicky, 17. 11. 2009, (Alena Pazderová, Jitka Křečková); 
Vývoj katastrů v Čechách, teoretická část, Univerzita 3. věku, FF-UK Praha, 29. 5. 2009 
(Helena Sedláčková); 
Vývoj katastrů v Čechách, praktická část, Univerzita 3. věku, FF-UK Praha, 29. 5. 2009 
(Libor Gottfried); 
Osobnost kancléře Metternicha, v rámci akce Rok Metternicha 1859–2009 v Plasích (Jan 
Kahuda); 
Metternichové v Plasích, v rámci akce Rok Metternicha 1859–2009 v Plasích (Jan Kahuda). 
Sociální tržní ekonomika v Německu po 2. světové válce. Pro poslance a senátory, prosinec 
2009 (Pavel Dufek) 
 
     V souvislosti s projektem „Příběhy bezpráví“ jsme navštívili základní školu v Brlohu u 
Českého Krumlova a besedovali jsme se žáky k problematice holocaustu. (A. Nosková, A. 
Šimánková). 
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Soupis akcí a využívání přednáškového sálu a kinosálu v roce 2009. 
 

Měsíc Seznam akcí a využívání sálů Počet 
LEDEN Archivní kurz 2 

 Promítání legionářských filmů 1 
 Výzkum a vývoj 1 
 Přednáška pro studenty PVH FF UK 2 

ÚNOR Výroční schůze ČIS 1 
 Výuka 1 
 Školení JANUS - SOA 1 
 Archivní kurz 1 
 Bibliografické citace - seminář 1 

BŘEZEN Zasedání redakční rady Paginae historiae 1 
 Valná hromada ČAS 1 
 Přednáška pro studenty PVH FF UK 1 

DUBEN Přednáška pro studenty PVH FF UK 2 
 DLM FORUM 2 
 Konference EBNA 2 
 ANTIFA 1 

KVĚTEN Muzea, památky a konzervace 2009 2 
 Datové schránky a spisová služba 1 
 Archivní kurz 1 
 Odborné kolokvium k problematice světlocitlivých dokumentů 1 

 Prezentace knižních skenerů a zařízení,  
které umožňuje konverzi digitálních dat do 35mm mikrofilmu 

2 

 Prezentace Informačního systému pro zaměstnance NA 1 
 Porada k aktuálním otázkám spisové služby a e-govermentu 1 
 Datové schránky a spisová služba – přípravná schůzka 1 
 Přednáška pro studenty PVH FF UK 1 

ČERVEN Den dětí 1 
 Archivní kurz 1 
 Školení vedoucích objektů 1 

ČERVENEC Předávání medailí 1 
SRPEN Grant 5. odd. - schůzka 1 
ZÁŘÍ Konference CNZ 1 

 Výuka - restaurátoři 2 
 Vernisáž výstavy 120 let… 1 
 Prezentace programu Archivář 1 
 Porada OASSS MVČR 1 

ŘÍJEN Výuka archivnictví 2 
 Porada NDA 2 
 Porada Vývoj a výzkum 1 
 Archivní kurz 1 
 Sjezd Svazu českých fotografů 1 

LISTOPAD Archivní kurz 1 
 Výuka archivnictví 2 
 Badatelský řád - školení 1 
 Setkání seniorů NA 1 
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 Porada Národní digitální archiv 3 
 Využití údajů ISEO při doplňování autoritních záznamů 1 

PROSINEC Plakáty v českých archivech a muzeích 1 
 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 2 
 Výuka archivnictví 2 
 Mikulášská besídka 1 
 Celkem akcí 65 
 
 
 
 
Knihovna 
     Knihovna Národního archivu plnila v roce 2009 úkoly v oblasti péče o historické 
knihovní fondy a sbírky, svěřené jí do správy, úkoly v oblasti tvorby oborově zaměřeného 
knihovního fondu, tj. na úseku doplňování fondu o dokumenty dané tematickým profilem 
knihovny a na úseku jejich zpracování a zpřístupňování, zajišťovala svůj podíl v oblasti 
tvorby informačního oborového fondu, konkrétně na úseku oborové bibliograficko-
dokumentační činnosti a vydávání oborových bibliografií, poskytovala služby uživatelům 
z řad pracovníků a badatelů Národního archivu a ostatních archivů ČR, uživatelům z řad 
vysokých a středních škol a další odborné a zájmově odborně zaměřené veřejnosti. 
     Působila a působí dle §13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, jako základní knihovna se 
specializovaným fondem. 
     Umožněním přístupu uživatelů knihovny na Internet (formou veřejné internetové 
stanice) splnila (a již čtvrtým rokem plní) zákonnou podmínku pro udržení statutu veřejná 
knihovna (termín daný knihovním zákonem končil 31. 12. 2007). 
     V oblasti vědecké a odborné činnosti byla opět velká pozornost věnována průzkumu 
bohemik (starým tiskům a tiskům 19. a první polovině 20. století) – všem typům a druhům 
dokumentů (především seriálům a vzácným monografiím, úřednímu tisku a oficiálním, 
administrativním dokumentům (tj. dokumentům všeobecného zájmu) speciálně nebo 
všeobecně zveřejněným, ad.) jak ve vlastních dílčích historických knihovních fondech 
knihovny, tak v odborných knihovnách z příbuzných vědních oborů.  
Průzkum byl opět zaměřen nejen směrem ke způsobům zpracování a zpřístupnění těchto 
dokumentů knihovními systémy používanými v knihovně a ke zpracování přehledu fyzického 
stavu dokumentů v rámci dokumentů archivu, tzn. i z pohledu dlouhodobých plánů 
bezpečnostního snímkování (a digitalizace), restaurace a konzervace archiválií (a knihovních 
dokumentů) Národního archivu, ale i z pohledu přípravy a využití národních programů VISK. 
Granty byly přiděleny a v roce 2009 úspěšně řešeny a pro rok 2010 žádosti byly odevzdány 
začátkem ledna 2010 v podprogramech VISK 6 – národní program digitálního zpřístupnění 
vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica a VISK 7 – národní program 
mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého 
papíru - s názvy projektů: „Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech – 
signatura A 75 – letáky o třicetileté válce“ a zároveň druhá etapa dlouhodobějšího 
projektu „Úřední a oficiální seriálové dokumenty republiky Československé“ – 
digitalizace deníku Československá republika (Pražské noviny). Výsledky průzkumu 
budou využity i pro spolupráci knihovny Národního archivu i na dalších národních 
projektech.  
     Odborná činnost knihovny zaměřená na oborovou bibliograficko-dokumentační činnost a 
vydávání bibliografických soupisů úzce koresponduje i s ediční činností archivu a 
s publikační činností pracovníků knihovny. 



Výroční zpráva Národního archivu za rok 2009 

54 
 

 

     Z hlediska personálního úbytku v roce 2008 ve prospěch předarchivní péče v ministerstvu 
vnitra a dle možností rozpočtu byly síly zaměřeny na základní činnosti a provozní služby -  
akvizice a evidence a retrospektivní doplňování fondu, organizaci a ochranu fondu. 
Objemově, ve srovnání s počty sledovaných statistických jednotek roku 2008, se podařilo 
zajistit zpracování přírůstků jmenné a věcné. Zachovala se provozní doba dvou půjčoven, 
studovny a čítárny časopisů a udržel standard kvality poskytování ostatních informačních, 
referenčních a dalších služeb. 
 
Přehled sledovaných základních statistických jednotek podává Příloha v závěru Zprávy o 
činnosti Národního archivu za rok 2009. 
 
 
Vědecký výzkum  
 
     Povinnosti archivu vyplývají ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a 
o změně některých zákonů, v platném znění, a to především z § 46. Archiv mj. provádí 
vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a 
příbuzných vědních oborech; plní úkoly ústředního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku 
preventivní péče o archiválie, konzervace a restaurování archiválií, uchovávání a 
zpřístupňování nových forem nosičů informací včetně dokumentů v digitální podobě; v této 
oblasti vykonává funkci odborného metodického a školicího centra. Základním posláním 
archivů bylo a je uchovat a zpřístupnit informace pro současné a budoucí potřeby společnosti. 
Vědecké, výzkumné a inovační aktivity tedy oscilují kolem tohoto fundamentu a spolu 
s vývojem společnosti se proměňují reagujíce na informační poptávku a na vnější rámec 
existence a fungování archivů, přesněji na potencionální rizika znemožňující plnit základní 
poslání. 
     Základem pro zpracování dlouhodobějšího konceptu rozvoje výzkumu v Národním 
archivu je, kromě oborové normy, speciální zákon o podpoře vědy výzkumu a vývoje č. 
130/2002 Sb. v platném znění a Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České 
republiky na léta 2009 – 2015, schválená usnesením vlády č. 729/2009 spolu s 
dokumentem Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 – 2011. 
Priorita 7, Bezpečnost a obrana, rozpracovaná ministerstvem vnitra v Programu 
bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015, schváleném usnesením vlády č. 
50/2009, plní pro aplikovaný výzkum v Národním archivu přirozené zázemí. Důvodem je 
zařazení oboru archivnictví v resortu vnitra a též převažující zacílení výzkumu do témat 
krizového managementu. 
     Základní výzkum Národní archiv realizuje v souladu se svým oborovým zákonem v 
oblasti archivnictví, historiografie, sociologie, statistiky, dějin správy, pomocných věd  
 
historických. Odborné statě publikujeme v renomovaných domácích impaktovaných či 
neimpaktovaných recenzovaných periodicích, především ve Sborníku archivních prací a 
Archivním časopise, které vydává ministerstvo vnitra, ve sborníku Národního archivu Paginae 
historiae, v Českém časopisu historickém a v řadě dalších časopisů.  Z řady projektů, na nichž 
se často ve spolupráci s jinými vědeckými pracovišti podílíme, vznikají i monografická díla, 
zpravidla rozsáhlé edice dokumentů. 
     Na pomezí základního a aplikovaného výzkumu se pak pohybují archiváři při 
zpracování archivních fondů, jež je korunováno výsledkem v podobě archivních pomůcek 
s fundovaným úvodem, vlastním inventářem či katalogem a náročnými rejstříky. 
Ojediněle se na zmíněné výzkumné počiny žádá finanční podpora mimo rozpočet 
instituce, pokud tak nastane, pak se čerpají zdroje Grantové agentury ČR nebo vlády či 
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ministerstva zahraničních věcí. Národní archiv obhájil v roce 2009 své postavení 
výzkumné organizace dle zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění a je tedy oprávněn 
předávat do informačního systému výzkumu a vývoje (RIV) i výsledky, které vznikly 
řešením výzkumných aktivit bez poskytnuté podpory podle zákona č. 130/2009 Sb. Tím 
se vysvětluje poměrně nízký počet projektů a výsledků uvedených v  informačním systému 
vědy a výzkumu. Základní fakta a bibliografické údaje každoročně shrnuje zpráva o činnosti, 
ale dosažené výsledky v RIV jsou jen nepatrným zlomkem, jež vyplývají z hlášení 
poskytovatelů podpory na vědu a výzkum. Veškerá uplatnitelná data pro základní i 
aplikovaný výzkum bude tedy nutno (pokud to bude i v roce 2010 ještě možné) zpětně do 
RIV doplnit. 
     Aplikovaný výzkum se realizuje především na úseku informatiky, zpřístupňování a 
péče o fyzický stav archiválií. Jedná se o celý komplex vzájemně propojených otázek, které 
se rozprostírají do oblasti bezpečnostního výzkumu v gesci ministerstva vnitra a souvisí se 
základními existenciálními otázkami archiválií, s jejich zabezpečením před zničením či 
poškozením, tj. pozměněním lidskými faktory, či degradací vlivem stárnutí. Výzkum pak 
prorůstá na jedné straně směrem k elektronickým archiváliím, elektronickým spisovým 
službám, elektronickému úřadování a směřuje k tvorbě národní legislativy a standardizaci. 
Druhým směrem pak pokračuje k poskytování komfortních služeb uživatelům a váže se na 
konkrétní cíl strategie zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb přiblížením 
veřejné služby občanovi v oblasti archivnictví a zajištění její maximální dostupnosti a kvality 
s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup prostřednictvím sítě internetu. Dosud jsme se 
právě nezabývali měřením hodnoty výsledků, ale spíše uplatněním v praxi, proto také je 
častým výstupem našeho snažení i výzkumná zpráva opět s nulovým bodovým hodnocením. 
 
Základní výzkum. 
 
     Pokračovaly práce na mezinárodním projektu  Bohemiae, Moraviae, Silesiae Judaica, 
řízeném Společností pro dějiny židů v České republice, jehož cílem je vydávání dokumentů 
k historii židů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v elektronické podobě (Lenka 
Matušíková). 
     Z již ukončeného grantového úkolu 409/05/2078 u GA ČR Reflexe a sebereflexe ženy 
v české národní elitě 2. poloviny 19. století, jehož odpovědným řešitelem byl Milan 
Vojáček, byl vydán první svazek dalšího publikačního výstupu – Marie Červinková-Riegrová, 
Zápisky I. (1880–1884). 
     Helena Nováčková a Ivan Šťovíček pracovali ve spolupráci s Historickým ústavem a 
Ústavem TGM AV ČR na grantu GA ČR, jehož výsledkem je v současné době edice s 
názvem Zápisy ze schůzí londýnské vlády za období 1940–1941 (1. – 43. vláda).  
     Druhým rokem pokračoval Průvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního 
archivu pro českého návštěvníka (GAČR, reg. č. 409/08/0296, 2007 – 2009, řešitel Jan 
Kahuda) a s ním související výzkum bohemikálních pramenů i za pomoci zahraničních cest 
na základě dohod o spolupráci. Na plnění grantového úkolu se podílí kolegové ze všech 
útvarů archivu a dalších institucí. Fruktifikuje se tak výsledek předchozích studijních pobytů  
pracovníků Národního archivu.  
 
     Úspěšně byl zpracován návrh projektu Zdeněk Nejedlý (1878–1962), (GA ČR reg. č. 
410/10/1673, nositel Národní archiv, doba řešení 2010–2012 řešitel Jiří Křesťan). 
     Zdeňka Kokošková, Monika Sedláková a Jaroslav Pažout dokončí na podzim roku 
2010 dvouletý projekt s názvem Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva z 
Protektorátu Čechy a Morava (zadavatelem je německá nadace Připomínka, odpovědnost, 
budoucnost – EVZ, č. proj. 903.00/6-10). Již na počátku roku 2010 pro internetové stránky 
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archivu dokončí webovou výstavu dokumentů ke zmíněnému tématu určenou široké 
veřejnosti a do října připraví k vydání vědeckou edici dokumentů. 
      Roční projekt MZV RM/010109 Právní předpisy a německé obyvatelstvo 
Československa po roce 1945 (spoluřešitelé za Národní archiv: Zdeňka Kokošková, 
Jaroslav Pažout a Alena Nosková) navázal na projekt Dokumentace osudů aktivních 
odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v  souvislosti s 
opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu ve smyslu 
usnesení vlády České republiky č. 1081 ze dne 24. 8. 2005 (pod dozorem Ministerstvem 
zahraničních věcí, bez reg. č.) řešili pracovníci několika oddělení Národního archivu spolu 
s Ústavem pro soudobé dějiny a Muzeem města v Ústí nad Labem v letech 2006 – 2008. Vedle 
pokračujících prací na tematickém soupisu v regionálních archivech i v Národním archivu a 
dokončení databáze německých antifašistů probíhalo soustřeďování předpisů k problematice, 
jehož výsledkem bude během ledna 2010 dokončovaný anotovaný soupis předpisů ...A 
zůstali věrni Československé republice. Předpisy týkající se německých antifašistů 
z Československa, jenž bude zveřejněn na internetových stránkách archivu a poté bude vydán 
v tištěné podobě. 
     Jaroslav Pažout byl hlavním řešitelem grantového projektu GA ČR Výbor na obranu 
nespravedlivě stíhaných. Perzekuce, opozice a nezávislé iniciativy v Československu 
v letech 1977–1989 (nositel grantu knihovna samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti), 
jehož hlavním cílem je vydání dokumentů jmenovaného výboru. Tento grant v prosinci 2009 
skončil. Týž pracovník spolu dalšími kolegy se podílel druhým rokem na pětiletém grantu GA 
ČR 409/08/1921  Komunistická strana Československa a bolševismus, jehož nositelem je 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.  

Pokračovala dále spolupráce s Kabinetem dokumentace a historie Institutu vzdělávání 
vězeňské služby ČR (Alena Šimánková, Lucie Gabardénová) a s Českou křesťanskou 
akademií na Martyrologiu katolické církve v českých zemích ve 20. století (Alena 
Šimánková a Lucie Gabardénová). V roce 2009 si některá vězeňská zařízení připomínala 
výročí vzniku a připravovala publikace ke svým dějinám. Řadu dokumentů nalezli s naší 
pomocí ve fondech 4. oddělení.  
     Po vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů jsme se zapojili do následujících 
projektů: výzkum protikomunistického odboje a odporu (příprava encyklopedie), 
dokumentace popravených z politických důvodů 1948 – 1989, dokumentace personálního 
obsazení aparátu KSČ 1921 – 1989. S Vojenským historickým ústavem Praha odborně 
spolupracujeme a poskytujeme řadu dokumentů k vydávaným publikacím k dějinám armády. 
V roce 2009 byla vydána publikace Dr. Ivo Pejčocha „Vojenské osoby popravené v období 
politických procesů v Československu v letech 1948 – 1955. S Ústavem pro soudobé dějiny 
spolupracujeme na řadě projektů k problematice novodobých dějin.  
     Zbyšek Stodůlka v roce 2009 byl hlavním řešitelem grantu „Zdokonalování gramotnosti 
akademických pracovníků v oblasti ICT pro oblast výzkumu historické vědy“, a „E-learning v 
teorii a praxi výuky dějepisu“ (FF UK) a spoluřešitelem grantu „České země uprostřed 
Evropy v minulosti a dnes“ (FF UK).  
     Mikuláš Čtvrtník je hlavní řešitelem grantového projektu GA UK UK č. 20209 Kalistovy 
dějiny duchové a tradice německé Geistesgeschichte. 
 
 
Pracovníci archivu se rovněž aktivně účastnili konferencí a seminářů. 
  
České archivy a zahraniční inspirace. 13. konference archivářů České republiky, Brno, 5. – 7. 
5. 2009 (Zdeňka Kokošková a Monika Sedláková: Projekt německé nadace Připomínka, 
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odpovědnost, budoucnost: Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva z Protektorátu 
Čechy a Morava); 
 
Tamtéž, (Jan Kahuda: Projekt Průvodce po Rakouském státním archivu pro českého 
návštěvníka); 
 
„Bílá místa“ v dějinách Československé strany lidové, Katedra historie FF UP, Olomouc, 5. 
11. 2009 (Filip Paulus: Osobní fond generálního tajemníka JUDr. Vladimíra Červenky jako 
pramen k dějinám ČSL); 
 
Krajané a Česká republika, Senát PČR 16. 9. 2009 (Jiří Křesťan: Národní archiv a archivní 
dědictví zahraničních Čechů); 
 
Metternich a jeho doba, filozofická fakulta Západočeské univerzity Plzeň, 15. 4. 2009 (Jan 
Kahuda: Osobní archiv kancléře Metternicha); 
 
XIX. zasedání European Board of National Archivists, Národní archiv, Praha 24. 4. 2009 (Jiří 
Křesťan a kol.: Minority Group Archives); 
 
Seminář západočeských archivářů, Liblín, 6. 10. 2009 (Filip Paulus: Zpracování map a plánů 
v Národním archivu); 
 
Symposion Ludvíka Salvátora, zámek Brandýs nad Labem 24. 10. 2009 (Eva Gregorovičová: 
Rytířské a záslužné řády v Toskánsku); 
 
Tag des 18. Jahrhunderts – prezentace sborníku z konference Franz Stephan von Lothringen 
und sein Kreis, Vídeň 20. 11. 2009 (Eva Gregorovičová – spoluautorka); 
 
Zdeněk Nejedlý a česká cesta ke komunismu, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 17. 6. 2009 
(Jiří Křesťan – hlavní referát); 
 
Pracovní seminář k problematice divadelních archivů“, Teatrologická společnost a národní 
organizace SIBMAS; Praha, Divadelní ústav, 28. 4. 2009 (Karolina Šimůnková: Legislativní 
úprava spisovny a tzv. divadelní archivy);  
 
Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, mezinárodní 
konference, Historický ústav AV ČR a CEFRES, Praha, 5. – 7. 11. 2009 (Místa paměti a 
možnosti didaktického zpracování. Mémoire des lieux, des figures et des évènements); 
  
Neznámá železnice, workshop, Ústav českých dějin, filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 
Praha, 17. prosince 2009 (Miroslav Kunt: Rakouský státní archiv ve Vídni: archivní fondy 
bývalého železničního archivu; Zbyšek Stodůlka: Dějiny železnice v „dlouhém 19. století“: 
metodické inspirace ve světle současné školské kurikulární reformy); 
 
Sdružení historiků České republiky - Historický klub, Národní muzeum, Praha, 18. 11. 2009 
(Mikuláš Čtvrtník: Kalistovy dějiny duchové a tradice německé Geistesgeschichte). 
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Aplikovaný výzkum. 
Informatika. 

     Vědecký výzkum byl hlavní náplní pracoviště pro dlouhodobé ukládání elektronických 
dokumentů úseku informatiky 5. oddělení Národního archivu. Hlavním úkolem v letech 2006 
– 2009 byla příprava projektu Národní digitální archiv. Akutní potřeba řešit otázku zachování 
elektronických dokumentů pro budoucí potřeby společnosti bez omezení horní časové hranice 
a v autentické podobě narůstala exponenciálně s rozvojem informatiky ve veřejné správě a 
vyvrcholila v roce 2009, kdy řada zákonů normativně urychlila celý proces elektronického 
úřadování. Integrální součástí problematiky je bezpečnost plánovaných pracovišť a 
pracovních postupů a též krizové plánování. Vznikla řada odborných pojednání a 
technologický projekt, jež se stal prvním stupněm komplexu následných organizačních kroků 
a strategických rozhodnutí směřujících k vybudování redundantního řešení centrálním a 
venkovským úložištěm. 
 

7. 1. 2009 Zpracován upravený 
Projektový záměr 

 

16. 2. 2009 Jednání u dr. Henycha  

13. 3. 2009 Zpracován variantní 
postup budování NDA 

 

9. 6. 2009 Schválena iniciační fáze 
Podpisem referátníku č. j. MV-38308/NL-2009 
schválil ministr vnitra iniciační náklady projektu 
Národní digitální archiv. 

1. 7. 2009 Registrována iniciační 
fáze 

 

8. 7. 2009 
Vyhlášena výběrová 
řízení na zpracovatele 
DÚR HP a SP a CBA 

 

21. 9. 2009 
Vyhlášeno výběrové 
řízení na zpracování 

objem studie ZP 

 

30. 11. 2009 Podána žádost o územní 
rozhodnutí pro stavbu HP

Vybraný dodavatel zpracoval dokumentaci pro 
územní rozhodnutí ke stavbě hlavního 
pracoviště, shromáždil stanoviska dotčených 
subjektů a předložil žádost o vydání územního 
rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu. 
Dokumentace je rovněž podkladem pro 
zpracování projektové žádosti. 

4. 12. 2009 Dokončena Studie 
proveditelnosti a CBA 

Vybraný dodavatel zpracoval dokumentaci pro 
ekonomické hodnocení projektu. 
Dokumentace bude následně přílohou 
projektové žádosti. 

11. 12. 2009 Zpracována objemová 
studie pro ZP 

Vybraný dodavatel odevzdá objemovou studii 
pro záložní pracoviště. Ve studii bude 
uvedena zpřesněná finanční a časová 
náročnost rekonstrukce. Informace budou 
využity při přípravě projektové žádosti. 
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     Rok 2009 byl závěrečným rokem projektu výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra 
VE20072009004 Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí 
veřejnosti v elektronické podobě, jehož řešitelem byl Miroslav Kunt. Mezinárodní archivní 
radou byly zveřejněny překlady mezinárodních standardů ISAD(G) a ISAAR(CPF) vzniklé 
v rámci projektu.  Pracovní skupina zástupců různých archivů připravila základní obrysy 
nových základních pravidel pro zpracování archivního materiálu i většiny jejich jednotlivých 
kapitol. Věc byla prezentována Odboru archivní správy a spisové služby MV a na poradě 
ředitelů státních archivů.   

    Také 1. oddělení se aktivně podílelo na mezinárodních projektech Monasterium a na 
činnosti mezinárodního spolku ICARUS, jejichž cílem je digitalizace archivních pramenů od 
středověku do 19. století včetně metadat a mobilita odborných pracovníků, nápadů a příkladů 
dobré praxe v rámci Evropy (komunitární fondy EU, Alena Pazderová, Jitka Křečková).  
 
Již tradičně se pracovníci úseku informatiky zúčastňují svými příspěvky zaměřenými na 
dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů konferencí: 
Informační systémy ve státní správě, Hradec Králové (Jiří Bernas: Principy digitální 
archivace); 
 
CNZ – Co po nás zbude, sdružení CNZ a Národní archiv, září 2009 (Jiří Bernas: Národní 
digitální archiv a e-Government); 
 
Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě, Sdružení knihovníků a informačních 
pracovníků a Národní archiv, Praha, prosinec 2009 (Miroslav Kunt: Autoritní záznamy 
v archivnictví). 
 

 
Péče o fyzický stav archiválií. 

 

     Také v průběhu roku 2009 se někteří pracovníci 8. a 10. oddělení podíleli na řešení 
výzkumného úkolu Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních 
dokumentů na skleněné podložce (deskové negativy), jejich ošetření, archivaci 
(dlouhodobé uložení), zabezpečení a zpřístupnění (Ministerstvo vnitra, reg. č. 
VE20072008002, 2007 - 2009/10, Emílie Benešová). Byl navržen a důkladně odzkoušen 
způsob šetrného (bezdotykového) reprodukování deskových negativů a také byl zpracován 
návrh organizace práce při pořizování těchto reprodukcí, jehož součástí je návrh technických 
parametrů digitálních „obrázků“. Spuštěna byla aplikace umožňující prezentaci pořízených 
reprodukcí a zároveň splňující požadavky na ochranu autorských práv. Řešena je metodika 
archivního zpracování fotografických dokumentů a terminologie. Práce v posledním roce 
řešení projektu se soustředily též na dopracování plánované literární rešerše, dále pak na 
vypracování atlasu typických poškození fotografických materiálů, studium vlivu různých 
organických rozpouštědel používaných na čištění skleněných negativů, využití Ramanovy 
spektroskopie pro detekci stavu skleněné podložky, byla rozpracována kapitola věnována 
chemii laků používaných na ochranu citlivé vrstvy skleněných negativů včetně uvedení 
standardních FTIR spekter.  
     V rámci Bezpečnostního výzkumu Podprogram II. Výzkum pro řešení ochrany a 
zabezpečení archiválií v klasické a elektronické podobě  byl dále řešen grantový úkol 
Monitorování plynných polutantů v depozitářích státních archivů České republiky a 
způsoby jejich odstranění (Ministerstvo vnitra, reg. č. VE20072008003, 2007 - 2008, 
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Michal Ďurovič). Projekt byl ukončen a v červnu 2009 proběhla úspěšná obhajoba závěrečné 
zprávy projektu, která je uveřejněna na www stránkách Národního archivu. Se závěry a 
doporučeními byli seznámeni ředitelé státních oblastních archivů na podzim tohoto roku. I 
když úkol byl již ukončen, bude spolupráce s jednotlivými oblastními archivy na této 
problematice pokračovat i v následujících letech. 
 
 
Další výzkumné úkoly řešené v roce 2009. 
 
Vývoj technologie restaurování poškozených rukopisů železogalovými inkousty 
Tento výzkumný úkol byl v roce 2009 teoreticky rozpracován a provedení praktických 
zkoušek je plánováno na rok 2010 ve spolupráci s ČVUT. 
 
Stanovení vhodného technologického postupu při odstraňování rzi vzniklé korozí 
kancelářských sponek z fotografií 
Práce započaté na tomto úkolu v minulých letech byly dokončeny. Výsledky však přinesly 
celou řadu dalších otázek a nejasností, a proto bude v úkolu pokračovat v roce 2010. 
Výsledky tohoto výzkumu budou využity též při restaurování archiválií fondů 3. oddělení 
(např. Německé státní ministerstvo), které bývají často poškozeny zkorodovanými 
kancelářskými sponkami. 
 
Vliv odkyselování technologií Bookkeeper na novodobé záznamové prostředky 
V rámci tohoto dlouhodobého projektu bylo zahájeno řešení diplomové práce studentky 
Institutu chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v 
Praze s názvem Vliv viditelného světla a neutralizace na stabilitu historických a novodobých 
záznamových prostředků. Dále byla vypracována práce „Štúdium rýchlosti konverzie a 
openetrácie MgO rôznymi druhmi papiera“, ve které byla sledována rychlost konverze oxidu 
hořečnatého na uhličitan a průnik odkyselovací látky různými druhy papíru, resp. papíry s 
různým stupněm zaklížení. 
 
Atlas papírenských vláknin 
I v roce 2009 bylo pokračováno v přípravě obrazového atlasu nejdůležitějších papírenských 
vláknin s popisy základních morfologických znaků. Atlas bude možné podle potřeby 
průběžně doplňovat a bude sloužit i při identifikaci papírových vláken a při výuce studentů.  
Vliv silic a jejich hlavních účinných látek na mikroorganizmy a na archivní materiál. V rámci 
tohoto úkolu byly testovány některé vybrané esenciální oleje a sililce z hlediska jejich 
dezinfekční účinnost a byly připraveny testy vlivu těchto látek na archivní dokumenty, které 
proběhnou v roce 2010. 
 
Pracovníci oddělení Lenka Bartlová a Benjamin Bartl ukončili svá studia na Vysoké škole 
chemicko-technologické v Praze obhajobou diplomových prací Využití α-amyláz při 
konzervaci papíru – studium problému přístupnosti substrátu (Benjamin Bartl) a Vliv 
rozpouštědel na vlastnosti papíru a vybrané záznamové prostředky (Lenka Bartlová). 
 
Porovnání vlastností vybraných lepenek 
Tento úkol byl řešen ve spolupráci se společností Emba s.r.o.. Byly provedeny některé 
laboratorní testy (např. pH, Kappa číslo, alkalická reserva, vlákninové složení, světlostálost, 
odolnost proti umělému stárnutí), jejichž účelem bylo srovnání vlastností  různých 
tuzemských i zahraničních lepenek archivní kvality.  
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Testování kancelářských papírů 
Na základě žádosti ekonomického odboru Ministerstva vnitra byly i v tomto roce laboratorně 
ověřovány technické parametry kancelářských papírů zakoupených těmito útvary (bělost, 
tloušťka, plošná hmotnost...). 

 
     Oddělení péče o fyzický stav archiválií organizovalo již XIV. seminář restaurátorů a 
historiků, který se konal v nové budově Moravského zemského archivu v Brně, 29. září – 
2. října 2009. Tradice těchto setkání se datuje od roku 1975! Kolegyně a kolegové zde 
vystoupili s následujícími referáty: 
Adéla Růžičková, Zuzana Zajačiková: Pergamenová konzervační vazba;  
 
Benjamin Bartl, Petr Kotlík (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze), Bronislava 
Bacílková, Michal Ďurovič: Použití α-amyláz při konzervaci papíru – problém přístupnosti 
substrátu; 
 
Lenka Bartlová, Irena Kučerová (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze), Marie 
Kaplanová (Universita Pardubice), Hana Paulusová: Možnosti využití vybraných organických 
rozpouštědel při odstraňování mastných skvrn z papíru; 
 
Bronislava Bacílková, Hana Paulusová: Vliv silic a jejich hlavních účinných látek na 
mikroorganizmy a na archivní materiál; 
 
Blanka Hnulíková: Průzkum fyzického stavu fotografických fondů v Národním archivu; 
 
Blanka Hnulíková: Restaurování daguerrotypií; 
  
Štěpánka Borýsková: Restaurování fondu Národní archivu „První světová válka“; 
 
Štěpánka Borýsková: Restaurování skleněných diapozitivů; 
 
Blanka Hnulíková, Štěpánka Borýsková: Informace o škole „FTC Getty Institute“; 
 
Michal Ďurovič, Hana Paulusová, Roman Straka: Monitorování plynných polutantů 
v depozitářích státních archivů České republiky. 
Odkaz na pergamenu, konference,  Slovenská národná knižnica v Martině, 4.–6. 
listopadu 2009 (Benjamin Bartl, Libuše Holakovská, Roman Straka: Ukládání 
pergamenových listin v Národním archivu v Praze v minulosti a v současné době). 
 
Archívy v krízových situáciách, konference, Bojnice (Slovensko), 26. - 28. 5. 2009 
(Michal Ďurovič: Krizového plánování ve státních archivech České republiky -
zkušenosti  z povodní v letech 1997 a 2002). 
 
Národní archiv byl společně s Národní knihovnou spoluorganizátorem mezinárodní 
konference IFLA–PAC „Dopad vody na knihovní, archivní a muzejní materiály“, která se 
uskutečnila ve dnech dnech 29. a 30. října 2009 v Praze.  
 
Účast zaměstnanců Národního archivu v různých vědeckých a redakčních radách a komisích 
v domácím prostředí je tak bohatá, že její výčet přesahuje možnosti zprávy o činnosti. 
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Ediční a publikační činnost 
 
Plnění edičního plánu v roce 2009 
     Úsek tisku, který zajišťuje výrobu publikací vydávaných Národním archivem, je součástí 
8. oddělení. V roce 2009 se ocitl ve velmi složité personální situaci. Ediční plán byl sice 
z větší části splněn, ale pouze díky výpomoci. Oddělení dále spolupracovalo na publikacích 
vydávaných mimo tento úsek – především se jedná o publikace a projekty vydávané ve 
spolupráci s jinými organizacemi a institucemi. Za pomoci mezinárodně obsazené redakční 
rady vydává archiv již od roku 1992 sborník Paginae historiae, který je zařazen v seznamu 
neimpaktovaných recenzovaných periodik. Na sklonku roku se nám podařilo vydat Sborník 
Historická fotografie. Jeho hlavním obsahem je odborná studie, charakterizující jednotlivé 
historické fotografické techniky. Sborník byl vydán jako dvojčíslo a bez spolupráce 
s Muzeem východních Čech v Hradci Králové (vypovědělo spolupráci pro nedostatek 
financí). 

     Dle plánu pokračovaly práce na edici Archivu České koruny přípravou textových svazků 
VI/1, 2 (Lenka Matušíková, Denko Čumlivski), korekturní práce na edici Berní ruly – 
Hradecko, 3. sv. (Iva Čadková, Magda Zahradníková) a ediční a práce na Korespondenci 
papežského nuncia na císařském dvoře v Praze Cesare Speciana 1592-98, sv. 1, 2 pro léta 
1592-93 (Pazderová). 
     Jako výsledek práce několika let byla odevzdána k tisku Příručka k dějinám KSČ (1921 
- 1992) s podtitulem Základní biografické údaje a faktografické informace k dějinám 
KSČ. Autorem je František Štverák. Podklady pro tuto práci byly získávány z řady fondů 4. 
oddělení. Jednotlivé údaje byly několikrát ověřovány a příručka bude doplněna bohatým 
fotografickým materiálem rovněž z fondů Národního archivu.  
     Ze závažnějších edičních prací ještě upozorňujeme na spolupráci na vydání inventáře 
písemností Petra Leopolda italskými partnery (Eva Gregorovičová – úvodní studie), 
zpracování studie o písemnostech arcivévody Ludvíka Salvátora v Národním archivu pro 
sborník z konference v Muggie (Eva Gregorovičová), zpracování studie o Václavu 
Talichovi a problému národní očisty pro časopis Soudobé dějiny (Jiří Křesťan), spolupráci 
na ediční přípravě vzpomínek Václava Běhounka a Václava Kaplického (obě ed. Martin 
Kučera) a vzpomínek a dalších textů Jana Malypetra (ed. Renata Kuprová), přípravu 
příležitostné brožury Kancléř Metternich a Plasy ve světle soudobých dokumentů (Jan 
Kahuda).  
 
     Celkové plnění plánu podává následná tabulka, výsledky ovlivnily protrahované problémy 
minulých let – kvalita a nedochvilnost v odevzdávání rukopisů i vážné onemocnění 
technického redaktora.  
 
Publikační činnost jednotlivců je uvedena v přehledu publikační činnosti pracovníků 
Národního archivu v závěru této zprávy o činnosti. 
 

Ediční plán 2009 – plnění k 31. 12. 2009 

 
Autor Odpovědnost Titul 

Termín 
odevzdání 

rkp 
Náklad Poznámka 

1. 
I. Čadková, 

M. 
Zahradníková, 

A. Pazderová Berní rula – 
Hradecko, sv. 3. 10/2008 300 

Probíhají 
korektury. 
Dokončí 
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1. odd. 
Přesun z 2007 

v r. 2010 
zastupující 

grafik 

2. 
B. Bacílková a 

kol. 
Přesun z 2007 

Ing. Ďurovič, 
10 

Vliv světla a UV 
záření na knižní, 

archivní, muzejní a 
galerijní sbírky. 

Závěrečná zpráva 
grantového úkolu. 

Únor 2009 100 Hotovo 

3. H. Klímová, 
1. odd. 

H. Klímová, 
1. odd. 

Soupis poddaných 
podle víry 1651, 

Kouřimsko, 2. vyd. 

Duben 
2008 400 Hotovo 

4. Kol. J. Kahuda Paginae historie 17 Duben 
2009 500 Hotovo 

5. I. Ebelová I. Ebelová 

Soupis židovských 
familiantů 

v Čechách z roku 
1783, 2. sv. 

odevzdán 
srpen 2009 300 

Dokončí 
v r. 2010 

zastupující 
grafik 

6. 
Martin 

Kučera, ed., 
ext. 

J. Křesťan,  
6. odd. 

Václav Běhounek 
Zelený anton. 

Plíživé 
kontravzpomínky. 

Červen 
2008 300 Hotovo 

7. J. Kollmann J. Kahuda Soubor studií Srpen 
2009 300 Přesun na 

2010 

8. Kol. E. Benešová Sborník Historická 
fotografie 2009  600 Hotovo 

9. H. Nováčková H. 
Nováčková 

Katalog a rejstříky 
k protokolům 

schůzí 14. čs. vlády
Září 2009 200 V tisku 

 
 
Pedagogická činnost 
 
     V roce 2009 byla zahájena výuka dalšího ročníku studentů bakalářského a magisterského 
studia archivnictví filozofické fakulty Univerzity Karlovy na základě smlouvy mezi 
Národním archivem a katedrou pomocných věd historických a archivního studia filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy (předměty Spisová služba, předarchivní péče a výběr archiválií; 
Seminář ke zpřístupňování archiválií; Archivní provoz a technika a Archivní legislativa). Na 
výuce se podílejí pracovníci téměř všech oddělení. Některé z přednášek byly zařazeny rovněž 
do archivního kurzu konaného na půdě Národního archivu ve školním roce 2008/2009. 
Zanedbatelná není ani spolupráce s touto katedrou na realizaci výuky archivářů v budově 1. 
oddělení. 
     Jeden z nových kolegů se podílel na výuce E-learning v teorii a praxi výuky dějepisu a 
Zivilgesellschaft, Modernisierung und Nationalisierung in Mitteleuropa I. na téže fakultě, 
v Ústavu českých dějin   
     Dále jsme se účastnili přednášek pro studenty FAMU. Pracovníci oddělení péče o fyzický 
stav archiválií se podíleli na výuce studentů Střední průmyslové školy grafické v Praze, 
Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze, Fakulty humanitních 
studií Univerzity Hradec Králové.  
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     V roce 2008 zahájený Doškolovací kurz konzervování, restaurování a preventivní péče 
o archivní a knihovní fondy pro restaurátory státních archivů byl v listopadu 2009 
úspěšně ukončen a jednotlivým účastníkům byly předány závěrečné certifikáty. Vzhledem ke 
značnému zájmu o pokračování v těchto kurzech bude v roce 2011 navazovat další běh těchto 
kurzů. Tradičně na pracovišti probíhaly odborné studentské praxe (studenti SPŠG v rozsahu 
10 dnů, studenti Fakulty restaurování University Pardubice). 
     Protože projekt UNESCO Studijní pobyt peruánských restaurátorů archivních 
dokumentů v České republice byl vyhodnocen peruánskou stranou jako velmi přínosný, byl 
Národní archiv koncem roku 2009 oficiálně požádán o uspořádání 14 denního cyklu 
přednášek přímo v Limě. Předpokládá se, že Národní archiv naváže spolupráci s Fakultou 
restaurování University Pardubice v Litomyšli a Ústavem chemické technologie restaurování 
památek Vysoké školy chemicko technologické v Praze. 
 
Zahraniční styky  
 

V plánu zahraničních služebních cest pracovníků Národního archivu pro rok 2009  
bylo uvedeno celkem 24 cest. Během roku však docházelo k některým změnám, např. zrušení 
cest z  organizačních důvodů. Zrušené výjezdy byly nahrazeny neplánovanými cestami a další 
výjezdy se konaly z prostředků grantů. 

 
Celkový počet zahraničních služebních cest pracovníků Národního archivu v roce 

2009 činí: 
-   16 cest plánovaných   
-   9 cest neplánovaných   
-   24 cest z grant. prostředků   
 

- celkem realizovaných 49 zahraničních služebních cest  
 

 
• Tématicky se zahraniční služební cesty pracovníků NA týkají několika  okruhů: 
- bohemikální výzkum 
- účast na mezinárodních konferencí a seminářích 
- účast na zasedáních mezinárodních komisí 
- získávání zkušeností v oblasti archivnictví v zahraničních archivech 
- prezentace Národního archivu a českého archivnictví v zahraničí 

 
• Uskutečněné cesty byly finančně zajištěny: 
- plně z rozpočtu Národního archivu 
- částečně z rozpočtu Národního archivu a částečně z jiných zdrojů (zahraničním 

partnerem, organizátorem, aj.) 
- plně z jiných zdrojů  
- z grantových prostředků 

 
Národní archiv se každoročně podílí i na přijetí zahraničních hostů. Tato přijetí jsou 
realizována odborem archivní správy MV ČR. Většinou se jedná o archivní studium a zájem o 
seznámení se s odbornou činností Národního archivu. 
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Přehled zahraničních služebních cest pracovníků Národního archivu za rok 2009. 
 
Rakousko/Vídeň   
Mikuláš Čtvrtník 
23. 3. – 1. 4. 2009 
      - výzkumný pobyt ve Vídni za účelem zjištění a pořízení kopií dostupné literatury    
            k otázce teorie archivního hodnocení (teorie výběru archiválií) 
       
Slovensko/Ružomberok   
Václav Bartůšek 
21. – 24. 4. 2009 

- účast na mezinárodní vědecké konferenci ,,Církve 19. – 20. století ve slovenské a 
české historiografii“, vystoupení s příspěvkem Historiografie piaristického řádu od 
poloviny 19. století do současnosti s přihlédnutím k českým zemím a střední Evropě 

 
Velká Británie/Londýn   
Lenka Matušíková 
22. – 25. 4. 2009 

- účast na zasedání ,,Endangered Archives Programme Advisory Panel“ (komise pro 
hodnocení projektů podaných v rámci Programu na záchranu ohrožených archivních 
fondů při Arcadia Fundation, British Library) 

 
SRN/Drážďany   
Eva Drašarová  
22. 4. 2009 

- vystoupení na slavnostním aktu u příležitosti 175 let existence Hauptstaatsarchivs 
Dresden 

 
SRN/Kolín nad Rýnem    
Zuzana Zajačiková, Bohuslava Tichá, Blanka Hnulíková, Michal Ďurovič 
15. – 31. 7. 2008 
 
Karel Koucký, Adéla Růžičková 
20. – 30. 4. 2009 
 
Jan Kahuda 
11. – 17. 5. 2009 
         -  pomoc při záchraně zříceného Městském archivu v Kolíně nad Rýnem   
 
SRN/Marburg   
Mgr. Mikuláš Čtvrtník 
29. 6. – 1. 7. 2009 

- účast na nadstavbovém kursu na téma výběru a hodnocení dokumentů 
,,Fortbildungsveranstaltung AK 11 – Überlieferungsbildung und Bewertung im 21. 
Jahrhundert – Trends und neue Wege“ na Archivschule Marburg. 
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Slovensko/Bojnice   
Michal Ďurovič, Bohumír Brom 
27. – 28. 5. 2009 

- účast na konferenci ,,Archívy v krízových situáciách“ (XIII. Archívne dni 
v Slovenskej republike) 

 
SRN/Lipsko  
Michal Ďurovič 
24. – 25. 5. 2009, 23. – 24. 11. 2009 
        - účast na zasedání Europen Working on Disaster Prevention  
 
Slovensko/Bratislava  
PhDr. Alena Šimánková 
11. – 12. 6. 2009 
         - vystoupení v diskusním pořadu ,,Lampa“ ve slovenské televizi Joj (proces s Miladou 

Horákovou) 
 
Slovensko/Martin   
Blanka Hnulíková, Štěpánka Borýsková 
19. 7. – 1. 8. 2009 
      - účast na Modulu 2, studium Letní školy restaurování fotografických materiálů 
 
Itálie/Florencie    
Eva Gregorovičová 
15. 9. – 2. 10. 2009 

- pokračování v průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii a v rekonstrukci vazeb 
mezi těmito fondy a rodinným archivem toskánských Habsburků uložených 
v Národním archivu 

 
Itálie/Milán    
11. – 25. 9. 2009 
Alena Pazderová 

- kolace textů edice Specianovy nunciatury z let1592-1593 v Ambrosiánské knihovně 
(Biblioteca ambrosiina) v Miláně včetně chybějících textů do PC 

 
Rakousko/Vídeň   
Eva Drašarová  
2. – 6. 11. 2009 
       -     pokračování výzkumu v pozůstalosti Alexandra Bacha - výzkum bohemik na základě 

dohody o spolupráci s Rakouským státním archivem a pro projekt grantové agentury 
ČR „Průvodce po fondech Rakouského státního archivu pro české návštěvníky“ 

 
Slovensko/Bratislava  
Tomáš Kalina, Martin Šisler 
21. – 24. 9. 2009 
      - konzultace v oblasti předarchivní péče a spisové služby u veřejnoprávních původců  
            Slovenského národního archivu 
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Polsko/Varšava  
Tomáš Kalina, Martin Šisler, Miroslav Kunt 
5. – 9. 10. 2009 
      - výměna zkušeností v oblasti dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů 
 
Slovensko/Bratislava  
Karolína Šimůnková 
6. – 8. 10. 2009 
       - zjištění a komparace stavu spisové služby a uložení dokumentů a archiválií u  
           Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v souvislosti s rekonstrukcí spisové služby a  
           reorganizací spisoven Národního památkového ústavu 
      - porovnání zkušeností a organizace předarchivní péče v souvislosti s elektronizací  
           spisové služby  
 
Itálie/Řím     
Alena Pazderová 
23. – 9. 11. 2009 

- pokračování ve výzkumu bohemik v Archivio di Stato do Roma s ohledem na edici 
korespondence papežského nuncia v Praze Cesare Speciana z let 1592–98 

- kontrola Specianovy korespondence z roku 1597 adresované do Říma ve Vatikánském 
tajném archivu a doplňování chybějících textů 

 
Rumunsko/Temešvár  
Milan Vojáček, Pavel Koblasa 
9. – 15. 11. 2009 
       - výzkum bohemikálních písemností ve fondech rumunských státních archivů a  
            Diecézního archivu v Timisoaře 
 
SRN/Berlín, Postupim   
Mikuláš Čtvrtník 
26. – 30. 10. 2009 
      - výzkumný pobyt v Berlíně a Postupimi za účelem studia a pořízení kopií dostupné  
          literatury k otázce teorie hodnocení dokumentů v Německu 
 
SRN/Mnichov   
Alena Pazderová, Jitka Křečková 
16. – 18. 11. 2009 

     - účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for  

            Archival Research) konaném ve Mnichově ve dnech 16. – 18. listopadu 2009 
 

Slovensko/Martin   
Roman Straka, Benjamin Bartl, Libuše Holakovská 
4. – 6. 11. 2009 
      -      účast na odborném semináři a workshopu ,,Odkaz na pergamene“ 
 
Rakousko/Vídeň   
Milan Vojáček, Pavla Lutovská 
23. – 2. 12. 2009 
       - výzkum bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku    
            1918 
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Grant: Průvodce po Rakouském státním archivu pro českého návštěvníka  
            409/08/0296  řeš. Jan Kahuda – práce na projektu 
Rakousko/Vídeň 
2. – 9. 3. 2009 Milan Vojáček 
16. – 20. 3.2009 Karel Koucký 
4. – 10. 5. 2009 Karel Koucký 
17. – 29. 5. 2009 Eva Gregorovičová  
25. 5. – 5. 6. 2009 Jaroslav Šulc 
25. – 29. 5. 2009 Jan Hrdina (AHMP), Martina Jeránková (MÚ-AAV ČR) 
7. – 14. /21. 6. 2009 Tomáš Kalina, Miroslav Kunt 
15. – 26. 6. 2009 Dagmar Kutílková – Ministerstvo dopravy ČR – správní archiv 
22. – 26. /27. 6. 2009 Tomáš Kalina, Jan Kahuda 
10. – 14. 8. 2009 Milan Vojáček, Jan Kahuda 
2. – 13. 11. 2009 Jan Hrdina (AHMP), Martina Jeránková (MÚ-AAV ČR) 
15. – 21. 11. Eva Gregorovičová  
23. – 27. 11. 2009 Jan Županič  FF UK 
23. – 27. 11. 2009 Pavel Koblasa 
7. – 11. 12. 2009 Jaroslav Šulc, Karel Koucký  
10. – 11. 12.2009 Jan Kahuda 
 
 
Grant:  Problematika dlouhodobého uchovávání, zpracování a zpřístupnění  
            světlocitlivých materiálů, především negativů na skleněné podložce 
            VE20072009002  řeš. Emílie Benešová  
Francie/Paříž   
21. – 24. 9. 2009 Štěpánka Borýsková, Blanka Hnulíková 
        - návštěva odborného restaurátorského pracoviště Atelier de restauration    
               et de Conservation des Photographies de la Ville Paris 
 
                              
Grant:  Nucené nasazení občanů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši  
            řeš. Zdeňka Kokošková, Jaroslav Pažout, Monika Sedláková 
SRN/Berlín   
Jaroslav Pažout, Monika Sedláková 
15. – 20. 2. 2009 

      

SRN/ Mnichov   
Zdeňka Kokošková 
18. – 20. 2. 2009 
 
SRN/Berlín   
Zdeňka Kokošková, Monika Sedláková 
23. 3. – 1. 4. 2009 

      - účast na semináři ,,Dokumentation der Zwangsarbeit als Erinnerungsaufgabe“  
         pořádáno nadací ,,Erinnerung, Verabtwortung und Zukunft“ 

 
SRN/Chemnitz   
Zdeňka Kokošková 
13. – 15. 7. 2009 a 11. – 13. 11. 2009 
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SRN/Berlín   
Jaroslav Pažout, Monika Sedláková 
24. – 28. 8. 2009 

      

Rakousko/Vídeň  
David Hubený 
23. – 27. 11. 2009 

      

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

 

     Projekt hromadného odkyselování byl podstatně rozšířen o pracoviště hromadného 
odkyselování knihovních fondů v Moravské zemské knihovně v Brně a předpokládá se 
v roce 2010 předložení nové společné žádosti o financování „Projektu Hromadné 
odkyselování archivních a knihovních fondů České republiky“ z mechanismů EHP/Norsko 
(tzv. norské fondy). 
     Krizový plán Národního archivu byl rozpracován na jednotlivé možné krizové situace 
vzniklé s výstavbou městského okruhu Prašný most – Špejchar pro budovu Národního archivu 
v Dejvicích, byly dopracovány instrukce pro vytypované krizové situace a zbývá prakticky 
ověřit připravenost na řešení krizové situace.  
     Významnou aktivitou oddělení v této oblasti je práce v European Working Group on 
Disaster Prevention, která připravuje www stránky s názvem European Archival 
Network for Disaster Management – www.euraned.eu  a na podzim roku 2010 připravuje 
týdenní školení o krizovém plánování pro střední managment archivů Německa, Polska 
a České republiky. 
     Značné praktické zkušenosti s řešením krizové situace byla pomoc městskému 
archivu v Kolíně nad Rýnem, jehož budova se 3. března 2009 zřítila z důvodu hloubení 
metra. Národní archiv společně se Státním oblastním archivem v Praze organizovaly a 
koordinovaly pomoc státních archivů České republiky, řada pracovníků obou institucí aktivně 
pomáhalo při odstraňování následků této tragédie přímo v Kolíně nad Rýnem. 
 
     Pracovníci oddělení péče o fyzický stav archiválií spolupracovali v uplynulém roce 
s Archivem bezpečnostních složek, pro který navrhli dispozice a vybavení restaurátorského 
pracoviště, které bylo slavnostně otevřeno v prosinci 2009. 
 
 
Preventivní péče o archiválie a průzkumy jejich fyzického stavu 
 
     V roce 2009 bylo vydezinfikováno celkem 1548,76 bm archiválií Národního archivu, 
1048,24 bm archiválií z jiných archivů a institucí a 5,392 m3 vysušených dokumentů, které 
byly předány k dezinfekci na základě vládního usnesení č. 216 ze dne 3. 3. 2003. Z fondů 
Národního archivu byla v roce 2009 dokončena dezinfekce fondu Sčítání obyvatelstva ČSR v 
roce 1930 (1122 bm), průběžně pokračovala také dezinfekce fondu Archiv pražského 
arcibiskupství – duplikáty matrik (44 bm), který je postupně delimitován do oblastních 
archivů. Dále byly dezinfikovány některé nově převzaté archiválie a jednotliviny vytříděné z 
fondů při jejich archivním zpracování (382,76 bm). 
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     V rámci zajišťování preventivní péče o archivní fondy průběžně probíhaly průzkumy 
fyzického a mikrobiologického stavu archivních fondů dle požadavků správců fondů. 
Pokračovaly periodické kontroly bezpečnostních mikrofilmů. Pokračovaly periodické 
kontroly bezpečnostních mikrofilmů - celkem bylo zkontrolováno 24 ks bezpečnostních 
mikrofilmů. Z přejímaného fondu Vodohospodářský ústav T. G. Masaryka byly u filmů č. 
156 až 395 provedeny testy na tzv. octový syndrom podle metodiky navržené Image 
Permanence Institute v Rochesteru. 
 
     Celkem bylo provedeno 292 stěrů pro státní archivy a další instituce (Státní okresní archiv 
Chrudim, Státní okresní archiv Kadaň, Státní okresní archiv Pardubice, Státní okresní archiv 
Trutnov, Archiv města Brna, Archiv města Plzně, Archiv bezpečnostních složek, Vojenský 
ústřední archiv, Národní muzeum, Muzeum hudby, Národní technické muzeum, Muzeum 
hlavního města Prahy, Židovské muzeum, Regionální muzeum v Žatci, Lidická galerie, 
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Střední průmyslová škola grafická). U pozitivních 
nálezů provedena identifikace mikroorganismů. Individuálně bylo dezinfikováno 2 ks 
archivních krabic a dokončeno album fotografií (fondy MZV-RPA, KRUS, RUESO), které 
neprošly sterilizačními komorami.      
     Analytickou metodou dle ČSN ISO 417 - Stanovení zbytkového thiosíranu ve 
zpracovaných fotografických materiálech metodou s methylenovou modří - bylo provedeno 
celkem 99 analýz. Na základě těchto analýz byla provedena korekce technologického procesu 
zpracování mikrofilmů. 
 

V roce 2009 oddělení péče o fyzický stav archiválií začalo nově zajišťovat agendu 
mikrobiologické kontroly archivních a knihovních dokumentů institucí, kterým Národní 
archiv zajišťuje dezinfekci (Národní knihovna ČR, Národní technické muzeum, SOA 
Třeboň…). Oddělení vede společně s 11. oddělením veškerou dokumentaci. 
     V knihovně Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty na Břevnově byly 
proměřeny klimatické parametry a zjišťována mikrobiologická kontaminace uložených fondů.  
 
Obdobně tak byly kontrolovány archiválie z Fondu Sekretariát ministra na Ministerstvu 
zemědělství České republiky. 
 
     Rozsáhlou činnost představují výstavy a práce s nimi související. Tyto práce představují 
kontrolu fyzického stavu archivních dokumentů (zapůjčených na výstavy a navrácených z 
výstav), výstavních prostor, návrhy smluv o výpůjčce včetně příloh, záznamů o ocenění, 
protokolů o stavu archiválií apod. 
V následující tabulce je shrnuto množství pracovních dnů potřebných pro kontrolu fyzického 
stavu archiválií a zajištění výstav: 

 

Výstavy archiválií   

Příprava archiválií pro výstavy a zápůjčky dny 64 
Instalace výstav dny 59 

Měření klimatických a světelných parametrů dny 11 
 

      V průběhu roku prováděly studovny a archivní oddělení průběžné revize vybraných 
fondů (výměna kartonů fondu Řád Premonstrátů, pro listiny Úřadu desek zemských, revize 
vybraných částí nejfrekventovanějších fondů zejména genealogicko-heraldické povahy). 
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V letních měsících proběhla revize a kontrola studijních mikrofilmů fondů Desky zemské, 
Židovské matriky a Židovské kontrolní matriky. Průběžně byla prováděna paginace 
dokumentů (1. odd. 32 011 stran). Na podzim byla uskutečněna také detailní kontrola pečetí 
v Novém trezoru (sledování krystalizace).  
 
     Fond Sčítání obyvatelstva ČSR v roce 1930 (1122 bm) byl však novým správcem 
shledán ve velmi špatném stavu (podobně i fond Sčítání obyvatelstva v roce 1939), zejména 
některé pomocné knihy ke sčítacím operátům jsou velmi poškozeny díky vyřizování agendy 
v 90. letech. Přistoupilo se tedy k jejich záchraně. Snadněji zachranitelné pomocné knihy 
z roku 1930 (cca 40) budou průběžně předávány knihaři, který vytvoří pevnou vazbu. Zničené 
knihy budou postupně ambulantně ošetřovány v rámci oddělení a předávány na digitalizaci 
(poté budou originály znepřístupněny), protože odborný konzervační zásah by trval velmi 
dlouho a byl by příliš nákladný. Pomocné knihy z roku 1939, které nejsou příliš poškozené, 
byly předávány externí knihařce, která tvoří pevnou vazbu, knihy v horším stavu však budou 
zřejmě opravovány interně v pozdější době. Oddělení péče o fyzický stav archiválií rovněž 
pracuje na postupném restaurování jednotlivých pomocných knih z fondu Zemský úřad – 
Zemský národní výbor, které utrpěly při vyhledávání podkladů k restitucím v 90. letech 
20 století. 
     Po celý rok 2009 probíhala revize lokace archivních fondů v depotech 4. oddělení a 
aktualizace evidence fondů. Po více než patnáctiletém intenzivním využívání archivního 
souboru ÚV KSČ odbornou veřejností, bylo nezbytné pokračovat v revizi jeho zpracovaných 
částí. Pokračovala revize a kontrola úplnosti a fyzického stavu složitého archivního souboru 
ÚV KSČ. Celkem bylo prohlédnuto 158 kartonů archiválií.  
     Kontrola fyzického stavu proběhla mimo jiné i ve fondu Sbírka fotografií Svazu českých 
fotografů, kde je velmi četná badatelská agenda a původce využívá tyto archiválie 
k výstavám. Zkontrolováno bylo 11 333 autorských fotografií tohoto archivního souboru. 
     Nová adjustace světlocitlivých materiálů se ukazuje být zcela nezbytnou, stejně tak jako 
poměrně složité zásahy restaurátorů. Především archiválie nalepené v albech velmi rychle 
degradují. Většinou jde o významné materiály z období protektorátu, 2. světové války, 
osvobození a samozřejmě starší (Čs. dobrovolníci ve Španělsku). Na čištění 
kinematografických filmů, jejich přetáčení apod. se podílel také tiskař. A to v době, kdy 
nemohl pracovat na tisku publikací. 
 
Konzervování a restaurování archiválií 
 
     Za úspěch roku 2009 lze považovat naplnění rámcové Dohody o spolupráci při 
konzervaci a restaurování dokumentů zasažených povodněmi v roce 2002 Ministerstvem 
spravedlnosti a zahájení komplexního konzervování a restaurování soudních spisů tzv. 
Státního soudu. Knihařské práce pro Český statistický úřad probíhaly dle dohody i v tomto 
roce. 
     Na základě podepsané smlouvy mezi Národním archivem a Královskou kanonií 
premonstrátů na Strahově pokračovala i v roce 2009 systematická konzervace listin a pečetí z 
fondu Řád premonstrátů, i když v menším rozsahu.  
 
     Restaurátorské pracoviště 10. oddělení umístěné v budově Národního archivu Milady 
Horákové v roce 2009 pokračovalo v restaurování a ukládání pergamenových listin fondu Řád 
maltézských rytířů do ochranných obalů, které bylo zahájeno již v roce 2006. V roce 2009 
bylo konzervováno a restaurováno 200 papírových a pergamenových listin z tohoto fondu a 
uloženo do speciálních krabic. Z fondů Řád Piaristů byl komplexně zrestaurován 1 rukopis, 
z fondu Řád Dominikánů 1 rukopis a 2 rukopisy z fondu Premostráti - klášter Strahov. Byla 
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proměřena kyselost (pH) u dvou desek zemských velkých (389, 383) a oba rukopisy byly 
odkyseleny. Dále byly prováděny drobné „ambulantní“ opravy podle aktuálních potřeb 
studovny 1. oddělení.  
Masivní spolupráce 1. a 10. oddělení se uskutečnila zejména při digitalizaci listin, kdy byla 
pro tyto práce vyčleněna 1 pracovnice oddělené péče o fyzický stav archiválií. Celkem se 
jednalo o opravy 6 456 (!) pergamenových listin. 

 

Restaurátorské pracoviště na Chodovci pokračovalo v restaurování a konzervování 
archiválií přijatých již minulých letech nebo zahájilo práce na nově přijatých archiváliích. 
Jednalo se o následující archivní fondy: 
 

Průběh systematické konzervace vybraných fondů zahájené v předchozích letech:  

fond Rodinný archiv Metternichů (RAM):  
- erbovník RAM-A 5/IX/4 (26. 9. 2003) - probíhá konzervace 
- listiny RAM-A, kart. 1, čestný doktorát Klementa Metternicha z Oxfordské univerzity 

– pečeť hotova, zbývá adjustovat do krabice 
 
fond Desky zemské větší:  

- pokračuje odkyselování a zhotovování ochranných obalů. V roce 2009 byly 
odkyseleny následující desky zemské velké: č. 142, 149, 150, 214, 148, 278, 289, 265, 
247, 382, 381, 204, 237, 383, 389. 
 

fond Rodinný archiv toskánských Habsburků:  
- Leopold II., adjustace dopisů, dokončeny kartony 14–18, odevzdáno 
- Leopold II., 10 deníků a 1 album – hotovo album (odevzdáno) a 2 deníky (13 a 21) 

jsou připraveny k odevzdání 
 

fond Národní výbor 1848: 
- karton 7 – práce probíhají 

 
fond Ředitelství císařských a soukromých statků Praha: 

- pokračuje systematické ukládání pergamenových listin do krabic firmy Emba (probíhá 
adjustace a konzervace listin č. 68–102) 

 
 
fond Židovské kontrolní matriky: 

- pokračuje systematická konzervace matrik - před dokončením jsou matriky 405, 548, 
1520 a  hotovy jsou 351, 1341  

- přijaty matriky HBMa 253, 324, 328 a 447 – hotovy 328 a 447, před dokončením 324 
 

Indikační skici: 
- 16 indikačních skic: 261, 200, 212, 387, 214, 405, 560, 559, 561, 394, 636, 637 – 

práce probíhají (hotovy IS 202, 173, 207, 222) 
 

Další materiály, na něž byly přijaty objednávky v předchozích letech: 

- mapa fondu SMP (na plátně) – práce započaty  
- konzervace daguerrotypie Sbírka pozitivů (NAD 1315) – hotovo a odevzdáno 
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- 2 knihy z fondu Piaristická knihovna - kniha C II 24 hotova 
- Německé státní ministerstvo karton 29 – byl proveden průzkum, práce byly 

pozastaveny do doby, než bude uspokojivě vyřešena technologie odstraňování 
rezavých skvrn 

- kniha Zemský úřad Praha č. 1679 – před dokončením 
- fotoalba z fondu K. H. Frank – probíhá konzervace alb č. 3857, 3860, album č. 3859 

hotovo a odevzdáno 
- Desky zemské karlštejnské – konzervace, krabice – práce probíhají 
- Ukrajinské muzeum Praha – negativy kat. č. 99  – práce probíhají 
- ZPN – návrh opatření pro stabilizaci fyzického stavu fondu – v roce 2007 vypracován 

návrh, dosud nerealizováno 
- 148 negativů z WWI – dokončeno, odevzdáno 
- Hrabě Zednitz – daguerrotypie – práce probíhá 
- obtahy novin Čechoslowakische Korrespondenz z knihovny – k odevzdání ročníky 

1923, 1924 a 1927 
- MZV-RPA, inv. č. 1 a 2  – hotovo, odevzdáno 
- 2 polokožené vazby pro knihovnu  – hotovo, odevzdáno 
- 9 knih z Piaristické knihovny – sign. A IV 4/2 před dokončením a sign. II V 21 a I 

V 466 jsou rozpracovány  
 

Další konzervace archiválií přijatých v roce 2009: 

- Čs. Dobrovolníci ve Španělsku, 2 alba – jedno album hotovo a odevzdáno 
- převazba 10 knih pro knihovnu – hotovo, odevzdáno 
- faksimile pro památník na Vítkově – provedeno, odevzdáno 
- MZV-RPA, karton 3 – práce probíhají 
- Ústřední dopravní institut, filmové pásy – práce probíhají 
- Balkanpress – skleněné negativy – práce probíhají 
- Hůza Josef – album – práce probíhají 
 
Pro Státní okresní archiv v Olomouci byl proveden detailní průzkum stavu kodexu Václava 
z Jihlavy a byl vypracován restaurátorský záměr. 
  

Restaurování dokumentů poškozených povodněmi v roce 2002: 

V roce 2009 byly zahájeny restaurátorské a konzervátorské práce na soudních spisech (20 ks 
archivních krabic) Státního soudu Praha a bylo převázáno 15 bm dokumentů a statistických 
ročenek Českého statistického úřadu.  
 

Restaurování pergamenových listin a pečetí z fondu Řád premonstrátů: 

Externí restaurátorka v roce 2009 restaurovala, konzervovala a uložila do speciálních krabic 
dalších 40 kusů pergamenových listin z fondu Řád premonstrátů, které jsou v Národním 
archivu uloženy na základě depozitní smlouvy. Restaurátorské práce byly financovány tímto 
řádem. 
 
Bezpečnostní snímkování a reprografie 
 
     Bezpečnostní snímkování plynule pokračovalo v ateliéru Dejvice. Bylo dokončeno 
mikrofilmování židovských kontrolních matrik. Průběžně pokračovalo i plánované 
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zhotovování bezpečnostních negativů listin řádových archivů, tj. fondu Archivy zrušených 
klášterů (dokončeno), Řád benediktinů Břevnov (dokončeno), Řád Křížovníků a Řád 
maltézských rytířů. Pokračovaly práce na vyhotovování formulářů pro snímkování fondu 
Komorní soud a Archiv pražského arcibiskupství – úřední knihy. Pro 1. oddělení byl 
aktualizován plán bezpečnostního snímkování. Oddělení se také úspěšně vypořádalo 
s masivním předáváním zabezpečovacích negativů fondu Archivy zrušených klášterů, které 
bylo koncem roku ukončeno (celkem předáno 2 013 ks negativů). 
     V ateliéru Chodovec byl dosnímkován archivní soubor ÚV KSČ – Klement Gottwald. 
Dále bylo předáno 557 negativů z tohoto fondu k trvalému uložení do 8. oddělení. Další 
archiválie ke snímkování nebyly připraveny. S badatelskou agendou úzce souvisí příprava 
fondů Komitét pro umožnění studia ruským a ukrajinským studentům v ČSR a Ruské a 
ukrajinské spolky a organizace k bezpečnostnímu mikrofilmování, které probíhalo celý rok a 
bude v něm pokračováno i v roce 2010. 
     Práce vykazované v této skupině spočívají též v evidenci a pravidelných kontrolách 
bezpečnostních mikrofilmů. V roce 2009 bylo řádně zaevidováno a uloženo 697 nově 
zhotovených svitků bezpečnostních mikrofilmů a stejné množství jejich matričních a 
studijních kopií. Dále bylo stejným způsobem zaevidováno 4 526 přír. č. bezpečnostních 
negativů (což představuje 10 268 inventárních záznamů), u některých z nich byly evidovány 
také matriční kopie (tj. negativy před restaurováním). Vzhledem k objemu těchto evidenčních 
prací, již bylo neúnosné provádět evidenci listinně do evidenčních knih a proto jsme nadále 
tyto materiály evidovali provizorně do databáze JANUS (od r. 2008) Problémem je to, že 
z této databáze nelze pořídit tiskové výstupy pro potřeby jednotlivých oddělení. 

 
Digitalizační práce 
 
     V současné době je kladen důraz na digitalizaci archiválií, která je levnější a pro uživatele 
představuje jistý komfort při studiu archiválií. Již v roce 2003 jsme připravili „návrh základní 
koncepce“ digitalizace a shodli jsme se na tom, že je vhodné digitalizovat archiválie, které 
badatelé hojně využívají – a tedy poškozují, ale jejich stávající fyzický stav (pokud se sníží 
frekvence využívání) ještě není tak špatný, aby musely být snímkovány do 35mm 
bezpečnostního mikrofilmu. Vlastními silami jsou ve fotografickém  ateliéru Chodovec 
v současné době digitalizovány především archivní soubory 3. oddělení a v menší míře 8. 
oddělení (negativy, které nelze v původní podobě předkládat ke studiu).  
     Byly zhotoveny podrobné manuály k obsluze jednotlivých skenovacích zařízení a byl 
dohodnut postup při pořizování digitálních reprodukcí, včetně technických parametrů 
(vycházejí z koncepce Národního digitálního archivu). Dále byl v roce 2009 sestaven 
„soupis“ archivních souborů, které by bylo vhodné digitalizovat (vychází z požadavků 
jednotlivých oddělení). Proběhl průzkum problematiky v zahraničí, který byl shrnut 
v materiálu Jaroslav Šulc – Karel Koucký, Digitální konverze analogových dokumentů 
v metodikách vybraných zahraničních kulturních institucí. 
 
     Na podzim roku 2009 byla ukončena digitalizace fondu Německé státní ministerstvo, 
jenž by měl být v  průběhu ledna 2010 zpřístupněn badatelům na počítači v centrální 
studovně. Přípravy k digitalizaci dalšího nově zpracovaného fondu Státní tajemník u 
úřadu říšského protektora byly zahájeny v posledním čtvrtletí a koncem roku byly předány 
8. oddělení první kartony. Půjčování originálů by mělo být ve studovně rovněž uzavřeno a 
badatelé budou postupně odkázáni rovněž na studium digitálních kopií. Současně probíhá 
příprava k digitalizaci fondu MV - Nosek. Na žádost partnerské ruské strany byl připraven 
k digitalizaci rovněž fond Ruský zahraniční historický archiv, zahájení digitalizace závisí 
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na potvrzení zájmu ruské strany o tento typ reprodukce. Digitalizace byla zahájena rovněž u 
Sbírky map a plánů. 
 
     V roce 2009 bylo v projektu Policejní přihlášky (konskripce) rozlepeno 190 kartonů (do 
k. 720), nafotografováno vlastními silami 2. oddělení 116 kartonů (do kart. 546) tj. cca 110 
000 snímků. Editováno bylo 123 kartonů (do kart. 544 s mezerami) tj. cca 350 000 záznamů. 
Na internetu bylo k 31. 12. 2009 zpřístupněno cca 500 kartonů tj. cca 1 300 000 záznamů 
(až do P komplet, mezerovitě R). Celkový počet kartonů je 739. Reálný termín ukončení 
projektu při stávajícím objemu financí na dohody o provedení práce je rok 2011. 
 
     V rámci projektu Monasterium (financováno z komunitárních programů Evropské unie) 
byla nastartována masivní digitalizace listin po r. 1526. Podařilo se vyřešit počáteční 
personální a technické obtíže na druhém skeneru a snížit skluz digitalizačních prací. Za rok 
2009 bylo digitalizováno celkem 6 456 ks listin po roce 1526 a bylo zhotoveno 20 196 
skenů. Souběžně byla prováděna kontrola metadat  k fondům Archivy zrušených klášterů, 
Finanční prokuratura, Řád Premonstrátů a Řád Křížovníků, část metadat byla předána do 
vídeňské centrály k vyvěšení na webovou stránku. Průběžně byla prováděna revize přepisů 
inventářů fondů digitalizovaných v rámci tohoto projektu do databáze (listiny po r. 1526 
z fondů Archivy zrušených klášterů, Řád Křížovníků, Řád Dominikánů, Řád Premonstrátů, 
Řád sv. Voršily a Finanční prokuratura). 
 
Informatika 
 
     Řada činností v oblasti informačních technologií vychází z potřeb fungování informačních 
technologií v Národním archivu, a proto se jedná se o rutinní práce technické podpory, údržby 
a oprav. Úsek informačních technologií 5. oddělení je (jako do jisté míry servisní pracoviště) 
v permanentním časovém tlaku. Denně řeší úkoly a problémy, které vyplývají z běžného 
fungování, vedle toho musí řešit řadu dlouhodobých koncepčních záležitostí (dlouhodobé 
uchovávání a zpřístupňování elektronických dokumentů, digitalizaci, tvorbu a zveřejňování 
elektronických archivních pomůcek apod.). 
 
 
Elektronické dokumenty – digitální archiv viz též výzkum. 
 
     V roce 2009 byly nastaveny a jsou testovány konkrétní postupy přejímání, evidence, 
uložení a zpřístupnění elektronických dokumentů. Byly uloženy elektronické dokumenty 
patřící do 36 archivních fondů, z toho 166 690 souborů o velikosti 0,45 TB digitálních kopií a 
266 818 souborů o velikosti 1,74 TB elektronických dokumentů. V tomto počtu nejsou 
zahrnuty dokumenty, které byly uloženy, nicméně zatím nesplnily základní parametry pro 
evidenci (např. digitální kopie listin z projektu Monasterium). 
     V závěru roku jsme zahájili práce na přípravě archivních pomůcek pro účely skenování a 
tím zpřístupnění veřejnosti prostřednictvím webu. 
 
     Oblast správy sítě NA a koncových uživatelských zařízeních. 
 
     V roce 2009 přešla správa sítě a koncových uživatelských zařízení do kompetence 5. 
oddělení. Současně došlo k personální výměně obou správců sítě. Byl nastaven postup 
komunikace uživatelů se správci, jehož páteří je tzv. helpdesk, jenž je součástí Informačního 
systému Národního archivu (intranet). Noví správci se osvědčili jak při správě sítě, tak při 
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komunikaci s uživateli výpočetní techniky. Drobným restem v této oblasti je instalace 
uživatelských PC a jejich distribuce, která se díky personálním změnám a inventarizaci 
majetku protáhla do roku 2010. 
  
Podpora uživatelských aplikací (elektronický podací protokol, IS badatelna, Janus2000, 
knihovnický software). 
 
     Technická podpora uživatelských aplikací probíhala rutinně. IS badatelna byl připraven ke 
spuštění v badatelně I. oddělení včetně zaškolení personálu. Začala pracovat komise pro 
posouzení a výběr knihovnického SW. 
 
Intranetový informační systém Národního archivu.  
 
     V roce 2009 byl dokončen segment „helpdesk“, který je úspěšně využíván pracovníky. 
Dále byl upraven segment předarchivní péče, jenž byl naplněn daty. Průběžně byl IS 
optimalizován. 
 
Technická administrace webu Národního archivu.  
 
     Webová stránka Národního archivu byla s ohledem na archivaci jejího obsahu Národní 
knihovnou ČR nově opatřena licencí Creative Commons. Mj. byly vytvořeny stránky k DLM 
Foru a k EBNA konferenci. 
 
Technická a metodická podpora implementace a provozu elektronické spisové služby 
v Národním archivu.  
 
     V roce 2009 byla zajištěna možnost přijímat a odesílat zprávy prostřednictvím datové 
schránky, tyto zprávy zálohovat v systému Národního archivu. Po technické stránce byla 
připravována implementace elektronické spisové služby – hostováním u MV ČR. 
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Tabulky 
 

 
Tabulka II/1 – Národní archiv 
 

 
 
 
Tabulka II/2 - Národní archiv 
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Tabulka III/1 – Národní archiv 
 

 
 
 
Tabulka III/2 - Protokoly o výběru archiválií - Národní archiv 
 

a) skartační řízení (počet správních řízení podle § 10 odst. 3: 0) 

Původce Číslo 
jednací

Množství 
posouzených 
dokumentů 

v bm 

Množství 
vyřazených 
dokumentů 

v bm 

Množství 
vyřazených 
dokumentů 

v % 

Počet 
správních 
řízení 

podle §10 
odst. 3 

Centrum dopravního 
výzkumu 1 6,5 6,5 100  

Centrum sportu 
Ministerstva vnitra 1 4,3 3,3 77  

CzechTrade – Česká 
agentura na podporu 
obchodu 

1 1,0 1,0 100  

Česká filharmonie 1 11,0 4,0 36  
Česká geologická služba 1 6,0 3,5 58  
Česká geologická služba – 
Geofond 2 19,7 15,9 81  

Česká inspekce životního 
prostředí 1 17,0 13,0 76  

Česká kancelář pojistitelů 1 90,0 90,0 100  
Česká obchodní inspekce 1 13,0 12,0 92  
Česká plemenářská 
inspekce 1 0,5 0,5 100  

Česká správa sociálního 
zabezpečení 1 21,4 21,4 100   
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Česká stomatologická 
komora 1 4,0 0,5 13   
Český statistický úřad 1 24,0 23,6 98   
Český telekomunikační 
úřad 2 119,5 118,2 99   
Drážní úřad 4 55,6 20,7 37   
Endokrinologický ústav 1 24,5 19,5 80   
Energetický regulační 
úřad 2 4,0 3,2 80   
Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady 

1 538,5 538,5 100 
  

Fakultní nemocnice Motol 1 832,1 832,0 100   
Fakultní nemocnice na 
Bulovce 1 351,0 350,8 100   
Generální ředitelství cel 
MF ČR 2 42,1 40,1 95   
Grantová agentura České 
republiky 2 13,2 13,1 99   
Hospodářská komora ČR 1 66,0 47,0 71   
Institut klinické a 
experimentální medicíny 

1 18,0 17,9 99 
  

Institut pro místní správu 1 0,8 0,7 99   
Institut umění - divadelní 
ústav 1 20,0 8,0 40   
Justiční akademie 1 10,7 7,5 70   
Kancelář veřejného 
ochránce práv 1 93,5 40,0 43   
Komora auditorů ČR 1 7,0 6,7 96   
Laterna Magika 2 19,0 9,0 47   
Lázeňské léčebné ústavy 
Ministerstva vnitra 

1 2,1 1,0 48 
  

Ministerstvo dopravy ČR 4 29,8 23,9 80   
Ministerstvo financí ČR 3 162,0 60,0 37   
Ministerstvo kultury ČR 1 0,2 0,2 100   
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR 

3 33,0 33,0 100 
  

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR 2 0,8 0,8 100   
Ministerstvo spravedlnosti 
ČR 2 285,3 6,1 2   
Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 

1 4,5 4,5 100 
  

Ministerstvo vnitra ČR 36 256,5 202,7 79   
Ministerstvo zdravotnictví 
ČR 2 48,0 32,5 68   
Ministerstvo zemědělství 
ČR 11 208,0 170,5 82   



Výroční zpráva Národního archivu za rok 2009 

80 
 

 

Muzeum policie ČR 2 0,7 0,5 71   
Národní archiv 3 6,8 5,8 85   
Národní divadlo 2 7,7 7,7 100   
Národní informační a 
poradenské středisko pro 
místní kulturu 

1 14,0 13,0 93 
  

Národní památkový ústav 4 56,5 45,8 81   
Národní technická 
knihovna 2 341,0 340,3 100   
Nemocnice s poliklinikou v 
Praze 5 - Na Homolce 

1 47,0 46,4 99 
  

Policie České republiky 25 1201,9 1169,4 97   
Pozemkový fond ČR 2 21,0 18,9 90   
Psychiatrické centrum 
Praha 1 4,5 4,5 100   
Revmatologický ústav 1 1,5 0,1 7   
Ředitelství silnic a dálnic 
ČR 3 46,4 41,9 90   
Správa státních hmotných 
rezerv 1 31,0 30,0 97   
Správa úložišť 
radioaktivních odpadů 1 8,0 8,0 100   
Správa uprchlických 
zařízení Ministerstva 
vnitra 

1 19,0 17,7 93 
  

Správa železniční 
dopravní cesty, s. o. 2 110,6 15,0 14   
Státní energetická 
inspekce – ústřední 
inspektorát 

1 25,0 14,5 58 
  

Státní opera Praha 1 5,0 4,9 97   
Státní rostlinolékařská 
správa 2 25,0 22,5 90   
Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 1 0,4 0,4 100   
Státní zdravotní ústav 1 56,2 54,0 96   
Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 

1 79,0 42,5 54 
  

Státní zemědělský 
intervenční fond 1 55,0 55,0 100   
Středisko cenných papírů 1 28,8 26,5 92   
Technický a zkušební ústav 
stavební, a.s. 

1 4,5 4,5 100 
  

Úřad pro 
mezinárodněprávní 
ochranu dětí 

1 20,0 19,8 99 
  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

1 66,0 9,0 14 
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Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví 

1 14,0 10,0 71 
  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 1 122,0 121,5 100   
Ústav hematologie a 
krevní transfuze 1 9,6 9,6 100   
Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů 1 7,0 7,0 100   
Ústav pro informace ve 
vzdělávání 1 0,0 0,0 0   
Ústav pro odborné 
zjišťování příčin leteckých 
nehod 

1 3,6 1,0 28 
  

Ústav zdravotnických 
informací a statistiky ČR 

2 3,4 2,8 82 
  

Vězeňská služba České 
republiky 1 0,0 0,0 0   
Vrchní státní zastupitelství 
Praha 2 9,5 8,5 89   
Všeobecná fakultní 
nemocnice 2 366,0 365,9 100   
Výzkumný ústav lesního 
hospodářství a myslivosti 

1 3,5 3,3 94 
  

Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půdy Praha 

1 10,5 9,5 90 
  

Výzkumný ústav 
potravinářský 1 5,0 5,0 100   
Výzkumný ústav práce a 
sociálních věcí 

2 9,2 9,1 99 
  

Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. 
Masaryka 

1 0,3 0,0 0 
  

Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra 1 4,0 3,1 78   
Zdravotnické zařízení MV 1 1,0 0,8 75   
Zemědělská 
vodohospodářská správa 1 1,2 1,2 100   
Celkem 191 6316,3 5380,1 85   
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K tabulce III/2 a 
 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

počet 
veřejnopr. 
Původců 

  252 338 339 336 336 

počet 
původců 

předaných 
SOA 

   151 147 146 147 

počet 
původců ve 

skart. 
řízení 

  52 57 71 63 86 

počet 
skartačních 
protokolů 

46 52 78 89 192 139 188 

navrženo 
bm 1 638 3 626 2 892 4 230 6 660 3 769 6 108* 

vybráno 
archiválií 

bm 
56 285 529,5 287,5 1 089,50 395,5 882,2* 

% "A"   9,3 7 10,6 10,5 14,5 
počet 

skartačních 
protokolů 

bez 
vybraných 
archiválií 

  22 27 23 38 51* 

počet 
protokolů o 

výběru 
mimo 

skartační 
řízení 

  25 27 12 13 8 

vybráno 
archiválií 

mimo 
skartační 
řízení bm 

  185 348 443 222 30,6 

  
* skartační protokoly u Policie ČR a Vězeňské služby ČR nejsou v tomto čísle zahrnuty, 
protože nebyly doposud známy počty bm dokumentů navržených do skartačního řízení 
a vybraných archiválií 
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Tabulka III/2 - Protokoly o výběru archiválií - Národní archiv 
 
b) mimo skartační řízení (počet správních řízení podle § 10, odst. 3: 0) 
 

Původce Počet 
protokolů

Množství 
posouzených 
dokumentů 

v bm 

Množství 
vyřazených 
dokumentů 

v bm 

Množství 
vyřazených 
dokumentů 

v % 

Počet 
správních 
řízení 

podle §10 
odst. 3 

Agentura GAIA o.s. 2 6,5 0,0 0  
Bouček Jaroslav 1 0,2 0,0 0  

Burger Adolf 2 9,1 0,0 0  
Cejnar Alexander 1 1,6 0,0 0  
Červenka Vladimír 1 0,5 0,0 0  

Červinka František, doc. 
RSDr. PhDr., CSc. 1 0,2 0,0 0  

Česká akademie 
zemědělských věd 1 0,0 0,0 0  

Česká archivní 
společnost, Praha 1 0,3 0,0 0  

Česká inspekce životního 
prostředí 1 0,0 0,0 0  

Česká rada pro oběti 
nacismu 2 13,0 0,0 0  

Česká společnost pro 
průmysl cukerní, Praha 1 0,6 0,0 0  

Československý svaz 
tělesné výchovy a sportu - 

ÚV 
1 2,5 0,0 0  

Český horolezecký svaz, 
Praha 1 0,4 0,0 0  

Český telecom, a.s. 2 15,1 4,3 28  
Dokumentace 2 1,7 0,0 0  

Drašarová Eva, PhDr., 
CSc. 2 0,3 0,0 0  

Hodáč František Xaver, 
Prof. Dr. 1 1,8 0,0 0  

Horák Vladimír 1 0,2 0,0 0  
Hostomská Anna 1 3,0 0,0 0  
Hrabík Martin 1 1,3 0,0 0  

Hudební mládež ČR 1 1,0 0,0 0  
Chrzastowski Michal 1 2,0 0,0 0  

Janáček František, Doc. 
Dr., CSc. 1 0,7 0,0 0  

Janeček Oldřich, PhDr. 1 2,0 0,0 0  
Janouch František, prof. 

RNDr., CSc. 2 2,4 0,0 0  
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Jednota pro povzbuzení 
průmyslu v Čechách, 

Praha 
1 6,5 0,0 0  

Kancelář pro oběti 
nacismu ČNFB 1 0,0 0,0 0  

Karlsson Blanka PhDr. 
Ph.D. 1 0,3 0,0 0  

Klub československých 
turistů, Praha 1 24,0 0,0 0  

Klub českých turistů 1 6,5 0,5 8  
Kollmann Josef, PhDr. 1 3,1 0,0 0  

Kolman Arnošt 2 0,4 0,0 0  
Konfederace politických 

vězňů ČR, Praha 3 18,9 0,0 0  

Konzervativní strana 1 2,0 0,0 0  
Kopecký Václav 2 0,2 0,0 0  

Kybal Vlastimil, Prof. 
PhDr. 2 0,1 0,0 0  

Lazarev Jegor Jegorovič 1 0,1 0,0 0  
Lesák Josef, Ing. 1 2,0 0,0 0  
Macek Jaroslav 1 11,0 0,0 0  

Machotka Otakar, Prof. 
PhDr. 1 2,5 0,0 0  

Masaryk Jan, Dr. h. c. 2 2,8 0,0 0  
Ministerstvo dopravy ČR 1 5,0 4,0 80  

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

ČR 
1 18,0 0,0 0  

Naděje, občanské 
sdružení 1 14,5 14,5 100  

Národně demokratická 
strana, Praha 1 0,0 0,0 0  

Národní centrum 
ošetřovatelství a 

nelékařských 
zdravotnických oborů 

1 4,5 3,8 83  

Národní divadlo 1 50,0 0,0 0  
Nováková Marta 1 0,2 0,0 0  

Novotný Dobromil 1 0,1 0,0 0  
Občanská demokratická 

aliance, Praha 1 4,2 0,0 0  

Párkányi Ivan Ihnatij, 
JUDr. 2 0,4 0,0 0  

Pecharová Jaroslava, 
RSDr. 1 4,0 0,0 0  

Pošusta Stanislav, RSDr. 1 6,0 0,0 0  
Pražák Albert, Prof. Dr. 1 0,0 0,0 0  
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Pražské centrum při 
Institutu pro studie 

Východ - Západ, Praha 
1 0,0 0,0 0  

Průcha Václav, Prof. 
Ing., CSc. 3 3,3 0,0 0  

Republikánská strana 
zemědělského a 

malorolnického lidu 
1 2,5 0,0 0  

Rodinný archiv 
Metternichů, Plasy 1 0,1 0,0 0  

Rozsypal Kurt, prof. ing. 1 0,4 0,0 0  
Růžek Martin 1 4,2 0,0 0  

Sbírka archiválií 
činovníků skautského 

hnutí 
1 1,0 0,0 0  

Sbírka dokumentace 
Josefa Tomeše 1 2,6 0,0 0  

Sbírka map a plánů 
Národního archivu 5 1,2 0,0 0  

Sbírka písemností osobní 
povahy, Praha 1 0,0 0,0 0  

Sbírka výstřižků 1 0,1 0,0 0  
Sdružení Čechů z Volyně 

a jejich přátel, Praha 1 0,5 0,0 0  

Sedmík Jiří 1 1,8 0,0 0  
Společnost Vlastimila 

Kybala, Louny 1 0,1 0,0 0  

Stein Zikmund, JUDr. 1 0,1 0,0 0  
Strejčková Emilie, Mgr. 1 10,0 0,0 0  

Šamberger Zdeněk, 
PhDr., CSc. 1 28,0 0,0 0  

Šebesta František 1 0,1 0,0 0  
Švermovi a Kopoldovi 1 0,3 0,0 0  

Tisková sbírka 1 0,1 0,0 0  
Ústav silniční a městské 

dopravy, s.p. 1 0,1 0,0 0  

Ústřední politická škola 
Socialistického svazu 

mládeže Seč 
1 22,0 0,0 0  

Výbor pro pomoc 
sirotkům po obětech 

nacistické tyranie, Praha 
1 0,6 0,0 0  

Zahraniční obec sokolská 1 0,1 0,0 0  
Celkem 98 332,9 27,1 8  

 
 
 
 



Výroční zpráva Národního archivu za rok 2009 

86 
 

 

K tabulce III/2 b 
 
Získávání archiválií u soukromoprávních původců (údaje 6. odd. Národního archivu) 
 
Tabulka: Počty přírůstků archiválií 
 
rok:    počet přírůstků:   z toho osobních fondů a archiválií 
        osobní provenience: 
1996-97    43    26 
1998     47    22 
1999     40    17 
2000     35    17 
2001     39    26 
2002     49    27 
2003     54    30 
2004     48    31 
2005     60    24 
2006     30    16 
2007     36    21 
2008     63    34 
2009     91    49 
 
 
 
Tabulka III/3 - Počet zkontrolovaných protokolů podle § 52 písm. i) a podle § 79 odst. 2 
písm. f) 
 
Název archivu 

Počet protokolů 
podle § 52 písm. i) 

Počet protokolů 
podle § 79 odst. 

2 písm. f) 

MASARYKŮV ÚSTAV - ARCHIV AKADEMIE 
VĚD ČESKÉ REPUBLIKY 17  

ARCHIV ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 13  

ARCHIV HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 164  

ARCHIV SENÁTU 3  
PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 1  

CELKEM 198  
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Tab. III/4 - Zpracování archiválií 
 

Název archivního 
souboru 

Po
če

t k
ar

to
nů

 

U
sp

oř
 b

m
 z

a 
ro

k 

In
ve

nt
. b

m
 z

a 
ro

k 
de

fin
iti

vn
ě 

In
ve

nt
. b

m
 z

a 
ro

k 
pr
ůb
ěž

ně
 

Z
ka

ta
lo

g.
 e

vi
de

nč
ní

ch
 

je
dn

ot
ek

 

Po
če

t k
at

al
og

. z
áz

na
m
ů 

R
ej

st
ří

k.
 e

vi
de

nč
ní

ch
 

je
dn

ot
ek

 

Evidence 
dochovaných 
vyobrazení 

šlechtických erbů 
v nobilitačních 

spisech ČDK - v 
JANUS zpracováno 

176 znaků           176   
(B-F)               

Židovské kontrolní 
matriky             

600 sv. 
+ 

rejstřík
Fond ŘF a ŘP               
Fond APA IV.               

Delimitace fondu APA 
– duplikáty 

katolických matrik 328             

Fond AZK - Bylo 
popsáno celkem 1 045 
ks pečetí z fondů AZK               

České místodržitelství 
- všeobecné, sg. 13 - 
obecní záležitosti (5)               

České místodržitelství 
- všeobecné, sg. 20 - 
vystěhovalectví (6)               

Generální ředitelství 
císař. soukr. fondů 

Vídeň (1,3,4)     6         

Generální ředitelství 
ČSD, Praha (4)     1,2         
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Horní úřad Rudolfov 
(3,4)               

Ministerstvo vnitra - 
Šlechtický archiv, 

Vídeň (5)     7,9         

Památkový úřad 
Vídeň (5)               

ŘSRF/P-ATS 
Buštěhrad - dodatky 

(1,3,4)     0,4         

ŘSRF/P-ATS Kácov - 
dodatky (1,3,4)     0,5         
ŘSRF/P-ATS 

Ploskovice - dodatky 
(1,3,4)     0,2         

ŘSRF/P-ATS Společné 
- dodatky (1,3,4)     1,3         
ŘSRF/P-ATS 

Tachlovice - dodatky 
(1,3,4)     1,4         

ŘSRF/P-ATS Zákupy - 
dodatky (1,3,4)     0,6         
ŘSRF/P-ATS 

Zvoleněves - dodatky 
(1,3,4)     0,7         

ŘSRF/P-ATS. Č. 
Poříčí - dodatky 

(1,3,4)     0,5         
ŘSRF/P-ATS. H. 
Police - dodatky 

(1,3,4)     0,2         
ŘSRF/P-Císařské 
statky - dodatky 

(1,3,4)     14,9         

ŘSRF/P-Hlavní 
pokladna (1,3,4)     0,8         

ŘSRF/P-Knihy (1,3,4)     31         

ŘSRF/P-Knihy - 
dodatky (1,3,4)     1,3         
ŘSRF/P-Účetní 

materiál - dodatky 
(1,3,4)     5,3         

Stavovská zemská 
pokladna a účtárna 

Praha (1,3)               
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Archiv Huberta Ripky 
1895-1948 (1950),   39,8           

Úřad říšského 
protektora – státní 

tajemník   18,5           

Prezidium 
ministerstva vnitra     2,5         

Policejní ředitelství 
Praha – všeobecná 
spisovna 1941-1950   1631           

Policejní ředitelství 
Praha – stanice a 

komisariáty     43         

Ministerstvo 
zdravotnictví r. 1945 - 

1968 63 7,9           

ÚV KSČ - Kancelář 
Generálního 

tajemníka G. Husáka 263 32,9           

ÚV KSČ - Kancelář 
tajemníka Miloše 

Jakeše (1970 - 1989) 40 51           

Národní sčítání lidu 
1950 409 51,1           

Československá vládní 
komise pro stíhání 

nacistických 
válečných zločinců 

V 
počátcích             

Ministerstvo školství a 
kultury - Církevní 

odbor 1956 – 1967 64 8           

Státní soud Praha 340 42,5           

Úřad pro veřejné 
informační systémy 
z let 1999 – 2003 79 9,9 0         

Úřad vlády ČR (NAD 
1284), 1994 78 9,8           
Ministerstvo 

hospodářství (NAD 
1292) z let 1992 – 

1996 7 0,9           
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Archivní registratura 
SÚA (NAD 241), sig. 
73.1.0 (422),  73.1.1 

(423) z  
manipulačního období 

1993 – 2004 
V 

počátcích             

Ansorge Karl (1, 3)   0,1           

Archangelští Vasilij 
Gavrilovič a Larisa 

Vasiljevna (3, 4)               

Beran Rudolf (3, 4)   0,2           

Breško-Breškovskaja 
Jekatěrina 

Konstantinovna               
(3, 4)               

Český svaz 
protifašistických 

bojovníků – 
sekretariát soutěže 

historických, 
vzpomínkových a 

dokumentačních prací 
(4)   0,8           

Knorr Miloš, MBE, 
generálmajor v. v.               

(1, 3, 4)               

Kohák Miloslav (3)   0,1           

Lazarev Jegor 
Jegorovič (3, 4)               

Masaryk Jan, dr. h. c. 
(1)   1041           

Ministerstvo 
zahraničních věcí – 

výstřižkový archiv III 
(4)               

Národní fronta – 
ústřední výbor (1945) 

1948–1968 (3)               

Pražské centrum při 
Institutu pro studie 

Východ-Západ   0,1           

(1, 3, 4)               
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Rabinovič Boris 
Nikolajevič (3, 4)               

RAM – Starý archiv 
(3)               

RAT – Leopold II. (1, 
3)               

RAT – Ludvík 
Salvátor               

(1, 3, 4)               
RAT – Sbírka map a 

plánů   4,2           

(1, 3, 4)               

Růžek Martin (4)               

Sbírka Dokumentace               

(1, 3)               

Sbírka map a plánů               

(1, 3, 4)               

Sbírka Výstřižky (1, 3)               

Stavební družstvo 
zaměstnanců státních 

lesů a statků (3, 4)               
Tigrid Pavel (3)               

Tisková sbírka (1, 3)               

Sbírka pozitivů         20 /127ks/ 20 20 
Sbírka negativů         11 /23ks/ 11 11 

Archiv České strany 
národně sociální         

719 /939 
záznamů 
JANUS/ 939 939 

Fotoarchiv K.H. 
Franka         

698 
záznamů 
JANUS 698 698 
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Fotoarchiv ČTK – 
fotografie a negativy 
1919–1938, Praha 

    
2756 

záznamů 
JANUS 

2756 
(opraveno 

a 
doplněno) 

2756 

                

Fotoarchiv ČTK – 
fotografie a negativy 
1930–1939, Praha         

962 
záznamů 
JANUS 

962 
(opraveno 

a 
doplněno) 962 

Fotoarchiv ČTK – 
fotografie a negativy 

1920–1936         

8045 
záznamů 
JANUS 

8045 
(opraveno 

a 
doplněno) 8045 

Balkanpress         

2889 
záznamů 
JANUS 

2889 
(opraveno 

a 
doplněno) 2889 

Sbírka videokazet         

67/68 
záznamů 
JANUS 68 68 

Československý 
plavební úřad – 

kinematografický film         

1/1 
záznam 
JANUS 1 1 

Hůza Josef         

17/210 
záznamů 
v JANUS 210 210 

Bezpečnostní 
mikrofilmy         

697 
evid.j.     

Matriční mikrofilmy         
697 

evid.j.     

Studijní mikrofilmy         
697 

evid.j.     
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Bezpečnostní negativy         

4526 
evid.j. 

/10268 ks     
 
Komentář: 1 = třídění; 2 = vnitřní skartace; 3 = pořádání; 4 = inventarizace a vypracování 
inventáře; 5 = revize dřívějšího uspořádání; tematický soupis (6) 
 
 
 
 
 
Tab. č. III/ 5 - Využívání archiválií  
 

Počet 
badatelů 
celkem 

Z toho 
cizinců 

Počet 
badatelských 

návštěv 

Počet 
správních 
řízení 

podle §38 
odst. 2 

Počet 
zapůjčených 
evidenčních 

jednotek 

Počet 
vypůjčených 
evidenčních 

jednotek 

Počet 
rešerší 

pro 
úřední 

potřebu 

Počet 
rešerší 

pro 
soukromé 

účely 

2 513 315 12 230  23+5 
(FFKD) 7 1625 

1383 
(+192 

badatelna 
– 

vyřízeno 
osobně) 

Z toho 227 
+ 387 

zahraničních 
a 1434 + 

4 995 
domácích 

       

 
 
 
Tab. č. IV/3 -  Množství zhotovených bezpečnostních a studijních kopií za rok 2009 
 

 

Název archivního 
souboru 

Počet políček 
bezpečnostního 

mikrofilmu 

Počet kusů 
bezpečnostních 

negativů (po 
konzervaci) 

Počet políček/neg. 
matričních kopií a 

studijních kopií 
Počet digitálních kopií 

Židovské kontrolní 
matriky 17 119  17 119 (matriční) + 

17 119 (studijní)  

Komorní soud 10 410  10 410 (matriční) 
+10 410 (studijní)  

ÚV KSČ (KG) 47 371  47 371 (matriční) +  
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47 371 (studijní) 

AČK (4inv.j.)   10 (listina)-22 
(pečeť)  

AZK (3 inv.j.)   7 (listina)-5 (pečeť)  
ČGL (1inv.j.)   3 (listina)-1 (pečeť)  

ŘM (201inv.j.)  488 (listina) +177 
(pečeť)   

ŘBB (34inv.j.)  82 (listina) + 49 
(pečeť)   

ŘKř (181inv.j.)  432 (listina) + 
215 (pečeť)   

ŘP (44inv.j.)  116 (listina) + 56 
(pečeť)   

ÚŘP-ST    4 368 
NSM    49 020 

PŘ Praha    110 000 (2. odd.) 
FD 1897-1975    231 

Fotoarchiv ČTK 
1919-1938    2 756 

Fotoarchiv ČTK 
1930-1939    962 

Fotoarchiv ČTK 
1920-1936    8 046 

Balkanpress    2 889 
Hůza    206 

Ministerstvo  
železnic I    6 638 (v rámci grantu) 

Sbírka 
kinematografických 

filmů 
   256 inv.j. kinem. filmů 

Sbírka videokazet    65 inv.j. kinem. filmů 
Ministerstvo dopravy 
ČR – videokazety, 

Praha 
   2 inv.j. kinem. filmů 

ČTK-Leica   2 457 studijních 
repro  

Badatelské zakázky, 
služební potřeba 

(většina), publikace 
  

554 pol. 139 pol.  
(1. odd.) 286 ks 

pozitivů 

77 (GVNPI) 
42944642652 
(badatelna) 

Pro OASS (EBNA)    108 
Monasterium    20 196 
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Celkem 74 900 pol. 1 615 ks neg. 

74 900 pol. 
matričních a sejný 

počet pol. 
studijních 

mikrofilmů 28 ks 
matričních 

negativů 979 pol 
mikrofilmu pro 

badatelské 
zakázky a pro 

služební potřebu 
2.457 studijních 

pozitivů 

205 312 „archivních“ 
skenů 323 

kinematografických 
filmů 1 754 skenů pro 

badatele 

 
 

Zpráva o prověrce fyzického stavu archivních kulturních památek 
a národních kulturních památek uložených v Národním archivu  

za rok 2009 
 

Č.j. NA 4489/2009-05 
 
 Prověrka fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních 
památek uložených v Národním archivu byla provedena na základě zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, vyhlášky č. 
645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a 
o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb. a Metodického návodu č. 
2/2009 odboru archivní správy a spisové služby MV k postupu prohlášení archiválií, 
archivních sbírek a archivních fondů nebo jejich ucelených částí za archivní kulturní památky, 
prohlášení archivních kulturních památek za národní kulturní památky a o nakládání 
s archiváliemi prohlášenými za tyto památky a péči o ně ze dne 3.8.2009 (č.j. MV-55653-
1/AS-2009). 
 Kontrola fyzického stavu archivních kulturních památek byla provedena ve dnech  
7.12.2009 (Milady Horákové 133) a 8. 12. 2009 (Chodovec), hloubková kontrola listin fondu 
Archiv České koruny se uskutečnila ve dnech 14. - 17. 12. 2009. 
 
Za jednotlivá oddělení NA se na kontrole a sestavení zprávy podíleli: 
 

1. oddělení: PhDr. Pazderová, Mgr. Křečková, I. Čadková 
2. oddělení: Mgr. Koláčný 
4. oddělení: Mgr. Frňka 
5. oddělení: Mgr. Kaďorek 
6. oddělení: L. Caltová 
8. oddělení: PhDr. Benešová, H. Marvalová 

10. oddělení: Dr. Ing. Ďurovič, Mgr. Holakovská, R. Straka, B. Bartl 
 
 
č. 1, Archiv České koruny, AKP od 7.7.1977, NKP od 17.8.1988 (2525 listin, inv. č. 1-

2525) – č. NAD 50 (Archiv České koruny) 
Datum kontroly: 14. - 17. 12. 2009 
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Fyzický stav archiválií: Viz v příloze Protokol o hloubkové kontrole listin 
fondu Archiv České koruny ze dne 7. 1. 2010 

Konzervační zásahy: Viz v příloze Protokol o hloubkové kontrole listin 
fondu Archiv České koruny ze dne 7. 1. 2010 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Listiny jsou zatím zabezpečeny 35 mm 
perforovanými kinofilmy. Snímek listiny na 
políčku kinofilmu však nemůže být kvalitní, a to 
vzhledem k poměru zmenšení. Proto se postupně 
pořizovaly ploché negativy, a to v souvislosti 
s restaurováním jednotlivých listin. Tyto negativy 
však byly až do roku 2007 zcela nevhodně 
uloženy přímo u listin spolu s náhledovými 
pozitivy (13x18, 6x9). Na konci roku 2007 byly 
předány z 1. do 8. oddělení NA a zrevidovány 
(zjištěna neúplnost). Negativy pořízené po 
konzervaci listin postupně nahradí nevyhovující 
bezpečnostní snímky listin na kinofilmu, a to po 
úplném zaevidování podle příslušných standardů. 
Vzhledem k množství negativů je to však 
dlouhodobá záležitost.  V roce 2009 byly 
zaevidovány další bezpečnostní a matriční 
negativy – celkem je nyní evidováno 12 415 ks 
negativů (5380 přír. čísel). Nově evidované 
negativy i dosavadní kinofilmy jsou uloženy ve 
spec. depozitáři na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Světlotisková edice AČK (listiny do r. 1526), 
kvalita vyhovuje. V roce 2007 byl celý fond AČK 
zdigitalizován v rámci projektu Monasterium. 
Digitální kopie jsou přístupné na webu 
Monasteria. 

 
č. 2, Mzdový spor mezi tiskařskými dělníky a majiteli kartounek 1823, AKP od 7.7.1977 

(1 svazek/23 folií, inv. č. 2221) – č. NAD 874 (Policejní ředitelství Praha I) 
Datum kontroly: 8. 12. 2009 

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

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm (1 svitek, př. č. 4433) 

zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. 
Počty a kvalita studijních kopií: Jako studijní reprodukce slouží kopie 

bezpečnostního mikrofilmu (2 svitky, př. č. 4433), 
jejich kvalita vyhovuje.  

 
č. 3, Svatováclavský výbor 1848, Národní výbor 1848, AKP od 7.7.1977 – č. NAD 207 

(Svatováclavský výbor roku 1848 Praha) a 208 (Národní výbor roku 1848) 
Datum kontroly: 8. 12. 2009 
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Fyzický stav archiválií: U NV 1848 probíhá konzervace kartonu č. 7, 
která bude dokončena v roce2010. Jinak stav 
dobrý, stabilizován. Stav SV 1848 je dobrý, 
nezměněn. 

Konzervační zásahy: Pokračovat v konzervaci (karton č. 7) 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: V roce 2000 zhotoven 1 svitek bezpečnostní 

mikrofilm k fondu Svatováclavský výbor (př. č. 
3144), v letech 1999 a 2000 bylo zhotoveno 11 
svitků bezpečnostních mikrofilmů k fondu 
Národní výbor (př. č. 6-15, 112), kvalita 
vyhovuje.  

Počty a kvalita studijních kopií: V roce 2000 zhotoven 1 svitek studijního 
mikrofilmu k fondu Svatováclavský výbor (př. č. 
3144), v letech 1999 a 2000 bylo zhotoveno 12 
svitků studijních mikrofilmů k fondu Národní 
výbor (př. č. 6-15, 112), kvalita vyhovuje. 

 
č. 4, Torzo pamětní zakládací listiny Národního divadla v Praze z r. 1868 a obrysy 

fragmentů zachycené na umělohmotné folii, AKP od 7.7.1977 (1 originál + 1 kopie) – č. 
NAD 649 (Archiv Národního divadla, Praha) 

Datum kontroly: 7. 12. 2009 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 
Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: V roce 2005 zhotoveny 4 bezpečnostní negativy 
(př. č. 6384-6387), kvalita vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: Nová fotodokumentace provedena v roce 2005, 
kvalita vyhovuje. 

 
č. 4a, Novodobá rekonstrukce listiny pamětní jež se týče stavby Národního divadla 

v Praze a seznam osob a firem, které se na znovuzbudování divadla podílely – rok 1883 
(rekonstrukce V. Kocourek, 1963-1965), AKP od 16.12.1986 (2 pergamenové listiny) – č. 

NAD 649 (Archiv Národního divadla, Praha) 
Datum kontroly: 7. 12. 2009 

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

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: V roce 2005 zhotoveny 2 bezpečnostní negativy 

(př. č. 6388-6389), kvalita vyhovuje. 
Počty a kvalita studijních kopií: Nová fotodokumentace provedena v roce 2005, 

kvalita vyhovuje. 
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č. 5, Protokol Politického klubu dělnického v Praze 1880, AKP od 7.7.1977 (1 spis/4 
folie) – č. NAD 874 (Policejní ředitelství Praha I) 

Datum kontroly: 8. 12. 2009 
Fyzický stav archiválií: Dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm (1 svitek, př. č. 4434) 

zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. 
Počty a kvalita studijních kopií: Z bezpečnostního mikrofilmu zhotoveny 2 svitky 

studijních mikrofilmů (př. č. 4434), kvalita 
vyhovuje.  

 
č. 6, Provolání „Lide pracující“ k 1. máji 1890, AKP od 7.7.1977 (1 spis/3 folie) – č. NAD 

873 (České místodržitelství Praha) 
Datum kontroly: 8. 12. 2009 

Fyzický stav archiválií: Dobrý, nezměněn, navrženo zhotovit novou 
krabici podle rozměrů AKP. 

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm (1 svitek, př. č. 4435) 

zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. 
Počty a kvalita studijních kopií: Z bezpečnostního mikrofilmu zhotoveny 2 svitky 

studijních mikrofilmů (př. č. 4435), kvalita 
vyhovuje.  

 
č. 7, Rezoluce a memoranda s požadavky na zestátnění klíčového průmyslu, bank, 

energetických zdrojů a podniků, AKP od 7.7.1977 (kartony č. 1049-1052, inv. č. 3610) – 
č. NAD 988 (Ministerstvo průmyslu, Praha) 

Datum kontroly: 8.12.2009 
Fyzický stav archiválií: Dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: V roce 1982 zhotoveny bezpečnostní mikrofilmy 

(4 svitky, př. č. 5345-5348), jejich kvalita 
vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: V roce 1982 byly pořízeny 4 svitky studijních 
mikrofilmů (př. č. 5345-5348), jejich kvalita 
vyhovuje. 

 
č. 8, Dokumenty z porady představitelů politických stran, zájmových a odborových 

organizací a význačných osobností veřejného života konané dne 23. února 1948 
v Obecním domě v Praze, AKP od 7.7.1977 (1 svazek/68 folií) – č. NAD 357 (Národní 

fronta – ústřední výbor, Praha) 
Datum kontroly: 8. 12. 2009 

Fyzický stav archiválií: Dobrý, nezměněn. Vzhledem k pořádání fondu 
zůstává karton s AKP i nadále uložen v pořádací 
místnosti č. 244. Doporučeno uložit karton do 
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depozitáře, neboť v pořádací místnosti nejsou 
vhodné klimatické podmínky. 

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm (1 svitek, př. č. 4436) 

zhotoven v roce 1978, kvalita vyhovuje. 
Počty a kvalita studijních kopií: 2 studijní mikrofilmy (pozitivy) a 2 negativy 

zhotoveny v roce 1978 (př. č. 4436), kvalita 
vyhovuje. Celkem 4 ks kopií. 

 
č. 45, Kancionál vyšehradský – 15. stol., AKP od 28.10.1981 (1 kodex/200 folií, inv. č. 

814) – č. NAD 153 (Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské, Praha) 
Datum kontroly: 7. 12. 2009 

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

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm (1 svitek, př. č. 4437) 

zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. 
Počty a kvalita studijních kopií: V roce 1977 zhotoven studijní mikrofilm (3 

svitky, př. č. 4437), z mikrofilmu zhotoveny též 
fotografie, kvalita vyhovuje.  

 
č. 50, Registra krále Vladislava II., kniha XXII. z let 1498-1502, AKP od 28.7.1982 (1 

kniha/282 folií, inv. č. 365) – č. NAD 174 (Česká dvorská kancelář, Praha, Vídeň) 
Datum kontroly: 7. 12. 2009 

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

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilmy zhotoveny v roce 1977 

(1 svitek, př. č. 4438) a v roce 2004 (1 svitek, př. 
č. 3817), kvalita vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní mikrofilmy zhotoveny v roce 1977 (2 
svitky, př. č. 4438) a 2004 (1 svitky, př. č. 3817), 
kvalita vyhovuje.  

 
č. 51, Urbář arcibiskupských statků – po roce 1390, AKP od 28.7.1982 (1 kniha/99 folií, 

inv. č. 1170) – č. NAD 110 (Archiv pražského arcibiskupství, Praha) 
Datum kontroly: 7. 12. 2009 

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

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm zhotoven v roce 1977 (1 

svitek př. č. 4439), kvalita vyhovuje. 
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Počty a kvalita studijních kopií: Studijní mikrofilm (2 svitky, př. č. 4439) 
zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. Pro 
badatele k dispozici též edice (Emler, J., Decem 
registra censum bohemica, Praha 1881). 

 
č. 52, Urbář kláštera břevnovského – 1406, AKP od 28.7.1982 (1 kniha/48 folií, inv. č. 

449a) – č. NAD 35 (Benediktini – klášter Břevnov, Praha) 
Datum kontroly: 7. 12. 2009 

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

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm zhotoven v roce 1977 (1 

svitek, př. č. 4440), jeho kvalita vyhovuje. 
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní mikrofilm zhotoven v roce 1977 (1 ks, 

pozitiv, př. č. 4440), kvalita vyhovuje. Pro 
badatele k dispozici též edice (Emler, J., Decem 
registra censum bohemica, Praha 1881). 

 
č. 53, Urbář kláštera strahovského – 1410, AKP od 28.7.1982 (1 kniha/47 folií) – č. NAD 

196 (Premonstráti – klášter Strahov, Praha) 
Datum kontroly: 7. 12. 2009 

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

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm (1 svitek, př. č. 4441) 

zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. 
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní mikrofilm (2 svitky pozitiv + negativ, př. 

č. 4441) zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. 
Pro badatele k dispozici též edice (Emler, J., 
Decem registra censum bohemica, Praha 1881). 

 
č. 54, Berní rejstřík arcibiskupských statků – 1379, AKP od 28.7.1982 (1 kniha/82 folií, 

inv. č. 1169) – č. NAD 110 (Archiv pražského arcibiskupství, Praha) 
Datum kontroly: 7. 12. 2009 

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

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm (1 svitek, přír. č. 4442) 

zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. 
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní mikrofilm (2 svitky, př. č. 4442) 

zhotoven v roce 1977, kvalita vyhovuje. 
Fotografie (84 ks) byly zhotoveny v r. 1977 
z mikrofilmu - duplicitní k mikrofilmu. 
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č. 55, Listina Přemysla Otakara I. z 24. července 1224, AKP od 28.7.1982 (1 listina, inv. 
č. 10) – č. NAD 35 (Benediktini – klášter Břevnov, Praha) 

Datum kontroly: 7. 12. 2009 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 
Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Negativy (14 ks) zhotoveny v roce 1977 (př. č. 
1558-1568), uloženy na Chodovci. V roce 2007 
byly zhotoveny nové bezpečnostní negativy po 
konzervaci listiny, kvalita vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: Listina digitalizována v r. 2006 v rámci projektu 
Monasterium. Digitální kopie je k dispozici od 
20.2.2007. 

 
č. 80, Kresba Petra Brandla Svatá rodina, AKP od 6.7.1984 (1 list) – č. NAD 110 (Archiv 

pražského arcibiskupství, Praha) 
Datum kontroly: 7. 12. 2009 

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

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní negativ (1 ks) zhotoven v r. 2005 

(přír. č. 6383), kvalita vyhovuje. 
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní pozitivy zhotoveny v r. 2005 (2 ks, bez č. 

přír.), kvalita vyhovuje. 
 
č. 85, Desky zemské, AKP od 13.12.1989 (1714 knih, inv. č. 1-1714) – č. NAD 172 (Desky 

zemské, Praha) 
Datum kontroly: 7. 12. 2009 

Fyzický stav archiválií: Stav nezměněn, probíhá odkyselování a ukládání 
do nových krabic, které bude pokračovat i v roce 
2010. 

Konzervační zásahy: Probíhá odkyselování, které bude pokračovat i v 
roce2010. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilmy jsou pořizovány od roku 
1961 a jejich kvalita odpovídá technickým 
možnostem archivu. Probíhá hloubková kontrola 
stávajících bezpečnostních mikrofilmů a na jejím 
základě budou přijata následující opatření:  

- bezpečnostní mikrofilmy, které jsou na 
nevyhovujících podložkách budou 
postupně nahrazovány novými (pokud to 
fyzický stav originální archiválie dovolí) – 
stalo se  

- pokud v průběhu let došlo 
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k nekontrolovatelným ztrátám 
bezpečnostních mikrofilmů budou 
nahrazeny novými – stalo se 

- U bezpečnostních mikrofilmů, kde jsou 
části textu nečitelné v důsledku toho, že 
zasahují do vazby hřbetu knihy, nelze 
zatím přijmout adekvátní technické řešení. 
Takovýto text je však většinou nečitelný i 
v originále. V tomto případě je nutné 
počkat na rozvoj nových technologií. –
nelze řešit za současných podmínek 

Celkem je evidováno 1413 svitků bezpečnostních 
mikrofilmů Desk zemských větších; 247 svitků 
mikrofilmů Desk zemších menších a 69 svitků 
Desk zemských stavovských. 

Počty a kvalita studijních kopií: Stejné počty studijních kopií jsou k dispozici 
badatelům na 1. oddělení NA 

 
č. 102, Listiny Archivu české provincie dominikánského řádu do r. 1526, AKP od 

11.5.1992 (46 listin, inv. č. 1-46) – č. NAD 37 (Dominikáni – provincialát a konvent, 
Praha) 

Datum kontroly: 7. 12. 2009 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn. Provedena kontrola listiny 

č. 19 (krystalizace vosku), navrhovaná opatření 
zatím žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Zhotoveno 327 ks negativů, jejichž kvalita byla 

shledána jako nevyhovující. V r. 2006 pořízeny 
nově bezpečnostní negativy listin prohlášených za 
KP (46 ks). Negativy evidovány pod př. č. 7351-
7547. 

Počty a kvalita studijních kopií: Listiny prohlášené za KP (46 ks) zdigitalizovány 
v r. 2006 v rámci projektu Monasterium. Digitální 
kopie je k dispozici od 20. 2. 2007. 

 
č. 103, Listiny Archivu české františkánské provincie do r. 1526, AKP od 11.5.1992 (141 
listin, inv. č. 1, 7-8, 10-29, 31-32, 35-39, 41, 43-79, 81-86, 88-94, 96-103, 106-110, 112-117, 

120, 122, 124-130, 133-144, 147-149, 151-154, 156, 161-168, 170-171) – č. NAD 38 
(Františkáni – provincialát a konvent, Praha) 

Datum kontroly: 7. 12. 2009 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, u nového vosku na 

pečetích se vyskytuje krystalizace, navrhovaná 
opatření žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Zhotoveno 174 ks bezpečnostních negativů, 

kvalita vyhovuje.  
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Počty a kvalita studijních kopií: Zhotoveny studijní pozitivy (987 ks), kvalita 
vyhovuje.  
Listiny  prohlášené za KP (174 ks) 
zdigitalizovány v r. 2006 v rámci projektu 
Monasterium. Digitální kopie je k dispozici od  
20. 2. 2007. 

 
č. 104, Listiny fondu Archiv generalátu a konventu křížovníků s červenou hvězdou 

v Praze do r. 1526, AKP od 11.5.1992 (551 listin, inv. č. 1-551) – č. NAD 195 (Křížovníci 
s červenou hvězdou – generalát a konvent, Praha) 

Datum kontroly: 7. 12. 2009 
Fyzický stav archiválií: V roce 2009 zahájeno odstraňování krystalizace 

vosku z pečetí – provedeno u 37 ks, jinak stav 
nezměněn. Odstraňování krystalizace bude 
pokračovat i v roce 2010. 

Konzervační zásahy: Probíhá odstraňování krystalizace vosku z pečení. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Zhotoveno 1528 ks bezpečnostních negativů (př. 

č. 1-1528). Jejich stav se podle předběžných 
zjištění jeví jako nevyhovující. Zhotovení nových 
negativů je plánováno na léta 2010-2011.  

Počty a kvalita studijních kopií: Zhotoveny studijní pozitivy, jejich kvalita 
nevyhovuje. Listiny prohlášené za KP (551 ks) 
zdigitalizovány v r. 2006 v rámci projektu 
Monasterium. Digitální kopie je k dispozici od  
20. 2. 2007. 

 
č. 105, Listiny fondu Benediktini – Břevnov do r. 1526, AKP od 11.5.1992 (257 listin, inv. 

č. 1-9, 11-258) – č. NAD 35 (Benediktini – klášter Břevnov, Praha) 
Datum kontroly: 7. 12. 2009 

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

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Zhotoveno 739 ks bezpečnostních negativů (inv. 

č. 1-9 = př. č. 1529-1557, inv. č. 11-258 = př. č. 
1569-2238). Jejich stav se podle předběžných 
zjištění jeví jako nevyhovující. Zhotovení nových 
negativů plánované od roku 2008 nebylo splněno, 
termín se posouvá do r. 2009. 

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní kopie v počtu 719 ks, kvalita nevyhovuje. 
Listiny prohlášené za KP (258 ks) zdigitalizovány 
v r. 2006 v rámci projektu Monasterium. Digitální 
kopie je k dispozici od 20. 2. 2007. 

 



Výroční zpráva Národního archivu za rok 2009 

104 
 

 

č. 106, Listiny Archivu Českého velkopřevorství maltézského řádu, AKP od 11.5.1992 
(462 listin, inv. č. 952-1007, 1886-1957, 1971-2024, 2170-2216, 2218-2324, 2327-2331, 
2335, 2337-2352, 2400-2503) – č. NAD 198 (Maltézští rytíři – české velkopřevorství, 

Praha) 
Datum kontroly: 7. 12. 2009 

Fyzický stav archiválií: Listiny a pečeti jsou částečně poškozené, probíhá 
konzervace listin, která bude pokračovat i v roce 
2010 (konzervace zatím provedena u inv. č.  952-
1007, 1886-1957). 

Konzervační zásahy: Probíhá restaurování a konzervování, které bude 
pokračovat i v roce 2010. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Od roku 2005 jsou průběžně pořizovány negativy 
listin po konzervaci (= bezpečnostní). Ukončení 
prací se předpokládá v roce 2020 (ale tento údaj 
se týká všech listin, nikoli pouze AKP), proto 
bylo rozhodnuto považovat zatím za bezpečnostní 
reprodukce negativy listin před konzervací. 
Koncem  r. 2010 bude ukončena konzervace listin 
prohlášených za AKP (462 ks), budou předány 
negativy listin po konzervaci jakožto definitivní 
zabezpečovací negativy. Původní negativy před 
konzervací (matriční) byly předány v letech 2007 
a 2008 8. oddělení (3884 ks negativů). V roce 
2008 byla dokončena řádná evidence předaných 
matričních/bezpečnostních negativů. Po 
dokončení restauračních prací budou tyto negativy 
před konzervací nahrazeny negativy po 
konzervaci (bezpečnostní). Archivní soubor je 
v současnosti opatřen 3884 kusy bezpečnostních/ 
matričních negativů 

Počty a kvalita studijních kopií: Listiny prohlášené za AKP (462 ks) byly 
zdigitalizovány v r. 2006 v rámci projektu 
Monasterium. Digitální kopie je k dispozici od  
20. 2. 2007. 

 
č. 107, Listiny Archivu české provincie augustiniánského řádu do r. 1526; rukopis i. č. 
68 zv. Codex Thomaeus z téhož archivu, AKP od 11.5.1992 (129 listin, inv. č. 1-129; 1 

rukopis) – č. NAD 34 (Augustiniáni obutí – provincialát a konvent, Praha) 
Datum kontroly: 7. 12. 2009 

Fyzický stav archiválií: Codex – stav dobrý, nezměněn, pouze prasklá 
drážka, oprava zatím není nutná. 
Listiny – stav dobrý, nezměněn, navrhovaná 
opatření žádná. 

Konzervační zásahy: Žádné. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Codex Thomaeus: v r. 2000 zhotoven 

bezpečnostní mikrofilm (2 svitky, př. č. 1,2), jeho 
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kvalita vyhovuje; dále zhotoveno 506 ks 
bezpečnostních negativů (inv. č. 68 = př. č. 6132-
6138, inv. č. 1-129 = př. č. 5875-6381), kvalita 
vyhovuje. 

Počty a kvalita studijních kopií: Codex Thomaeus: v roce 2000 zhotoven studijní 
mikrofilm (2 svitky, př. č. 1, 2), kvalita vyhovuje, 
pro badatele k dispozici také edice (Kadlec, J., 
Das Augustinerkloster Sankt Thomas in Prag, 
Von Gründungsjahr 1285 bis zu den 
Hussitenkriegen mit Edition seines 
Urkundenbuches, Würzburg, Augustinus-Verlag 
1985.); 
Listiny: zhotoveno 507 ks studijních fotografií.  
Listiny prohlášené za KP (129 ks) zdigitalizovány 
v r. 2006 v rámci projektu Monasterium. Digitální 
kopie je k dispozici od 20. 2. 2007. 

 
č. 108, Listiny fondu Premonstráti Strahov do r. 1526, AKP od 11.5.1992 (224 listin, inv. 

č. 1-224) – č. NAD 196 (Premonstráti – klášter Strahov, Praha) 
Datum kontroly: 7. 12. 2009 

Fyzický stav archiválií: Stav nezměněn, listiny a pečeti jsou částečně 
poškozené, probíhá jejich konzervování a 
restaurování – k 7. 12. 2009 všechny listiny (do 
inv. č. 223) zkonzervovány a uloženy do 
ochraných obalů. 

Konzervační zásahy: V roce 2009 bylo dokončeno zkonzervování listin 
do inv. č. 223.  

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Za bezpečnostní kopie jsou prozatím považovány 
negativy listin před konzervací ( př. č. 6390 – 
7350). Od roku 2006 probíhá postupné pořizování 
negativů po konzervaci, jež jsou považovány za 
definitivní bezpečnostní negativy. Do konce roku 
2009 bylo zhotoveno a zaevidováno celkem 361 
negativů.  

Počty a kvalita studijních kopií: Listiny prohlášené za KP (224 ks) zdigitalizovány 
v r. 2006 v rámci projektu Monasterium. Digitální 
kopie je k dispozici od 20. 2. 2007. 

 
č. 146, Soubor nejstarších archiválií k dějinám ČVUT z let 1705-1744, AKP od 

12.12.2006 (inv. č. 1996, karton 1411, sign. L 42/2) – č. NAD 175 (Stará manipulace, 
Praha) 

Datum kontroly: 7. 12. 2009 
Fyzický stav archiválií: Ruční papír, železogelový inkoust, přitištěné 

pečeti, okraje mírně potrhané, fyzický stav dobrý, 
nezměněn. V roce 2009 změřeno pH papíru, dne 
20. 3. 2009 provedeno odkyselení postřikem 
MMMK, jinak stav dobrý, navrhovaná opatření 
žádná. 
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Konzervační zásahy: Změřeno pH a provedeno odkyselení. 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm zhotoven v roce 2006, 

kvalita vyhovuje (1 svitek, př. č. 5381).  
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní mikrofilm (2 svitky, př. č. 5381) 

zhotoven v roce 2006, kvalita vyhovuje, dále 
zhotoveny barevné xerokopie. 

 
 
V Praze dne 10. 2. 2010 
 
 
 
 
Přílohy:  

1. Protokol o hloubkové kontrole listin fondu Archiv České koruny 
2. Zpráva o kontrole zajištění makrolonových pouzder na pečeti 

 
 
 

Protokol o hloubkové kontrole listin fondu Archiv České koruny (AČK) 
 
 

Stav fondu k 17. 12. 2009 
 
Ve dnech 14. 12. 2009 - 17. 12. 2009 provedly Iva Čadková, Mgr. Libuše Holakovská, a 
PhDr. Alena Pazderová hloubkovou kontrolu veškerých listin fondu AČK. Kontrola proběhla 
podle směrnic statutu AČK. V jejich rámci byla prověřena fyzická přítomnost a stav listin 
v novém i původním trezoru, v depozitáři na V. podlaží a v laboratoři konzervační dílny.  
 
Stav fondu je následující:                   
 

1) V novém trezoru je uloženo celkem 2 438 ks listin. Všechny listiny jsou 
konzervované, zčásti i restaurované a jsou uloženy v melinexu včetně transumptů, 
vidimátů a opisů inv. č. 2605, 2610, 2611, 2736, 2737. Atypické formáty listin jsou 
uloženy v krabicích.  

2) V původním (tzv. starém) trezoru je uloženo 138 ks listin. 
3) Na V. podlaží jsou uloženy transumpty, vidimáty a opisy inv. č. 2526-2799 (kromě 

inv. č. viz bod 1). 
4) V konzervační dílně 1. oddělení se v současné době nachází 6 listin (inv. č. 1, 918, 

1627, 1794, 2284, 2335). 
5) Ve fotodílně 1. oddělení, ani mimo budovu 1. oddělení není žádná listina. 

 
Klimatický a hygienický režim obou trezorů se pohybuje ve stanovených parametrech. 
Hloubkovou kontrolou nebyly zjištěny žádné závady v evidenci ani ve způsobu uložení listin. 
Součástí této zprávy je též zápis Romana Straky o kontrole zajištění makrolonových pouzder 
na pečetích. 
 
V Praze dne 7. 1. 2010    
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                                                                     PhDr. Alena Pazderová 
                                                                     vedoucí 1. oddělení Národního archivu 
                                                                      
 
                                                                     Iva Čadková 
                                                                     technický správce fondu AČK 
                                         
 
 

Zpráva o kontrole zajištění makrolonových pouzder na pečeti 
 
 
 V pondělí 7. prosince 2009 proběhlo v rámci kontroly kulturních památek za účasti 
pracovníků 10. oddělení Národního archivu, paní Mgr. Libuše Holakovské a pana Romana 
Straky, a správkyně fondu, paní Ivy Čadkové z I. oddělení Národního archivu, ověření 
pevnosti spojů „suchého“ zipu, který byl použit pro zajištění prověšujících se makrolonových 
pouzder na pečeti u pergamenových listin Archivu České koruny, uložených německou verzí 
buijtenenova systému.  
 
„Suché zipy“ byly dne 18. února 2009 aplikovány na horní okraj ochranného makrolonového 
pouzdra pečeti a spolu s ním přichyceny k zadní vnitřní melinexové fólii buijtenenova 
závěsného systému u tří vybraných listin s inventárními čísly 49 (jedna pečeť), 59 (dvě pečeti) 
a 135 (jedna pečeť) – viz Zpráva o zajištění makrolonových pouzder na pečeti ze dne 20. 
února 2009.  
 
Spoje u listin s inventárními čísly 49 a 135 byly v pořádku. Pouze u listiny s inventárním 
číslem 135 došlo u větší pečeti o průměru 11 cm k oddělení obou kruhových výseků 
„suchého zipu“ od zadní vnitřní melinexové fólie, a to v místě lepicí vrstvy.  
 
Vzhledem k tomu, že u ostatních pouzder nebyl tento problém pozorován, je jedním z 
vysvětlení nedostatečné přichycení „suchého zipu“ k melinexové fólii při aplikaci „suchého 
zipu“ na počátku zkoušky, které se zdá s ohledem na materiál (polyesterová a 
polykarbonátová fólie) nezbytné. Což bylo následně napraveno.  
 
Příští kontrolu doporučujeme provést v průběhu měsíce května nebo června 2010.  
 
 
 
Zpracoval: Roman Straka, 15. ledna 2010  
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Fotografická příloha 
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Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 
645/2004 Sb., odst. II. 

 

Místo měření Datum měření Teplota v °C Relativní vlhkost v % 

V roce 2009 nebyly extrémní hodnoty       

teploty a relativní vlhkosti v depozitářích       

Národního archivu zaznamenány.       
 

 
 
 
Základní statistické údaje o knihovně Národního archivu za rok 2009 
 

Fond knihovny – základní statistické údaje 
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Základní statistické údaje v oblasti akvizice a zpracování 
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Základní statistické údaje v oblasti správy a ochrany fondu 
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Základní statistické údaje v oblasti správy a ochrany fondu  -  reformátování/  
mikrofilmování 
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Základní statistické údaje v oblasti správy a ochrany fondu – reformátování -
digitalizace dokumentů (komplexní digitalizace/skenování mikrofilmů, hybridní 
snímkování)   
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Základní statistické údaje v oblasti poskytování služeb knihovny NA za rok 2009 
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Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2009 
 
Sestavila Olga Pospíšilová   
 
 
 
Články, recenze, elektronické články 
 
001 
BARTŮŠEK, Václav: [Historické fondy Národní knihovny ČR : průvodce]. 
In: Arch. Čas. -  Roč. 59, č. 1 (2009), S. 101-102. 
Rec na: Historické fondy Národní knihovny ČR : průvodce / Miroslava Hejnová. - Praha: 
Národní knihovna ČR, 2007. - 80 s. 
 
002 
BARTŮŠEK, Václav: [K osvícenskému pojetí a výuce ve světle rukopisů piaristické koleje v  
Litomyšli]. 
In: Orlické hory a Podorlicko. -  Roč. 15 (2008), S. 277-279. 
Rec na: K osvícenskému pojetí a výuce ve světle rukopisů piaristické koleje v Litomyšli / 
Milan Skřivánek. - Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, 2008. - 155 s. 
 
003 
BARTŮŠEK, Václav: [Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 4/I S-T, Díl 
4/II U-Ž]. 
In: Orlické hory a Podorlicko. - Roč. 15 (2008), S. 279-281. 
Rec na: Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. [Díl] 4/I, 4/II, S-T, U-Ž / ved. 
redaktor Luboš Merhaut. - Praha: Academia, 2008. - 2 108 s . 
 
004 
BARTŮŠEK, Václav: [Voršilky v Čechách do roku 1918]. 
In: Arch. Čas. -  Roč. 59, č. 1 (2009), S. 100. 
Rec na: Voršilky v Čechách do roku 1918 / Marie Macková. - Pardubice: Univerzita 
Pardubice, Filozofická fakulta, 2007. - 157 s. 
 
005 
BARTŮŠEK, Václav: Benešovsko a nový díl Encyklopedie řádů a kongregací v českých 
zemích - III. díl, 3. svazek - řeholní klerikové. 
In: Jiskra. - Roč. 50, č. 3 (21. 1. 2009), S. 3. 
Rec na: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích. Díl 3, Sv. 3, Řeholní klerikové / Milan M. Buben. - Praha: Libri, 2008. - 183 s. 
 
006 
BARTŮŠEK, Václav: Bernard Bartlík (1646-1716) - nejstarší strážnický historik a významný 
piarista.  
In: Okolo Strážnice, (2009), S. 47-60. 
 
007 
BARTŮŠEK, Václav: Ctihodní piaristé a Benešov. 
In: Jiskra. - Roč. 50, č. 40 (7. 10. 2009), S. 3. 



Výroční zpráva Národního archivu za rok 2009 

116 
 

 

 
008 
BARTŮŠEK, Václav: Dvě významné osobnosti z jihovýchodní Moravy a protireformace 
v Čechách. 
In: Malovaný Kraj. -  Roč. 45, č. 3 (2009), S. 31. 
Rec na: Zápas o svědomí : kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace 
v Čechách / Alessandro Catalano ; přel. Petr Maťa. - Praha: Lidové noviny, 2008. - 637 s. 
 
009 
BARTŮŠEK, Václav: Kontakty piaristické koleje v Benešově s klášterem Benediktýnů 
v Sázavě. 
In: Sázavsko. - Roč. 13 (2007), S. 54-73. 
 
010 
BARTŮŠEK, Václav: Nad hrobem benešovských piaristů. 
In: Jiskra. - Roč. 49, č. 1 (7. 1. 2009), S. 3. 
 
011 
BARTŮŠEK, Václav: Ohlédnutí za seminářem v Okrouhlici. 
In: Jiskra. -  Roč. 50, č. 27 (8. 7. 2009), S. 3. 
 
012 
BARTŮŠEK, Václav: Oslavy 350. výročí založení piaristické koleje a škol ve Slaném v roce 
2008. 
In: Pag. Hist. - Č. 17 (2009), S. 334-338. 
 
013 
BARTŮŠEK, Václav: Osobnosti Podblanicka v Biografickém slovníku českých zemí - Č – 
Čerma. 
In: Jiskra. -  Roč. 50, č. 15 (15. 4. 2009), S. 2-3. 
Rec na: Biografický slovník českých zemí. Sv. 10, Č - Čerma. - Praha: Libri, 2008 
 
014 
BARTŮŠEK, Václav: Osobnosti Podblanicka v Biografickém slovníku českých zemí - Čern - 
Čž . 
In: Jiskra. -  Roč. 50, č. 38 (23. 9. 2009), S. 3. 
Rec na: Biografický slovník českých zemí. Sv. 11, Čern - Čž. - Praha: Libri, 2009. - V-XVII, 
1-104 s. 
 
015 
BARTŮŠEK, Václav: P. Nicephorus Enzmann a S. Tecla, první ředitel obnoveného 
piaristického gymnázia v Benešově. 
In: Pod Blaníkem. -  Roč. 13 (35), č. 1 (2009), S. 11-15. 
 
016 
BARTŮŠEK, Václav: Piaristé z jihovýchodní Moravy v Římě. 
In: Malovaný Kraj. - Roč. 45, č. 1 (2009), S. 12-13. 
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017 
BARTŮŠEK, Václav: Piaristická analistika a historiografie v Benešově v první polovině 18. 
století. 
In: Sbor. vlastivěd. Pr. Podblanicka. - Sv. 48 (2008), S. 125-161. 
 
018 
BARTŮŠEK, Václav: Piaristické osobnosti v kontextu barokního Benešovska (1704-1778). 
In: Přínos osobností rozvoji Benešovska: sborník z konference "Přínos osobností vědy, 
kultury a veřejného života městu a regionu Benešov". - Benešov: Evropský klub Benešov, 
2007, S. 6-10. 
 
019 
BARTŮŠEK, Václav: Řád chudých řeholních kleriků pobožných škol Matky Boží = Ordo 
Clericorum Regularium Pauperum Scholarum Piarum Matris Dei. 
In: Katol. Týd. - Roč. 20, č. 35 (2009), S. 2. 
 
020 
BARTŮŠEK, Václav: Sborník, s nímž bychom měli více kamarádit. 
In: Jiskra. - Roč. 50, č. 32 (12. 8. 2009), S. 3. 
Rec na: Středočeský sborník historický. Sv. 34. - Praha: Státní oblastní archiv v Praze. - 342 
s. 
 
021 
BARTŮŠEK, Václav: Vánoce u piaristických provinciálů v Mikulově v letech 1758-1778. 
In: Malovaný Kraj. - Roč. 45, č. 6 (2009), S. 4. 
 
022 
BARTŮŠEK, Václav: Z historie piaristické koleje ve Slaném 1658-1778. 
In: Slánské rozhovory 2008 - Piaristé : sborník příspěvků ke kolokviu Slánské rozhovory 
2008 - Piaristé 7. 10. 2008, Slaný. - Slaný: Vlastivědné muzeum Slaný, 2009, S. 30-36. 
 
023 
BERNAS, Jiří: Národní digitální archiv. 
In: Knihovna. - Roč. 20, č. 1 (2009), S. 22-29. 
 
024 
BÍLEK, Jan – ŠŤOVÍČEK, Ivan: Korespondence v archivní pozůstalosti Edvarda Beneše. 
In: Mod. Děj. - Sv. 16 (2008), S. 321-340. 
 
025 
BROM, Bohumír: Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo wspólna przyszlość. 
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2008 (2009), S. 31-32. 
 
 
026 
BROM, Bohumír : Správa dokumentů a bezpečnost organizace z hlediska spisové a archivní 
služby = The Administration of the Documents and Security of the Organisation from  
Document and Archival Administration Poin of View. 
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In: Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo: sborník 
mezinárodní konference Praha, 31. 10. 2008. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 2008, S. 20-28. 
 
027 
BROM, Bohumír – KUBŮ, Eduard: The role of Czechoslovak trade with neutral countries in 
the period of escalating Cold War: the cases of Switzerland and Sweden, 1949-1953. 
In: Gaps in the iron curtain : economic relations between neutral and socialist countries in 
Cold War Europe. - Kraków : Jagiellonian University Press, 2009, S. 165-190. 
 
028 
ČTVRTNÍK, Mikuláš: Balíčková pomoc Terezínu 1942-1944. 
In: Pag. Hist. - Č. 17 (2009), S. 29-54. 
 
029 
ČTVRTNÍK, Mikuláš: Zdeněk Kalista a tradice německých Geistesgeschichte. 
In: Paralely, průsečíky, mimoběžky: teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 
20. století / Lucie Stochová, Jan Horský a kol. - Ústí nad Labem: Albis international, 2009, S. 
155-188. 
 
030 
ČUMLIVSKI, Denko: Péče o archiválie Arcibiskupství pražského z let 1221-1950 v 
Národním archivu v Praze. 
In: Církevní archivy a fondy v České republice / Eds. Tomáš Černušák, Jiří Mihola. - 1. vyd. - 
Brno : Masarykova univerzita, 2007, S. 32-37. 
 
031 
DEJMEK, Jindřich – ŠŤOVÍČEK, Ivan: Korespondence Kamila Krofty s Edvardem 
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In: Sbor. arch. Pr. -  Roč. 58, č. 2 (2008), S. 403-451. 
 
032 
DRAŠAROVÁ, Eva: Dvě výstavy na podobné téma: Republika (československá 1918-1939, 
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033 
DRAŠAROVÁ, Eva: Národní archiv v roce 2008. 
In: Pag. Hist. - Č. 17 (2009), S. 222-273. 
 
034 
ĎUROVIČ, Michal – VAŇKOVÁ, Tereza: Bělení papíru archivních a knihovních sbírek 
světlem. 
Dostupné z http://www.nacr.cz/G-vyzk/konzervace.aspx, 26 s. 
 
035 
FRŇKA, František: Kancelář tajemníka ÚV KSČ Oldřicha Švestky (zpráva o fondu). 
In: Zpravodaj grantového projektu Komunistická strana Československa a bolševismus 
1/2008. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2008, S. 40-54. 
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přelomu 18. a 19. století v regionu / k vyd. připr. Jan Černý. - Nové Strašecí: Město Nové 
Strašecí a Státní okresní archiv Rakovník, 2008. - 251 s. 
 
040 
HUBENÝ, David: [Rakovnické pomníky v lesku a bídě].  
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