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ÚVOD 
 
Po čtrnácti letech služby v pozici statutárního zástupce je jako před lety stejně těžké se 

vypořádat s každoroční nemilovanou povinností vytvořit zprávu o stavu do péče svěřené 
instituce. Jeví se stále obtížnějším vymyslet originální, pokud možno vtipný avšak seriózní 
úvod k tomuto dílku. Subjektivní pocity se zapovídají. Přesto alespoň jeden zobecňující. 
Archivařina „šlapala jako hodinky“, zato provozně ekonomické zázemí se otřásalo v 
základech. Stačilo několik nesprávných personálních rozhodnutí v minulosti a úmrtí či 
odchod klíčových pracovníků na lépe placené pracovní pozice k jinému zaměstnavateli. 
Náprava trvala celý rok a není ještě zcela u konce.  

V projektu Národní digitální archiv jsme podlehli přesile paragrafů zákona 
regulujícího zadávání veřejných zakázek. Současná právní úprava nejspíš byla vymyšlena 
k obzvláště důmyslnému mučení veřejných zadavatelů. Ani opakované výběrové řízení 
v klíčové zakázce za renomované právní pomoci neumožnilo projít nevůlí uchazečů ke 
zdárnému konci. Vše zlé je ale k něčemu dobré. Ušetřili jsme a teď už musíme spoléhat jenom 
sami na sebe. Zkomplikovalo nám to ovšem život v předarchivní péči u státních původců. 
Nebývalý zájem zejména mateřského resortu o provedení výběru archiválií a skartaci 
z elektronické spisové služby nás donutil vytvořit mimo hlavního dodavatele vlastní nástroje, 
které se v nové situaci budou velmi hodit. Poslední vládní usnesení pak projektu Národní 
digitální archiv poskytlo solidní jistotu pro období po jeho ukončení. 

K dalším déle trvajícím „nepříjemnostem“ patří generální inventura archivních fondů. 
Proto se také provádí jednou za deset let. Přepočítali jsme se a přeměřili téměř všichni. Pouze 
oddělení fondů z období let 1945 až 1992 stihlo „jen“ polovinu, protože se věnovalo 
v převážné míře vyřizování žádostí o podklady k naplňování zákona o 3. odboji a od poloviny 
roku se k tomu přidružily požadavky na informace k církevním restitucím. Díky těmto 
úkolům celý archiv má generální pardon z inventury až do října roku 2014. Přesto už teď 
stoprocentně víme, že archiv nabobtnal na 125 km uložených archiválií, a že kýžená dostavba 
čtvrtého depotního bloku na Chodovci přešla pouze z říše mlžných představ do fáze objemové 
studie vyhotovené v roce 2012. Vyznat se v takovém objemu archiválií, když více než 
polovina je nezpracována, není jednoduché. Obzvláště, když v Národním archivu se zažila 
úcta k badateli v takové míře, že profesionální čest nedovolí se vymlouvat na něco tak 
podružného. Prakticky vše se půjčuje. Jedinou výjimkou mohou být pouze osobní údaje a 
fyzický stav archiválií. Na ten jsme velmi opatrní, nezanedbáváme prevenci, však k tomu 
máme tým specialistů – výzkumníků – chemiků, konzervátorů a restaurátorů. Vše, co bylo 
křehké, opotřebované, cenné či abnormálně žádané badateli, jsme digitalizovali a zpřístupnili 
na webu vlastním, spřátelených institucí či projektů. Momentálně se soustředíme na 
digitalizaci pro interní, úřední potřebu. Přibíráme spolupráci s jinými výzkumnými 
organizacemi, která je přínosem pro Národní archiv a pro jeho uživatele. Příprava archiválií 
na digitalizaci po fyzické stránce i kontrola po ní, tvorba smysluplných popisů pro orientaci 
ve snímcích, pokud možno dle světových standardů, si nárokuje hodně času a ten pak zase 
chybí při zpracování archivních fondů. Postupujeme s rozvahou, protože ani finančních ani 
personálních zdrojů nemáme na rozdávání, zato úkolů ze zákona ano. Ale ty nepatří mezi 
oblíbené. 

V každé výroční zprávě se sluší si postěžovat na rozpočtovou nedostatečnost. Ale 
kdyby se vrátilo zpět deset procent do mzdového objemu, nemuseli bychom neustále 
přemýšlet koho kdy nechat doma, abychom se dopočítali do konce roku. Pak by provozní 
zdroje byly celkem akorát, protože jsme si všichni vědeckými výsledky zasloužili velmi 
pěknou sumičku na institucionální podporu vědy a obětaví řešitelé neustále snáší další zdroje 
z grantů či jiných dotací. Naši příznivci po světě sbírají drobné a větší dary na záchranu 
židovských památek. Noční můru o freonech prohánějících se chladicími zařízeními archivu i 
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po jejich zákazu na konci roku 2014 zažehnala přející ruka zřizovatele. Tak tedy „ jen houšť a 
větší kapky“ i v tomto ohledu a „rozum do hrsti“ příliš tvůrčím zákonodárcům. Rádi bychom 
se konečně věnovali vlastnímu oboru a ne vyhledávání dalších a dalších podkladů pro 
realizaci mnoha legislativních opatřeních. A navíc k němu potřebujeme personál, prostory a 
peníze na provoz… 
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I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU 
 
Tabulka č. I 
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1 1      3  5  4  13,00 

2 1        1  6  8,00 

3 1        3  7  11,00 

4 1        3  11  15,00 

5 1 2  7     4 1 2  17,00 

6 1        2  9  12,00 

8 1 2    5 8 2 1  7 0 26,00 

9 1      7      8,00 

10 1    13    1    15,00 

11 1 9 4          14,00 

12 2 4          1 7,00 

SUMA 12 17 4 7 13 5 18 2 20 1 46 1 146,00 

 

 
Personální situaci v odděleních nelze charakterizovat jednoduchým přehledem 

v předepsané tabulce. Trvalou skutečností se stalo snížení počtu systemizovaných míst o 
jedno k 1. 1. 2008, na základě rozhodnutí ministra vnitra o snížení počtu pracovních míst 
v resortu (archivář). Z téhož podnětu bylo jedno místo přeměněno na „digitalizátora“. Snahy 
během druhé poloviny roku 2009 a po celý rok 2010 o vrácení dvou tabulkových míst ze 
Zařízení služeb pro MV po zrušení provozu bufetu byly marné, ač se jednalo o nejnižší třídu.  

 Počet systemizovaných míst zůstává nezměněn a další snižování počtu pracovních sil 
na ministerstvu se nedotklo archivnictví. Rušení systemizovaných míst v opakovaných vlnách 
od poloviny devadesátých let minulého století mělo v oboru rozsáhlé devastační účinky. 
Regulace se teď děje mnohem rafinovanějším způsobem – nejprve snížení objemu financí na 
mzdy v rozpočtu o deset procent, které se muselo vyřešit v roce 2011 kombinací několika 
opatření, z nichž do využitelnosti pracovních sil směřuje krácení části úvazků na omezenou 
dobu, k demotivaci kolegů pak úspěšně cílí snížení mezd a odnímání osobních hodnocení po 
dohodě s pracujícími důchodci nově požívajícími souběhu mzdy a důchodu. Další krácení 
rozpočtu pro rok 2012 s možností vybrat si položky šetření zasáhlo jak provozní náklady, tak 
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opětovně i mzdové fondy, kde kromě opakování 10% redukce bylo nutné ještě zpřísnit šetřící 
opatření v částce více než 800 tis. Kč. V roce 2013 zůstal stav na úrovni roků předchozích. 

 Trvá tedy trend snižovat personální stav a navyšovat povinnosti. Propad v posledních 
deseti letech je ze 168 systemizovaných míst na 142 (4 místa jsou dočasně systemizována pro 
projekt Národní digitální archiv financovaný převážně z peněz Evropské unie). Nárůst 
spravovaných fondů je ze 103 564,92 bm v roce 2000, na 124 264,26 bm k 31. 12. 2013. O 
nárůstu povinností např. v oblasti předarchivní péče a ve využívání archiválií pro zásadní 
agendy státní správy či ve výzkumu, viz příslušné kapitoly zpráv o činnosti, tuto nevyjímaje. 

Archiv je samozřejmě strukturován do specializujících se dílčích jednotek, přesto 
existují činnosti, které jsou vykonávány více odděleními a odlišení mezi nimi je dáno 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 aj. Řada archivářů 
současně vykonává poslání archivního inspektora, poskytuje informace veřejné správě i 
soukromému sektoru, vyhotovuje rešerše či zabíhá nejen do základního výzkumu v oblasti 
historie, dějin správy, pomocných věd historických, ale i stále více do informatiky, nutné pro 
další vývoj oboru. U instituce naší velikosti dochází ke kumulaci rolí – zahraniční cesty 
připravuje asistentka ředitelky, archiváři a další kolegové ve studovnách se věnují i 
reprografickým činnostem, fotografové též digitalizují, práce s veřejností se týká skoro všech. 
Snad jen restaurátoři pouze konzervují a restaurují.  Ovšem v péči o fyzický stav archiválií 
existuje též masivní složka preventivní, a to s celostátním dopadem. Dále je potřeba zmínit 
práci odborníků v krizových situacích (práce v terénu s kontaminovaným materiálem) a 
činnosti ve vědeckém úseku. 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 posledních letech propojilo ještě 
s nutností vzájemné výpomoci mezi odděleními. Solidárnost ostatních a pochopení všemi je 
kvitována postiženými i ředitelkou s velkou vděčností. Postupně realizujeme dva velké 
projekty z oblasti zpracování a zpřístupnění nejžádanějších fondů formou projektového řízení, 
pomáháme si v agendách církevních restitucí a 3. odboje. 

 Individuální zvyšování kvalifikace bakalářským, magisterským či doktorandským 
studiem pokračovalo beze změn. Dalšího běhu archivního kurzu FF UK Praha jsme se 
účastnili pouze jako školitelé, financovat další vzdělávání našim kolegyním a kolegům už si 
nemůžeme dovolit. 
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II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ 
 

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

 K 31. 12. 2013 spravoval Národní archiv (dále NA) ve své základní evidenci celkem 1 
924 archivních souborů v rozsahu 124 264,26 bm (oproti stavu k 31. 12. 2012 se jedná o 
nárůst o 25 archivních souborů a 3684,34 bm). Digitální velikost spravovaných souborů činila 
1 259 028,60 MB. Z uvedených 1 924 archivních souborů bylo celkem 1 871 souborů (120 
178,15 bm) evidováno jako soubory v přímé péči archivu, 49 souborů (4 045,10 bm) bylo 
v Národním archivu uloženo na základě depozitní smlouvy a 4 archivní soubory (41,01 bm) 
byly na základě smlouvy uloženy mimo archiv. V roce 2013 bylo provedeno celkem 1 596 
aktualizací evidenčních listů Národního archivního dědictví (dále NAD), které se týkaly 1 242 
archivních souborů. 1 384 aktualizací bylo provedeno prostřednictvím 171 vnějších a 1 213 
vnitřních změn, 212 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 16 aktualizací. Do evidence archivních 
pomůcek byly v roce 2013 zapsány celkem 3 archivní pomůcky, zrušena byla 1 archivní 
pomůcka. 

V základní evidenci NAD archiválií uložených mimo archivy a kulturně vědecké 
instituce evidoval Národní archiv k 31. 12. 2013 celkem 3 archivní fondy o celkové metráži 
9,52 bm. 

Do evidence vnějších přírůstků a úbytků bylo zapsáno celkem 171 vnějších změn 
uskutečněných v roce 2013 (tj. o 16 více než v roce 2012). Celkem bylo evidováno 171 
přírůstků (166 přírůstků výběrem a 5 přírůstků delimitací) a žádný úbytek. Nejvíce přírůstků 
(10) bylo uskutečněno od Ministerstva dopravy ČR, nejvíce bm (346,2) a evidenčních 
jednotek (2 400) bylo převzato od Ministerstva financí ČR, nejvíce přírůstků (4) se 
vztahovalo k fondu Ministerstvo kultury ČR (NAD 1576), nejvíce bm (304,5) a evidenčních 
jednotek (2 079) bylo převzato k fondu Správa pro věci majetkové a devizové, Praha (NAD 
1885). Na přejímání archiválií se podílela téměř všechna archivní oddělení Národního archivu 
(1. oddělení: 2 přírůstky / 0,41 bm, 2. oddělení: 2 přírůstky / 4,5 bm, 3. oddělení: 3 přírůstky / 
16,24 bm, 4. oddělení: 11 přírůstků / 473,9 bm, 5. oddělení: 95 přírůstků / 617,98 bm, 6. 
oddělení: 57 přírůstků / 310,92 bm a 12. oddělení: 1 přírůstek / 0,01 bm). Nejčastějším 
druhem přírůstku uskutečněného výběrem byl přírůstek ve skartačním řízení – 101x, dále 
následovaly: dar – 49x, přírůstek mimo skartační řízení – 9x, koupě – 4x a depozitum jiného 
subjektu – 3x. Celkem bylo v roce 2013 převzato 1 423,96 bm archiválií a 10 420 evidenčních 
jednotek (tj. o 8,88 bm více a 2 760 evidenčních jednotek méně než v roce 2012).  

Do druhotné evidence NAD předalo v roce 2013 údaje ze své základní evidence 
celkem 23 archivů a 6 kulturně vědeckých institucí. Celkem 5 archivů (Archiv akademie věd 
ČR, Archiv hlavního města Prahy, Archiv Národního technického muzea, Archiv Kanceláře 
prezidenta republiky a Literární archiv Památníku národního písemnictví) předalo v roce 2013 
Národnímu archivu 25 stejnopisů svých archivních pomůcek.  

K 31. 12. 2013 měl NA ve své péči celkem 1 národní kulturní památku a 25 archivních 
kulturních památek. Pravidelná prověrka fyzického stavu archivních kulturních památek se 
uskutečnila ve dnech 27. 11. a 2. 12. 2013, hloubková kontrola listin fondu Archiv České 
koruny byla provedena ve dnech 17. až 20. 12. 2013. 
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V oblasti vedení evidence NAD byla v roce 2013 největší pozornost věnována 
provádění generální inventury archiválií (dále GI). Hlavnímu referentovi NAD byly v roce 
2013 předány vyplněné formuláře pro GI 2012 k celkem 1 303 archivním souborům 
(92 271,82 bm). V programu PEvA byly v roce 2013 v souvislosti s prováděním GI 
aktualizovány evidenční listy NAD u celkem 1 153 archivních souborů (1 168 vnitřních 
změn). Provádění GI byla věnována porada referentů NAD v NA konaná dne 23. 9. 2013, 
hlavní referent připravoval informace o provádění GI pro vedení archivu, postup provádění GI 
byl průběžně sledován a vyhodnocován na gremiálních poradách NA. 

V roce 2013 nebyly provedeny žádné státní kontroly u veřejnoprávních původců ani u 
akreditovaných archivů spadajících do působnosti NA. 
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III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 
 

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

VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ VE SKARTAČNÍM ŘÍZENÍ  
 

Celkový počet všech veřejnoprávních původců, kteří ze zákona náleželi v roce 2013 
do péče NA je 320. Do tohoto počtu jsou zahrnuti i ti původci, kteří byli buď kopletně nebo 
jen jejich regionální pracoviště, převedeni do péče příslušných státních oblastních archivů 
(dále též SOA). Mírné snížení počtu tohoto údaje opět na úroveň let 2010 a 2011 (oproti počtu 
331 původců v roce předchozím) souvisí tedy nejen s absolutním úbytkem zaniklých 
původců, ale i s poslední opravou v jejich evidenci. Zcela nově vznikla v roce 2013 pouze 
jedna veřejnoprávní instituce – od 1. 1. 2013 Odvolací finanční ředitelství a naopak v tomto 
roce byl bez nástupce zrušen pouze jeden evidovaný původce – Zotavovna Vězeňské služby 
ČR Šlovice. U 4 původců došlo v průběhu tohoto roku pouze k formálním změnám spojeným 
s proměnou názvu. Z uvedených 320 původců zůstává v roce 2013 počet 148 veřejnoprávních 
původců převedených do péče jednotlivých státních oblastních archivů na základě rozhodnutí 
odboru archivní správy a spisové služby MV stejný jako v předchozích třech letech. Jedná se 
výhradně o veřejnoprávní původce, jejichž zřizovateli jsou: Ministerstvo kultury, školství, 
zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Tato ministerstva nemají detašovaná pracoviště ani 
regionální pobočky a většinou se vyznačují regionálním charakterem své působnosti.  

Fakticky tedy vykonával NA předarchivní péči v roce 2013 u 172 veřejnoprávních 
původců (v tom již nezapočítáváme formální předání čtyř správ národních parků do péče SOA 
ve druhém pololetí tohoto roku). Mezi tyto původce náleží i 21 institucí, kde NA vykonává 
předarchivní péči pouze u ústředí, zatímco péče u detašovaných a regionálních pracovišť je 
jen neformálně přenesena na příslušná SOA, prozatím bez formálního rozhodnutí odboru 
archivní správy a spisové služby MV – dokončení této agendy je naléhavým úkolem 5. 
oddělení NA pro rok 2014.  

Archiváři 5. oddělení NA provedli v roce 2013 výběr ve skartačním a mimo skartační 
řízení u 73 veřejnoprávních původců (oproti minulým dvěma letům mírný vzrůst) a sepsali při 
tom celkem 154 protokolů, což představuje opět mírný růst oproti třem posledním letům. 
V předchozích letech výrazné snižování protokolů mimo skartační řízení se zastavilo a 
naopak se počet těchto protokolů více než zdvojnásobil proti roku 2012. Množství archiválií 
vybraných mimo skartační řízení se ale drží od roku 2008 na velmi nízké úrovni – pouze 9,5 
bm v roce 2013. 

V roce 2013 bylo vybráno u celkem 71 veřejnoprávních původců při 149 skartačních 
řízeních celkem 1 096 bm archiválií.  Poslední údaj představuje dvojnásobek oproti roku 2012 
a je vůbec nejvyšší od roku 2003! Stejně tak enormě vzrostlo v roce 2013 celkové množství 
ve skartačních řízeních navržených dokumentů – na 9 970 bm, tedy druhé největší množství 
od roku 2003. O vysoké odbornosti a časové náročnosti výběru ve skartačním řízení svědčí 
výmluvně procentuální podíl vybraných archiválií, který se již druhým rokem udržuje na 
ideální úrovni 13 %. Počet skartačních řízení, do kterých jsou navrhovány pouze dokumenty 
ke zničení, mírně stoupl oproti letům 2006–2012 na 54 návrhů, stejně tak se mírně zvýšil 
počet návrhů obsahujících pouze dokumenty skupiny A na počet 13 návrhů (v předchozích 
letech jich bylo průměrně pouze 6 až 7 ročně).  

Vůbec poprvé od roku 1990 prováděl NA v roce 2013 skartační řízení u 3 původců, 
tentokrát převážně z  rezortu průmyslu a obchodu: u Agentury pro podporu podnikání a 
investic – Czech Invest, u Centra služeb pro silniční dopravu a u Českého úřadu pro zkoušení 
zbraní a střeliva. Stejně jako v minulém roce byly od dvou z nich též v roce 2013 předány 
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archiválie do NA poprvé. Nepočítáme-li v roce 2013 vzniklé Odvolací finanční ředitelství a 4 
správy národních parků, předaných v tomto roce do péče SOA, dostáváme se k počtu 37 
původců ve faktické péči NA, kteří v roce 2013 vůbec neskartovali. Srovnání s předchozími 
lety (v roce 2011 jich bylo 43, v roce 2012 podstatně méně – 32) naznačuje, že se tento 
parametr zřejmě již podařilo stabilizovat na velmi přijatelné úrovni.  

Mimořádně rozsáhlá a dlouhodobě probíhající skartační řízení provádělo 5. oddělení 
v roce 2013 téměř u stejných původců jako v předchozích letech: u Ministerstva vnitra (22 
skartačních protokolů, 200 bm navržených dokumentů), u Ministerstva průmyslu a obchodu 
(4 protokoly – 735 bm navržených dokumentů) u Ministerstva financí (4 skartace, 434 bm 
navržených dokumentů), u Ministerstva kultury (5 skartačních protokolů, 150 bm navržených 
dokumentů), u Ministerstva spravedlnosti (7 protokolů, 100 bm navržených dokumentů), u 
Nejvyššího kontrolního úřadu (4 protokoly, 112 bm navržených dokumentů) a u Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost (3 protokoly, 33 bm navržených dokumentů). Naopak s 
 obtížemi probíhala skartační řízení v roce 2013 především u Ministerstva pro místní rozvoj, u 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Komplikovaný dlouhodobý výběr archiválií byl 
také u Správy uprchlických zařízení MV (2 skartační protokoly, 72,6 bm navržených 
dokumentů).   

Ke stávajícím 17 trvalým skartačním souhlasům pro 11 veřejnoprávních původců 
vydal NA v roce 2013 dva nové (pro Ministerstvo vnitra). Endokrinologickému ústavu nebyl 
trvalý skartační souhlas udělen z legislativních důvodů. Poprvé bylo celkové množství takto 
vyřazených dokumentů samostatně evidováno – pro rok 2013 bylo na základě hlášení od 7 
původců vyřazeno celkem 881 bm a 100 DVD nosičů. Od roku 2014 bude tento údaj 
pravidelně evidován v informačním systému předarchivní péče (uvedené množství 
vyřazených dokumentů není započítáno do množství dokumentů určených ke zničení 
v řádném skartačním a mimoskartačním řízení a neuvádí se v příloze 2 a v tab. III/2 k této 
zprávě). 

V poněkud menší míře než v předchozím roce poskytovali archiváři 5. oddělení NA 
konzultace a připomínky ke spisovým normám a k zavádění elektronické spisové služby. 
Jednalo se především o Českou správu sociálního zabezpečení, Úřad vlády ČR, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Generální ředitelství vězeňské služby, Český statistický úřad 
(mimořádně složitá jednání k přejímce dokumentů týkajících se sčítání obyvatelstva 2011), 
Ministerstvo kultury a Agenturu ochrany přírody a krajiny. Odborně náročná byla většina 
jednání a konzultací ke spisovým rozlukám – především u Národního institutu dětí a mládeže 
MŠMT a Národního ústavu pro vzdělávání. 

Jako v předchozích letech pokračovala dobrá spolupráce s dalšími odděleními, jež 
nejsou prioritně určena k výběru archiválií ve skartačním řízení, především se 4., 6. a 8. 
oddělením jak při výběru a přejímání archiválií, tak i při provádění generální inventury. 4. 
oddělení si vybíralo archiválie vzniklé do roku 1992 u následujících původců: Ministerstvo 
spravedlnosti ČR (cca 50 bm), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (cca 75 bm), 
Ministerstvo financí (329 bm), Ministerstvo financí – Český cenový úřad (24,6 bm), Národní 
památkový ústav (5 bm), Národní institut dětí a mládeže MŠMT (2,5 bm), Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací (1,8 bm), Ministerstvo zemědělství (0,3 bm). Nelze nezmínit 
mimořádnou akvizici tohoto oddělení, kterou se povedlo realizovat díky úzké spolupráci 
kolegyně Šimánkové se zaměstnancem Vězeňské služby ČR Bc. Lukášem Palečkem 
v materiálech Věznice Plzeň Bory v rozsahu 8 bm, kdy se podařilo získat mj. i dokumenty 
z 19. století týkající se Omladiny a procesu s ní. Kromě těchto výše uvedených a v roce 2013 
také uzavřených skartačních řízení prováděli v roce 2013 pracovníci 4. oddělení doposud 
neuzavřená skartační řízení také u Ministerstva průmyslu a obchodu, u Vrchního státního 
zastupitelství v Praze a Vrchního soudu v Praze. Tato skartační řízení vzhledem k velkému 
 rozsahu budou pokračovat i v  roce 2014. 
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I v tomto roce se prokázala oprávněnost organizačního spojení a těsné úseku 
informatiky a skartačního úseku 5. oddělení, především při výběru elektronických dokumentů 
a také při konzultacích a připomínkování spisových norem. V této souvislosti je třeba 
připomenout nezastupitelnou roli pracovníků úseku informatiky při analýze současného 
informačního systému předarchivní péče, který je nezbytné významně obnovit. Tento úkol 
přechází i do roku 2014. 

Tak jako v letech 2011 a 2012 jsme neprováděli ani v roce 2013 pro nedostatek času 
žádné státní kontroly výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců. Souviselo to 
především s generální inventurou, a také s mimořádně vysokým počtem zjištěných 
významných poruch ve výkonu spisové služby. Řešení bylo časově i odborně velmi náročné. 
Ve dvou případech byly uloženy ve správním řízení pokuty z důvodu významné ztráty 
dokumentů (Národní památkový ústav a Ministerstvo vnitra), ve dvou dalších případech 
nebylo správní řízení zahájeno a zjištěné nedostatky byly odstraněny s podporou NA (závady 
v evidenci dokumentů u Ministerstva zdravotnictví a u jednoho z odborů Ministerstva vnitra).  

 
 

VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ MIMO SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ  
 

V roce 2013 nabylo opět dynamiky loni poněkud ztracené tempo získávání archiválií 
akvizicemi. Vezmeme-li v úvahu pokračující personální oslabení i enormní zatížení úkoly 
generální inventury, projekty digitalizace, zvyšujícími se požadavky na badatelskou a úřední 
nahlédací agendu, je možno vyjádřit nad dosaženými výsledky uspokojení, byť z důvodu 
nedostatečné personální kapacity nelze reagovat na všechny akutní požadavky a signály 
ohrožení archiválií dostatečně pružně. Vznikají nenahraditelné škody. Tak se nám například 
na konci roku 2013 dostalo informace, že byl rodinou zničen unikátní osobní archiv 
někdejšího předsedy vlády ČSSR Ladislava Adamce, s nímž jsme ještě na sklonku jeho života 
byli v kontaktu.1 Pracovníci 6. oddělení získali celkem 57 přírůstků (310,92 bm), z toho 34 
přírůstků (58,04 bm) se vztahovalo k osobním fondům nebo rodinným archivům.  

Nejčastějším druhem přejímky je dar, finanční nároky vznikly pouze v případě dvou 
souborů, které byly odkoupeny prostřednictvím Komise pro ohodnocování a výkup archiválií. 
 

Druh Počet přírůstků Počet bm Počet EJ 
Dar 48 286,92 1 287 
Delimitace 1 11,6 599 
depozitum jiného subjektu 3 6,12 38 
Koupě 2 3 23 
mimo skartační řízení 2 1,28 10 
ve skartačním řízení 1 2 21 
 57 310,92 1 978 

 
Celkem 38 přírůstků se vztahovalo k již existujícímu archivnímu souboru, v 19 

případech byl na základě přírůstku vytvořen nový archivní soubor. 
 

Typ Počet přírůstků Počet bm Počet EJ 
přírůstek delimitací - k existujícímu archivnímu souboru 1 11,6 599 
přírůstek výběrem - k existujícímu archivnímu souboru 37 51,93 434 
přírůstek výběrem - nový archivní soubor 19 247,39 945 
 57 310,92 1 978 

                                                 
1 Tato nenahraditelná ztráta se řadí po bok podobným barbarským činům, jako byla v minulosti likvidace 
americké části pozůstalosti filozofa a politika Ivana Svitáka nebo pozůstalosti někdejšího předsedy české vlády 
Josefa Kempného. 
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O nově založených archivních souborech informuje následující tabulka: 
 

NAD Název archivního souboru Značka  Zpracovatel 
1967 Gajan Koloman, Prof. PhDr., DrSc. Gajan Kločková 
1968 Galuška Miroslav Galuška Kahuda 
1971 Společnost pro soudobou dokumentaci, Praha SSD Machková Z. 
1972 Sokolská župa Švýcarská SŽŠ Machková Z. 
1973 Špiritová Alexandra, Mgr. Špiritová Kahuda 
1974 Jaroš Václav Jaroš Kločková 
1975 Chudoba Jaroslav Chudoba Kločková 
1976 Pecháček Pavel, Mgr. Pecháček Kahuda 
1978 Ješ Jiří Ješ Kločková 
1979 Lišková Marie, PhDr. Lišková Kahuda 
1980 Provazníková Marie Provazníková Machková Z. 
1981 Kaufmannová Heda Kaufmannová Machková Z. 
1982 Vlastenecká republikánská strana VRS Kahuda 
1987 Löbl Karel, Prof. Ing., DrSc. Löbl Caltová 
1988 Franková Lidmila, PhDr., CSc. Franková Kahuda 
1989 Lér Leopold, Ing., CSc. Lér Kločková 
1990 Sbírka O. R. Hughes Sb. Hughes Kločková 
1991 Dialog - sbírka dokumentace Sb. Dialog Machková Z. 
1992 Malínská Irena, plk. v. v. Malínská Kločková 

 
Rok 2013 byl v oblasti předarchivní péče a získávání archiválií u soukromých 

právnických osob a v oblasti doplňování sbírek v mnoha ohledech rokem plodným. 
Uskutečnila se řada přejímek archiválií např. od České stomatologické komory, České strany 
národně sociální, Českého červeného kříže (nebyl zatím vzat do evidence), Českého 
televizního a filmového svazu, Českého svazu žen, Česko-německého fondu budoucnosti 
(archiválie Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti), Konfederace 
politických vězňů (včetně písemností K 231 Prahy 3 z roku 1968), Rotary Clubu, TJ Sokol 
Liboc (archiválie k fondu ČSTV a DSO Sokol), Svazu osvobozených politických vězňů a 
pozůstalých, Ústavu dějin a Archivu Univerzity Karlovy (archiválie k fondu Univerzita 17. 
listopadu), Vlastenecké republikánské strany. Dokončena byla rovněž rozsáhlá přejímka 
dokumentů podchycujících tiskovou produkci neziskového sektoru, shromážděná Společností 
pro soudobou dokumentaci (celkem 211 bm), která již definitivně ukončila svoji činnost. 

Úspěšně se rozvíjela spolupráce s krajanskými organizacemi Čechů žijících 
v zahraničí. Převzali jsme archiválie od Sokolské župy Švýcarské, Sokola Paříž a Sokola New 
York (archiv Marie Provazníkové). Na základě rozhovorů s představiteli České Besedy 
v Záhřebu zprostředkovalo 6. oddělení restaurování plánů budovy České Besedy v NA. 
V druhé polovině roku se realizovala za přispění MZV ČR služební cesta Z. Machkové ke 
krajanům v New Yorku, při které byl realizován průzkum a soupis archiválií Sokola New 
York a Bohemian Benevolent & Literary Association (BBLA).  

V průběhu roku se uskutečnila celkem 3 skartační řízení, a to u České stomatologické 
komory (souhlas se skartací 10,5 bm, vybráno za archiválie 2 bm), České strany 
sociálnědemokratické (souhlas se skartací 9,92 bm, vybráno za archiválie 0,74 bm) a u Naděje 
(souhlas se skartací 23,5 bm). Obnovili jsme kontakt s Komorou auditorů ČR (jednání, 
průzkum spisové služby, konzultace při tvorbě spisového a skartačního řádu) a Rozhodčím 
soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (jednání, průzkum spisové 
služby). 

V celkovém počtu přírůstků NA je započítán i výběr archiválií v mimoskartačním 
řízení převzatých 8. oddělením z Poštovního muzea (32 balíků, 8 bm). 
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ZPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ A ANOTACE NOVÝCH ARCHIVNÍCH POMŮCEK  
 

Přehled zpracování viz tabulka č .  III/4 v závěru zprávy.  
 
 

Mezi jednotlivými zpracovatelskými odděleními existují rozdíly dané podstatou 
spravovaného NAD. Sjednocení se děje na metodické bázi spočívající na základních 
principech a metodách historických věd. Kvantitativní ukazatel zpracovanosti fondů dle 
oddělení vystihuje následující tabulka, byť do jisté míry zkreslená přísnými kritérii posledních 
let pro zpřístupnění fondů a rozporem mezi faktickou a evidenční správou fondů. V souladu 
s tabulkou se pak jeví volba priorit a zaměření úkolů napříč celým archivem. Zpřístupňování 
pokulhává za obrovskou poptávkou po nejnovějších retrospektivních informacích. Vždyť více 
než čtyřicet procent našich fondů není zpracováno ani základním způsobem, a jde právě o 
fondy z období po roce 1945. Dva projektové týmy, sestavené z archivářů několika oddělení, 
musely kvůli generální inventuře archivních fondů a masivní agendě církevních restitucí silně 
utlumit zpracování dvou kmenových fondů – Ministerstva financí (prezidium) a 
Československého svazu mládeže (ústřední výbor) ve 4. a 6. oddělení.  
 

Rok 2013 (PEvA, stav vykazovaný k 31. 12. 2013) 
 

oddělení celkem bm nezpracováno bm v % počet archivních souborů 
1.  13 232,76 7,51% 201 
2. 15 156,13 4,08% 119 
3. 26 757,73 13,27% 163 
4. 46 619,23 70,45% 361 
5. 4 814,60 95,40% 155 
6. 16 760,99 60,59% 861 
8. 922,82 93,39% 64 

NA 12 4264,26 43,15% 1 924 
 

 V oddělení pro správu nejstarších fondů (1. oddělení) nebylo plánováno žádné nové a 
dlouhodobější zpracovávání vlastních větších celků. Prioritou jsou zde další povinnosti – 
Soupis pečetí, zveřejnění výsledků digitalizace z předchozích let. Pomoc na zpracování 
poválečného Ministerstva financí ve 4. oddělení byla utlumena.  
     V oblasti zpracování církevních fondů byl dokončen inventář fondu Českobratrská církev 
evangelická – Farní sbor Velká Lhota. Po dořešení technického problému bude inventář 
připraven v roce 2014 ke schválení a k vyvěšení na web. Konzultacemi jsme přispěli k 
průběžné inventarizaci prováděné na náklady složitele fondu Českobratrská církev 
evangelická Ústředního archivu (převzat v roce 2012). Nad rámec plánu došlo ke zpracování 
Genealogické sbírky – různé, které provedl R. Luz z bratislavské univerzity během své stáže 
na 1. oddělení, uskutečněné v rámci mezinárodního programu Erasmus. Sbírka byla 
přepořádána a byly do ní zapracovány veškeré dodatky. Po závěrečné kontrole bude v roce 
2014 předložen ke schválení nový inventář. 
 V oblasti židovských fondů byla dokončena metadata  k digitalizátům židovských a 
židovských kontrolních matrik a ve spolupráci s pracovníky IT bylo uskutečněno jejich 
vyvěšení na webu (spolu s jejich digitalizáty). Dále byla vytvořena metadata k fondu Knihy 
židovských familiantů (přepis a doplnění inventáře, přepracování zeměpisného rejstříku, 
přepis původního jmenného indexu), takže po jejich kontrole správkyní fondu budou moci být 
zveřejněna. Nad rámec plánovaných úkolů byla vytvořena metadata k cca 30 000 ks 
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matričních listin (tzv. prohlášení za mrtva), které jsou součástí fondu HBMa. Práce byly 
financovány z prostředků poskytnutých JewishGen. I v tomto případě budou moci být data 
zveřejněna na webové stránce archivu po kontrole správkyní fondu.        
      Dále došlo k úplnému vyvěšení digitalizátů indikačních skic a jejich metadat pro 
všechny české kraje na webu Českého úřadu zeměměřictví a katastru, čímžto byl tento úkol 
konečně úspěšně ukončen. Pro projekt Monasterium se dále zpracovávala metadata z fondu 
Úřad desk zemských s tím, že metadata budou následně konvertována do programu Janus a po 
ukončení prací bude k dispozici nová kvalitní pomůcka.    

2. oddělení využívalo mnohaleté zkušenosti specializované archivářky a bez 
komplikací pokračovalo ve zpracování fondů se zemědělskou problematikou. Inventarizovalo 
se druhým rokem České místodržitelství – všeobecné, sign. 12, Zemědělství, svěřenectví – 
fideikomisy, lesní odvodňování, vrchnostenské a poddanské záležitosti (52 kartonů). V rámci 
efektivního zpřístupňování fondu České místodržitelství – všeobecné se pracovalo na dalších 
signaturách. U sign. 2, Provoz úřadů a rozdělení země se inventarizovalo 17 kartonů. Dalších 
46 kartonů bylo inventarizováno z celkového počtu 245 kartonů sign. 9 (1856–1900) resp. 10 
(1900–1910), Zemský výbor, volby, šlechtické nadace, stavovský archiv). Pokračovala 
podrobná inventarizace sign. 30, Spolky, v roce 2013 bylo inventarizováno posledních 208 
kartonů. Inventář v současné době čeká finalizace. Dokončuje se též dílčí inventář ke knihám 
a registraturním pomůckám fondu Stavovská zemská pokladna a účtárna Praha. Pracovnice 
s polovičním úvazkem, znalkyně hornických fondů, podrobně inventarizuje fond Staré 
montanum. Je hotovo prvních 5 kartonů sign. 5. V roce 2013 byla schválena archivní 
pomůcky fondu Horní úřad a Horní jednatelství Jílové, 1705–1871. Fond zahrnuje celkem 1 
813 jednotek popisu [301 úředních knih, 25 podacích protokolů/deníků, 87 kartonů (z toho 52 
kartonů účetních spisů)]. Schvalováním prošel úspěšně i inventář fondu Zemský památkový 
úřad, (1864) 1912–1926 (1962). Fond zahrnuje celkem 1 317 jednotek popisu (10 podacích 
protokolů, 1 index, 80 kartonů). 

V oddělení fondů první republiky a okupace (3. oddělení) značná nahlédací agenda 
odčerpávala pracovní síly jiným směrem, proto se pozastavila inventarizace fondu Prezidium 
Ministerstva vnitra (dříve fond č. 225 SÚ MV ČR). V polovině roku, po zapracování 
spisového materiálu převzatého z 2. oddělení, byla dokončena inventarizace fondu Policejní 
ředitelství Praha II – stanice a komisariáty, jehož pomůcka byla koncem roku schválena. 
Fond má aktuálně rozsah 42,25 bm. V rámci postupně probíhající reinventarizace fondu 
Okupační vězeňské spisy bylo zpracováno 30 kartoték (některé z nich byly v méně 
uspořádaných částech fondu objeveny a další patrně ještě přibudou) a 2 kartony spisů, tj. cca 
15,5 bm. Reviduje se nadále zpracovaná část fondu Úřad říšského protektora (dř. fond SÚ 
MV ČR č. 114). Za minulý rok se podařilo při zkráceném úvazku zpracovat dalších 27 
kartonů, což je 3,37 bm archivního materiálu. Dva vysokoškolští studenti – praktikanti 
zpracovali (prohloubená inventura) v průběhu roku 30 kartonů spisů Zemského úřadu – 
policejní a bezpečnostní záležitosti. 

V rámci dlouhodobého projektu katalogizace protokolů schůzí vlád z fondu Prezidium 
ministerské rady byl koncem roku 2013 vydán tiskem Katalog a rejstříky k protokolům schůzí 
16. československé vlády, k němuž byl dokončen v prvním pololetí úvod a rejstříky. Následně 
začala příprava Katalogu a rejstříků k protokolům schůzí 17. československé vlády (tj. 
červenec 1937 až září 1938; 7 kartonů), jenž by mohl být hotov (bez rejstříků) koncem roku 
2014, a jež bude po více než třiceti letech tento projekt 3. oddělení zakončovat. 

V oddělení fondů z období socialismu (4. oddělení) se připravuje nejvíce archiválií ke 
studiu a nejvíce se vyhledává podkladů pro fungování veřejné správy, soudů, policie a 
rozvědek. Na konci roku 2011 a po celý rok 2012 se tyto závazky mnohonásobně rozšířily o 
tzv. agendu 3. odboje a v roce 2013 byly ještě znásobeny církevními restitucemi. Přitom se 
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zde nachází nejméně zpracovaného materiálu (70 %). Oddělení bylo v minulých letech 
pověřeno vedením projektu zpracování části fondu Ministerstvo financí II. – prezidium a 
sekretariát ministra z let 1945–1969. Projekt se prozatím podařilo udržet v chodu a opět se ho 
účastnili odborní pracovníci 1., 3. a 4. oddělení. Zpracovány jsou celky označené písmeny U – 
V. Pokračuje ukládání kolegií, zpracování jednotlivých signatur písemností sekretariátu a 
věcné třídění materiálů Vládního zmocněnce ministerstva financí v rozsahu 35 kartonů. Zbývá 
zinventarizovat cca 50 kartonů.  

V roce 2013 vzhledem k odchodu odborné referentky na mateřskou dovolenou a s tím 
související předávání její agendy novému referentovi a v souvislosti se zahájením agendy 
církevních restitucí byly přerušeny zpřístupňovací práce na fondu Ministerstvo zdravotnictví.  

Nadále byl zpřístupňován, sice pomalejším tempem s ohledem na nahlédací agendy a 
generální inventuru, kmenový fond ÚV KSČ – dílčí fond ÚV KSČ – Gustav Husák. Celkový 
rozsah fondu činí 40 kartonů. V roce 2013 pokračoval přepis inventáře do systému Janus a byl 
vyhotoven rozsáhlý úvod k inventáři. V roce 2013 pokračovaly práce na pořádání fondu ÚV 
KSČ – Kancelář tajemníka Miloše Jakeše (1970–1989), pracovalo se na úvodu k inventáři a 
byl zahájen přepis do systému Janus. 

Pokračovalo třídění a rozdělování archiválií do samostatných fondů Ministerstvo 
zahraničního obchodu 1945–1969 a Federální ministerstvo zahraničního obchodu 1969–
1992. 

Pro účely vyřizování nahlédací agendy spojené s církevními restitucemi podle zákona 
428/2012 Sb. byl z  fondu Ministerstvo zemědělství II – dílčí část IX. odbor pořízen podrobný 
soupis nezbytný pro vyhledávání podle konkrétních lokalit a katastrálních území. Z fondu 
Státní úřad pro věci církevní byl podobně vyhotoven soupis majetků podle jednotlivých řádů, 
far a církevních institucí. 

Pro potřeby nahlédací agendy podle zákona č. 262/2011 Sb. (3. odboj) byla převedena 
do elektronické podoby část kartotéky vězněných písmena A – Cam (fond Správa Sboru 
nápravné výchovy). Pro stejnou agendu byl vyhotoven elektronický seznam k dosud zcela 
nezpracované části fondu Ministerstvo spravedlnosti (zvláštní odbor) pro rok 1953. 

Dále byl vytvářen soupis k fondu Státní soud Praha (zatím pro rok 1948). Soupis 
obsahuje podrobné údaje o odsouzených včetně délky trestu, složení senátu, souvisejících 
prokurátorech apod. Tyto údaje lze v budoucnu použít jak pro nahlédací agendu pro různé 
projekty na téma protikomunistického odboje a odporu, tak i např. provedení sociologických a 
statistických analýz na toto téma. 

Pro účely usnadnění badatelské agendy proběhlo třídění archiválií z fondu 
Československá obchodní a průmyslová komora, fondu Merkuria a fondu Rapid. 

V oddělení s nejnovějšími fondy (5. oddělení) přistoupili po roční pauze k hrubému 
třídění, kartonování a kompletaci u těch archivních fondů nebo jejich částí, kde se 
vyskytovaly problémy s jejich využíváním, a také v souvislosti s generální inventurou: Úřad 
vlády ČR (hrubé uspořádání, kompletace a kartonování tzv. indexových řad fondu Úřadu 
vlády ČR, ročníku 1996–1997, 60 bm), Ministerstvo vnitra ČR (hrubé pořádání a kompletace 
celého fondu Ministerstva vnitra ČR 1993–2007, 63 bm), Vrchní státní zastupitelství Praha II 
(hrubá kompletace části fondu 1994–2005, 21,5 bm), třídění, kartonování a sestavení 
manipulačních soupisů u celých fondů – Drážní úřad (105 bm), Nejvyšší kontrolní úřad (10,2 
bm), Úřad pro ochranu osobních údajů (3,2 bm) a Český telekomunikační úřad (6 bm). 
V souvislosti s generální inventurou byla dále hrubě uspořádána část fondu Český úřad 
zeměměřičský a kartografický (2 bm) a celé fondy Institut pro místní správu Praha (0,5 bm), 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (58 bm), Český statistický úřad II (22 bm) a Ministerstvo 
životního prostředí ČR (23 bm). Celkem bylo tedy v 5. oddělení hrubě uspořádáno a zčásti 
novými předávacími soupisy, resp. Seznamy, opatřeno 11 fondů, celkem 372,9 bm. Uvedená 
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činnost byla v roce 2013 poprvé takto podrobně evidována a prokázalo se, že je nezbytné se i 
nadále této činnosti věnovat. Závažným problémem je však nedostatek času, jako velmi 
účinná výpomoc v tomto směru se osvědčily studentské praxe. 

Čtvrtý rok zpracovatelského projektu Ústřední výbor Československého svazu mládeže 
pro oddělení nestátních fondů (6. oddělení), kde se vyskytuje poměrně vysoká 
nezpracovanost, byl útlumový kvůli generální inventuře, agendám i masivní digitalizaci. 
Z jiných útvarů se účastnil pouze jeden pracovník 2. oddělení, který zahájil zpracování 
písemností mezinárodního oddělení. Dalším rokem pokračovaly práce na zpřístupnění 
složitého fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků. Jednalo se o fondové části Leopold 
II. (revize záznamů a definitivní úprava inventáře), Ferdinand IV. (tvorba definitivního 
dílčího inventáře korespondence), Ludvík Salvátor (revize záznamů a definitivní úprava 
inventáře) a Mapy a plány (revize záznamů a definitivní úprava inventáře). 

Průběžně probíhalo zpracování Sbírky map a plánů, zejména dílčí části Sbírka 
montánních map a plánů a dále souboru speciálních map 1 : 25 000, správce sbírky se kromě 
generální inventury po celý rok rovněž intenzivně věnoval přípravě digitalizace.  

Pokračovaly i práce na zpřístupnění osobních fondů Tigrid Pavel a Machotka Otakar. 
Průběžně probíhalo zpracování přírůstků do otevřených sbírek. Byly zpracovány dodatky 
k fondu Sudetoněmecká strana, které budou v roce 2014 předloženy ke schválení formou 
dílčího inventáře. Dále byl zpracován až do podoby definitivního inventáře fond Pražské 
centrum při Institutu pro studie Východ-Západ a v rámci studentské praxe i fond Culková 
Dagmar. 

I v roce 2013 se dařilo částečně reagovat na některé aktuální potřeby a závazky 
plynoucí z  darovacích, depozitních a kupních smluv týkající se zpřístupnění fondů, zejm. 
osobní povahy. U řady aktuálních přírůstků proběhla jejich revize, třídění a základní soupis. 
Větší časovou dotaci si vyžádaly tyto práce u fondů Bradley John, Hájková Alena, 
Provazníková Marie, Sokolská župa švýcarská a Svaz nuceně nasazených. Do budoucna 
oddělení uváží, zda některé z těchto soupisů budou přepracovány do formy manipulačního 
seznamu a stanou se tak platnými archivními pomůckami. 

V roce 2013 proběhla poslední fáze retrokonverze archivních pomůcek 6. oddělení, 
společně s 5. oddělením byl prověřen jejich seznam a chybějící pomůcky byly zpřístupněny 
na webovém portálu. Na oddělení probíhalo několik dalších digitalizačních projektů, které 
byly z větší části zajišťovány kmenovými pracovníky oddělení. Na digitalizačních 
pracovištích NA probíhala digitalizace fondů Ruské a ukrajinské spolky a organizace 
(kontrola snímků před zpřístupněním na webovém portálu), Komitét pro umožnění studia 
ruským a ukrajinským studentům v ČSR a nově byla zahájena digitalizace Sbírky staničních 
kronik. Ve spolupráci s externími subjekty byly v rámci projektu ENArC, jehož nositelem je 
spolek ICARUS, digitalizovány rukopisy z fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků, ve 
spolupráci s Výzkumným ústavem geodetickým, kartografickým a topografickým některé 
mapové celky ze Sbírky map a plánů (časově náročná byla jejich příprava) a v rámci projektu 
Imago Tusciae mapy a plány z fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků.           

V útvaru pro správu foto-, fono- a kinodokumentů (8. oddělení) byly v  roce 2013 
ukládány záznamy a reprodukce do databáze Janus následujích archivních souborů: 
Chalupníček Miroslav, ak. arch (1 723 záznamů, 1 809 ks negativů), Fotoarchiv ČTK 1919–
1938 (zkontrolováno, upřesněno a nově uloženo 150 záznamů do databáze, včetně přiřazení 
skenů). Práce by mohly být dokončeny v roce 2014. Zbývá zinventarizovat 650 evidenčních 
jednotek. Pokračovala inventarizace a byly zahájeny práce na úvodu Sbírky gramofonových 
desek. Nově bylo pořízeno nebo doplněno 340 inventárních záznamů. 

Zpracování kinematografických filmů (inventarizace, katalogizace) a jejich následné 
poskytování badatelům je odvislé od jejich fyzického stavu a od finančních možností archivu. 
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V roce 2013 jsme externě digitalizovali filmové pásy archivního souboru Ústřední dopravní 
institut. Archivní soubory menšího rozsahu, jejichž nosičem jsou VHS kazety, byly 
digitalizovány vlastními silami a zároveň inventarizovány. 

V roce 2013 byla věnována pozornost konverzi zvukových archiválií do digitální 
podoby, a to především z důvodu nestability původního nosiče. Následně byla prováděna 
postprodukční úprava digitalizátů, které jsou po dohodě s 5. oddělením ukládány ve formátu 
MP3 na „bezpečné“ uložiště dat (výjimečně ve formátu WAV). 

V roce 2013 byly předány ze 4. oddělení dva fonografické dráty nalezené v archivním 
souboru KSČ – Ústřední výbor 1945–1989. Usilovně jsme hledali pomoc u kolegů, kteří by 
dokázali „přečíst“ zvukový záznam, který je na nich uložen. Archiv ČRo nedisponoval 
potřebnou technikou, Kriminalistický ústav PČR ani další oslovené instituce nám také 
nemohly pomoci. Amatérští „zvukaři“ navrhovali sestrojení bizarních zařízení. Rozeběhla se 
čilá mezinárodní korespondence a nakonec jsme potřebnou techniku nalezli ve Vídni a 
zahájili jsme jednání o možnosti přepisu. Zcela náhodou se nám však nakonec podařilo nalézt 
potřebnou techniku i v ČR. Kolegové z Národního technického muzea přístroj urychleně 
uvedli do provozu, přivezli do NA, kde byl „provizorně“ připojen k PC s potřebnou kapacitou 
a SW. Všichni jsme doufali, že na drátech je uložen nějaký zajímavý zvukový záznam – 
obsahem však jsou pouze šumy a vzdálené hlasy, kterým není rozumět. Nicméně objevení 
pouhé existence fonografických drátů v archivu je zajímavé. Tento druh zvukového nosiče 
používala především v 50. letech 20. stol. StB k odposlechům. Výsledkem spolupráce je 
dohoda o uspořádání společné edukativní výstavy, která by se týkala právě neobvyklých 
zvukových nosičů a přístrojů k jejich percepci. Vzhledem k tomu, že tato problematika není 
běžně zkoumána, je výstava plánována v delším časovém horizontu (2015/2016). 

 
 
Tematické soupisy 
Soupis pečetí 
 

      Práce byly nejprve pozastaveny z technických důvodů (vylaďování nového programu) 
a poté probíhaly v omezené míře (popsáno 184 ks pečetí). Hlavním důvodem bylo čerpání dní 
původně plánovaných na tento úkol na úkoly generální inventury.      
 
 

Anotace nových archivních pomůcek  
 
Horní úřad a Horní jednatelství Jílové, 1705–1871, Inventář, 2013, 154 s., Stanislava 
Jílková, 1 813 jednotek popisu [301 úředních knih, 25 podacích protokolů/deníků, 87 kartonů 
(z toho 52 kartonů účetních spisů)]. 
 

Archiválie fondu Horní úřad a Horní jednatelství Jílové pocházejí z let 1705–1871; 
pokrývají tedy celé období existence jak Horního úřadu Jílové, tak i jeho nástupnického 
úřadu, Horního jednatelství tamtéž. 

Úřední knihy a registraturní pomůcky se sice dochovaly jen mezerovitě, nachází se 
zde však nejstarší písemnost fondu, jíž je Kniha propůjček z let 1705–1714. Hojněji jsou 
zastoupeny účetní knihy, zejména Knihy rubrik a Pokladní deníky, které byly vedeny 
v samostatných chronologických řadách pro Horní úřad v Jílovém, jednotlivé doly jílovského 
obvodu a v neposlední řadě i bratrskou pokladnu tamtéž. 

Jádro fondu tvoří běžné a účetní spisy. Mezi běžnými spisy zaujímá největší část 21 
kartonů korespondence jílovského horního úřadu a jednatelství s montanními i nemontanními 
úřady, např. Úřadem nejvyššího mincmistra a hormistra království Českého, Vrchními 
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horními úřady v Příbrami, Jáchymově, Klagenfurtu a Villachu, Horním úřadem v Kutné Hoře, 
Úřadem pro výkup zlata a stříbra v Praze, českým zemským guberniem, Administrací 
tabákových důchodků v Praze, Účtárnou české komory atd. a jednotlivci z let 1755–1870. 
Početnou skupinu tvoří také výtahy ze čtvrtletních konsultačních protokolů z let 1767–1846. 

K nejvýznamnějším účetním spisům patří kromě Účtů příjmů a vydání jednotlivých 
jílovských dolů a jílovské puchýrny z let 1786–1854 a Horních účetních rejstříků dolů z let 
1722–1794 rovněž různé typy výkazů (aktiv a pasiv, spotřebovaného materiálu, důchodků, 
horních produktů apod.) z let 1771–1869 a též úkolové, šichtovní, kovářské a mzdové listy 
dolů a puchýren z let 1775–1764. Výkazy převažují také mezi účetními spisy jílovské bratrské 
pokladny. 

Přestože se z počátečního období činnosti Horního úřadu v Jílovém dochovalo jen 
minimální množství archiválií, poskytují písemnosti fondu nejen základní přehled o 
soukromém podnikání v jílovském horním revíru, ale i mnohem podrobnější informace o 
provozu tamních dolů. Vzhledem k mezerovitému dochování písemností však lze fond Horní 
úřad a Horní jednatelství Jílové považovat z badatelského hlediska za doplňkový především k 
fondům Substituce horního soudu Jílové a Staré montanum, uloženým v NA v Praze. 
 
 
Zemský památkový úřad (1864) 1912–1926 (1962), Inventář, 2013, 119 s., Pavla Lutovská, 
1 317 jednotek popisu (10 podacích protokolů, 1 index, 80 kartonů). 
 

Fond Zemský památkový úřad obsahuje spisy vzniklé prací konzervátorů a 
korespondentů v Čechách. Spisy se týkají jednotlivých lokalit či nálezů a podle toho je fond 
uspořádán abecedně dle jednotlivých obcí, případně vikariátů či farností. Původní dělení 
zemského úřadu na sekci českou a německou již není zcela dodrženo, je třeba proto pozorně 
sledovat inventář. Rozsah spisů je dán jak významem nálezu, tak i způsobem přístupu 
konzervátora k zadanému úkolu. Zvláštní, rovněž místně abecedně uspořádané, řady jsou pak 
věnovány soupisu zvonů, varhan a kovů pro válečné účely. Pro vyhledávání informací jak 
místních, tak i věcných či o osobách konzervátorů v inventáři jsou dobrým vodítkem rejstříky. 

Spisy jsou psané česky i německy, většinou podle příslušnosti území k sekci české či 
německé. Fond poskytuje u řady lokalit podrobné informace o jednotlivých památkách a 
jejich osudech, zajímavé je dění kolem rekvírování jednotlivých zvonů či varhan v období 1. 
světové války. Fond lze pojímat také jako zdroj informací k dějinám památkové péče 
v Čechách. 
 

 
Policejní ředitelství Praha II. – stanice a komisariáty, Inventář. 2013, 122 s., David 
Hubený, 1 813 jednotek popisu (885 úředních knih, 113 podacích protokolů, 4 indexy, 58 
kartonů). 
 

Bezprostředním místem styku Pražanů se státní policií byly stanice a komisariáty 
Policejního ředitelství v Praze. Komisariáty, jejichž počet se s rozrůstáním města neustále 
zvětšoval, se těšily značné autonomii, čemuž odpovídala i nejednotnost vnitřního úřadování a 
různorodost registraturních ukládacích systémů. Naopak podřízené stanice v rámci celé Prahy 
měly stejný administrativní postup, jehož ústředním bodem byly staniční služební knihy. 
Spisy komisariátů a staniční služební knihy jsou základem celého dílčího fondu. Dochovanost 
spisů i knih je přes poměrně značný rozsah pouze torzovitá, ale i tak umožňuje náhled do 
každodenního života obyvatel a policie hlavního města.  

Dílčí fond byl pořádán v NA v letech 2009–2013. Jan Hasil a David Hubený v roce 
2009 uspořádali drtivou většinu staničních služebních a úředních knih. Poté byl fond D. 
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Hubeným doplněn o knihy uložené ve fondu Policejní ředitelství Praha II – úřední knihy a 
registraturní pomůcky – dodatky a o nově objevené spisy a knihy z různých neuspořádaných 
dodatků, zejména z fondu Zemské četnické velitelství Praha. Na inventarizaci spisů 
malostranského komisariátu se částečně podílel Jan Chadima. S ohledem na poznatky získané 
při sestavování a shromažďování spisů a úředních knih je pravděpodobné, že v budoucnu se 
podaří objevit ještě další archiválie spadající do tohoto fondu. Rozsah fondu je 42,25 bm. 
 
 
Pražské centrum při Institutu pro studie Východ-Západ (1990) 1991–2009, Inventář, 
2013, 28 s., Zora Machková, 128 jednotek popisu (15 kartonů). 
 

Pražské centrum při Institutu pro studie Východ-Západ působilo v letech 1991–2009 
v České republice jako pobočka nevládní neziskové organizace Institute for East-West Studies 
se sídlem ve Spojených státech amerických, která od roku 1997 používá v běžném styku 
název East-West Institute.  

Archivní fond Pražské centrum při Institutu pro studie Východ-Západ představuje 
zajímavý celek pro studium novodobých dějin, zvláště pro období transformace tzv. totalitní 
společnosti ve společnost demokratickou. Písemnosti uložené v tomto fondu dokumentují 
snahy mateřské mezinárodní organizace o podporu budování bezpečné, demokratické a 
prosperující integrované Evropy, v jejímž rámci tato organizace podporovala proces 
politických, ekonomických a společenských reforem v České republice. Její pražské centrum 
provádělo studie různých aspektů transformace v zemích střední a východní Evropy, 
organizovalo mezinárodní fóra, konference a semináře pro výměnu názorů v této oblasti. 
Značnou část činnosti Pražského centra při Institutu pro studie Východ-Západ pak 
představovala vlastní publikační činnost.  

Písemnosti jsou roztříděny do sedmi věcných celků: zakládací listiny, výroční zprávy, 
vlastní odborné akce, výzkumné zprávy, časopisy vlastní, účetní dokumentace a písemnosti 
týkající se likvidace. Inventář je opatřen věcným a zeměpisným rejstříkem. 
 
 

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, lépe řečeno téměř dvě třetiny. 
 

Badatelny 
 

Již třetím rokem se osvědčil automatizovaný provoz studovny v oddělení nejstarších 
fondů, bohužel nebyl splněn související úkol přiřazení lokace fondů, což se dodatečně řešilo 
až s generální inventurou archiválií. V uplynulém roce studovalo ve studovně 1. oddělení 729 
badatelů (665 domácích, 64 cizinců), kteří zde vykonali 3 899 badatelských návštěv (3 675 
domácích, 224 cizinců). Návštěvnosti odpovídá i pohyb archiválií: 7 106 žádanek, 44 reverzů 
(8 zápůjček, 36 výpůjček). Bylo zhotoveno 6 445 černobílých a 444 barevných xerokopií (pro 
pracovníky šlo zejména formuláře GI a kopie žádanek pro potřeby badatelny, pro něž je však 
zásadně používána makulatura) a vypáleno 194 CD s digitalizáty indikačních skic pro 
badatele a obce. Opět lze konstatovat, že ve srovnání s minulým rokem došlo k dalšímu 
poklesu počtu badatelů i badatelských návštěv, čímž se ale návštěvnost studovny vrátila do 
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normálu minulých let. Díky povolování zhotovování reprodukcí dokumentů vlastními 
digitálními fotoaparáty i nadále klesal počet badatelských žádostí o vyhotovení kopií 
archivních dokumentů. Podobně došlo i k poklesu počtu žádanek v důsledku zveřejnění 
židovských matrik na webu. 

V roce 2013 bylo zaregistrováno v centrální badatelně Národního archivu v Praze na 
Chodovci celkem 2 037 badatelů. Z celkového počtu badatelů bylo 386 cizinců (oproti roku 
2012 cca 30% nárůst). Badatelé uskutečnili celkem 6 943 badatelských návštěv. Průměrná 
denní návštěvnost se standardně pohybovala okolo 28–30 badatelů/den. V Informačním 
systému Badatelna bylo zaevidováno celkem 26 556 objednávek. Z toho 4 751 objednávek 
vyřídili pracovníci 4. oddělení NA (fond ÚV KSČ). Pro badatele tak připravili celkem 7 075 
kartonů a jednotlivin, z toho bylo 3 416 jednotlivin a 322 kartonů ze složitého fondu ÚV KSČ 
a 3 337 kartonů z ostatních fondů.  

Dalším z nejvíce vytěžovaných archivních souborů bylo Policejní ředitelství – 
Evidence obyvatel – 3 092 objednávek, ostatní části Policejního ředitelství – 2 710 
objednávek. V rámci úseku foto bylo badatelům předloženo dalších 48 kartonů, 1 326 
jednotlivin, 35 alb, 12 šanonů a 22 složek s fotografiemi z archivních souborů Zahraniční úřad 
Berlín, Sb. rok 1968, 2. světová válka, FD 1897–1975, Centrální katalog, Čs. dobrovolníci ve 
Španělsku, FČTK 1920–1938, Ukrajinské muzeum, Sb. FSČF atd. V rámci neformální 
meziarchivní výpůjční služby se v roce 2013 uskutečnilo 7 zápůjček (1 karton, 16 spisů, 113 
jednotlivin) a 11 výpůjček (100 kartonů, 13 knih, 5 spisů). V centrální badatelně bylo 
pořízeno celkem 1 172 skenů, 5 958 čb, 188 barevných xerox kopií a 283 kopií 
mikrofilmových políček v rámci badatelských zakázek za celkovou cenu 64 758,- Kč. Pro 
služební potřebu bylo zhotoveno 15 887 černobílých a 11 654 barevných elektrografických 
kopií (celkem 27 531 ks) většinou pro potřeby tisku publikací. Pro úřední potřebu bylo 
zhotoveno 7 319 čb elektrografických kopií, z toho 4 955 ověřených pro účely církevních 
restitucí (pouze v badatelně).  

Na žádost Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR a rodin 
vězněných kolegyně a kolegové ze 4. oddělení vyhledali a připravili ke studiu další archiválie 
z nezpracovaných fondů, které obsahují osobní citlivé údaje a jejich fyzický stav neumožňuje 
jejich předložení v badatelně. Rozsah předkládaných dokumentů byl cca 1 280 jednotlivin a 
kartonů.   

Část badatelské a rešeršní agendy jsme v roce 2013 řešili pomocí e-mailů i vzhledem 
ke skutečnosti, že v některých záležitostech byla nutná operativní a opakovaná korespondence 
se žadatelem. Jednalo se o řádově stovky mailů. Stejně jako v uplynulých letech 
konstatujeme, že ve větší míře se projevil problém témat klauzurních (bakalářských i 
diplomových) prací, u nichž si často zadávající není vědom zákonných omezení, především 
v oblasti ochrany osobních údajů žijících osob, a dále možností pramenné základny. Kvalita 
studentů se často pohybuje na takové úrovni, že nejsou schopni samostatné práce ve fázi 
heuristiky. Ostatně takto často bez uzardění postupují i renomovaní badatelé a zbytečně 
zatěžují své kolegy v archivech i tam, kde jsou k dispozici vyhledávací nástroje. 

Předkládání archiválií z období po roce 1945 do studovny pro badatelské účely 
předcházela nezbytná technická úprava dříve utajovaných písemností. Kromě této průběžné 
práce byl upraven obsah 660 kartonů mj. z fondů Úřad předsednictva vlády – sekretariáty, 
KSČ – Ústřední výbor 1945–1989 – oddělení (zemědělské oddělení) a Ministerstvo pro 
sjednocení zákonů, Praha.  
 

Správní činnosti – opisy, výpisy a kopie pro občany, veřejnou správu, soudy, rešerše 
 

Příslušní pracovníci využívali již třetím rokem plně elektronickou spisovou službu pro 
plnění svých úkolů. V elektronickém systému spisové služby Ginis bylo v roce 2013 
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přiděleno celkem 4 460 čísel jednacích (tj. o 1 862 č.j. méně než v roce 2012). Znamená to, že 
hlavní vlna požadavků v agendě 3. odboje byla již přijata a vyřízena, agenda církevních 
restitucí se dosud odbývala prostřednictvím badatelen a konzultací se správci fondů a úřední 
žádosti především Lesů České republiky a Státního pozemkového úřadu se enormně zvyšily 
až v závěru roku po podání žádostí o vydání majetků církevními institucemi. Datovou 
schránkou bylo přijato 1 695 a odesláno 2 779 datových zpráv. Mimo kopie poskytované 
studovnou se v jednotlivých agendách pořídilo v nejexponovanějších odděleních celkem 210 
tisích kopií (elektrografických i digitálních, 3. oddělení 90 tisíc, 4. oddělení 120 tisíc). 

Z celkového počtu bylo 1 437 č. j. spisů vyřízeno v režimu správní nahlédací agendy, 
349 č. j. spisů se týkalo agendy 3. odboje (zákon č. 262/2012 Sb.) a 507 č. j. – majetkových 
záležitostí (zákon č. 428/2012 Sb.), 188 spisů bylo vyřízeno v rámci agendy badatelské a 1 
947 spisů se týkalo ostatních žádostí veřejnosti (110 z nich byly objednávky publikací – 102 
domácím a 8 zahraničním žadatelům). Na centrální evidenci obyvatel bylo odesláno celkem 
32 žádostí (zjištění adresy, data narození, úmrtí). Odesláno bylo celkem 481 placených 
rešerší, z toho 279 domácím a 202 zahraničním žadatelům.  

Tyto činnosti v masivní míře zasahují především dvě oddělení archivu, jež spravují 
archiválie z období let 1918–1992. Ve 3. oddělení obdrželi 1 812 žádostí od státních institucí, 
samosprávy, advokátních kanceláří, notářů i soukromých osob. Jednalo se o více než třetinu 
všech dotazů adresovaných do NA. Ve 4. oddělení v roce 2013 obdrželi 3 856 žádostí, z toho 
nově přišlo 367 žádostí k naplnění zákona 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti 
komunismu a 600 žádostí podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém narovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi. Statisticky zachycujeme v této zprávě ještě významnou agendu 
zjišťování národnosti a státního občanství, jejíž technologická podpora a systémové inovace 
jsou i podpořeny dotací z Technologické agentury ČR. V desítkách požadavků se vyhledával 
průmyslový majetek a movitosti zabavené z rasových důvodů, potvrzení o členství v KSČ a 
údaje z usnesení vlád (1945–1992), ve stovkách byly odpovědi k pozemkům, lesům a 
zemědělskému majetku mimo církevní restituce. Další žádosti se týkaly tématu vystěhování 
zemědělských rodin, ztotožnění osob (žádosti Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu SKPV PČR), mezivládních náhradových dohod, potvrzování studia, odškodnění 
za rok 1968, odškodnění majetků zanechaného na Podkarpatské Rusi, potvrzování studia a 
zaměstnání. Dotazy na perzekuci v období nacistické okupace a pátrání po osobách zmizelých 
během 2. světové války zasílá v současné době zejména Mezinárodní pátrací služba v Bad 
Arolsenu, případně Ministerstvo národní obrany a Český červený kříž. Tématu se však věnují 
i jednotlivci zajímající se o své předky nebo vědečtí pracovníci a studenti v souvislosti 
s psaním odborných studií. Počet úředních žádostí týkajících se věznění, případně nuceného 
pracovního nasazení, majetkové újmy či rasového pronásledování našich občanů v době 
nacistické okupace včetně pátrání po nezvěstných osobách činil 184 ks žádostí. V 1. oddělení 
převažovaly jednoduché dotazy i náročnější rešerše pro domácí i zahraniční, převážně 
amatérské genealogy z oblasti židovské, šlechtické a občanské genealogie a pro odborníky 
z oblasti církevních a hospodářských dějin v řádu několika set č.j. Ulehčení však přineslo 
zveřejnění všech židovských matrik na webu NA. 

Samostatnou skupinu dotazů tvoří žádosti o povolení publikování reprodukcí 
dokumentů uložených v jednotlivých fondech archivu. Tyto dokumenty je vždy nutno nejprve 
identifikovat a poté zkontrolovat, resp. opravit citaci zdroje(ů).  

 
Vyřizování žádostí podaných podle zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi 
 
Zatímco v roce 2012 byly prováděny převážně obecné rozsáhlé rešerše na téma 

církevních restitucí, pokračoval začátkem roku 2013 tento obecný průzkum zejména v oblasti 
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vyplácení náhrad a další specifikace fondů, ve kterých bude možné provádět posléze již 
konkrétní rešerše na jednotlivé pozemky a ostatní nemovitosti a jednotlivé právnické osoby – 
církve. 

V průběhu roku 2013 se ukázalo, že se naplnil předpoklad, k němuž odborní 
pracovníci dospěli v rámci uvedeného průzkumu fondů, že z fondů spravovaných 4. a 3. 
oddělením budou pro tuto agendu nejvíce využívány fondy Ministerstvo zemědělství 
(Ministerstvo zemědělství II – JZD, Ministerstvo zemědělství II – IX. odbor, Ministerstvo 
zemědělství II – VII. odbor, Ministerstvo zemědělství II – Hlavní správa státních statků a 
Ministerstvo státních statků, Československé státní statky), Úřad předsednictva vlády, 
Ministerstvo školství a kultury – církevní odbor, Ministerstvo kultury ČSR/ČR, Státní úřad pro 
věci církevní, Fond národní obnovy, Státní památková správa, Lesprojekt, Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo zdravotnictví, Ústřední ředitelství státních lesů a statků, Praha; 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; 
Náboženská matice, Praha; Zemský úřad Praha – oddělení církevní, nadační a školské; 
Zemský úřad – dodatky a v případě nejasností ohledně průběhu 1. pozemkové reformy fond 
Státní pozemkový úřad – Vlastnické soubory majitelů velkostatků, Praha. 

V první polovině roku 2013 jednali odborní pracovníci NA, kteří se agendou zabývají, 
s několika vybranými povinnými a oprávněnými osobami ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb. 
Záměrem bylo preventivně zjistit rozsah a obsah budoucích žádostí. Zvláště je třeba uvést 
opakované jednání se zástupci Lesů ČR, s.p. a Státního pozemkového úřadu. Smyslem tohoto 
jednání bylo ze strany NA informovat o možnostech a obsahu archivních fondů a rešerší v 
nich pro účely církevních restitucí, posléze zejména otázka poskytnutých náhrad a 
vyhledávání informace o náhradách ve fondech archivu. Další jednání se pak věnovalo tématu 
konfiskace církevního majetku a celkové složitosti problematiky poválečných majetkových 
přesunů. Samostatně proběhlo jednání s židovskými náboženskými obcemi, od nichž ale 
nakonec nepřišlo v roce 2013 žádné podání podle zákona č. 428/2012 Sb. Pracovníci 4. 
oddělení ve spolupráci s pracovníky 3. oddělení pak připravili informační materiál pro agendu 
církevních restitucí, ve kterém je stručně popsána problematika, a také upřesněn obsah 
možných podání a nutných dokumentů, které bylo nutné k žádostem připojit k co 
nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu vyřízení podaných žádostí. Od července roku 2013 začal 
prudce narůstat počet žádostí o rešerši ve věci církevního majetku. V posledním čtvrtletí pak 
šlo již o čísla přes sto žádostí měsíčně. Absolutní většina žádostí se týkala majetku církve 
římskokatolické. Žádosti bylo možné rozčlenit na tři základní typy. 

Prvním typem byla jednoduchá žádost na téma vyplacení náhrad. Protože na základě 
průzkumu archivních fondů 4. oddělení provedeného v roce 2012 bylo zjištěno, že se 
informace o vyplacení náhrad za odňaté církevní majetky ve fondech Národního archivu 
nenacházejí, byly tyto žádosti vyřizovány šablonovitou odpovědí a odkazem na další archivy, 
kde by bylo vhodné případné vyplacení náhrady dále ověřit. Při jednáních se zástupci Státního 
pozemkového úřadu a Lesů ČR, s. p., byly tyto informace přímo sděleny i centrálám těchto 
organizací s cílem eliminovat množství podání do Národního archivu na toto téma. To se 
podařilo jen částečně u Státního pozemkového úřadu, který až na drobné výjimky žádosti o 
potvrzení a vyhledání listin k vyplacení náhrad po Národním archivu následně přestal 
podávat. V případě Lesů ČR, s.p. byly žádosti na náhrady ovšem podávány dál. 

Druhým typem byly žádosti o archivní dokumenty ke konkrétním nemovitostem. 
Většinově se jednalo o jednotlivé farní úřady a jejich nemovitosti a vyhledání informací k 
nim. Částečně byly doprovázeny žádostí o potvrzení či popření vyplacení náhrady. Další dílčí 
část žádostí pak tvořily žádosti na konkrétní majetky velkých pozemkových vlastníků, typicky 
biskupství, arcibiskupství, řádů a řeholí. Právě zde se ale posléze ukázalo, že žádosti nelze 
řešit jen vyhotovením rešerše na konkrétní nemovitý majetek. Vzhledem k torzovitosti 
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archivních fondů bylo zřejmé, že poskytovaná informace a výsledná rešerše může být v 
jednotlivých případech deformována neúplností archivního materiálu. Protože jsme po celou 
dobu udržovali kontakt s příslušnými vyřizujícími referenty a ústředím dvou hlavních 
povinných osob (Státního pozemkového úřadu a Lesů ČR, s. p.), věděli jsme, že obdobně 
neúplná může být i informace z ostatních archivů, oprávněných osob, případně z vlastních 
spisových zdrojů osob povinných. Proto jsme na dalším jednání na podzim roku 2013 vyzvali 
zástupce některých povinných osob (Státního pozemkového úřadu a Lesů ČR, s. p.), aby si k 
tématu církevních restitucí podaly obecnější žádosti o rešerše na téma církevního majetku a 
jeho poválečných osudů, tak aby mohli získat komplexnější obraz k tématu církevního 
majetku. Tyto žádosti pak tvoří třetí typ. 

Třetí typ tedy tvoří tzv. „velké rešerše“. Jde o žádosti podané Státním pozemkovým 
úřadem, Lesy ČR, s.p. a právními zástupci oprávněných osob. Rešerše jsou náročné co do 
počtu prohlížených fondů, zjištění vzájemných souvislostí a co do rozsahu archivních 
dokumentů. Výstupem jsou obvykle kopie archiválií z mnoha fondů v rozsahu stovek stran 
zejména ze 4. i z 3. oddělení NA. Celkem se jednalo o 25 žádostí o rešerši vývoje 
vlastnických vztahů u majetků arcibiskupství olomouckého, arcibiskupství pražského, 
arcibiskupství vratislavského, Metropolitní kapituly u Sv. Víta, augustiniánů, benediktinů, 
cisterciáků, dominikánů, křižovníků s červenou hvězdou, premonstrátů, Řádu Maltézských 
rytířů, Řádu německých rytířů. K těmto rešerším byly vyhledány konkrétní i obecné dobové 
materiály např. z fondů Úřad předsednictva vlády, Ministerstvo kultury ČSR/ČR a dalších (viz 
výše), které se zabývají problematikou poválečných majetkových přesunů církevního 
majetku, oprávněností a neoprávněností konfiskací tohoto majetku, návazností na 1. 
pozemkovou reformu, případně právními akty nacistického Německa, revizí 1. pozemkové 
reformy a novou pozemkovou reformou. Jednalo se o mimořádně náročné rešerše, jejichž 
smyslem bylo postihnout vývoj vlastnických vztahů u církevního majetku v některých 
případech v rozsahu několika desetiletí. Rešerše byly prováděny přes desítky fondů NA a 
napříč několika jeho odděleními. Kromě výše uvedených řádů byly obdobné rešerše, ale 
menšího rozsahu, provedeny i pro majetky některých ženských řádů a řeholí – např. Konventu 
sester alžbětinek v Jablunkově, Kongregace sester Nejsvětější Svátosti, Kongregace sester Sv. 
Kříže v Chebu a Kongregace Milosrdných sester Sv. Vincence de Paul. 

Protože si zpracování zejména složitých rešerší třetího typu vyžadovalo velmi úzkou 
spolupráci několika oddělení NA, byl pro účely zefektivnění a zrychlení agendy vypracován 
postup vnitřního oběhu spisů a jednotlivých podání tak, aby jednotlivá oddělení mohla 
pracovat na podání jak souběžně, tak následně, což si vyžádalo některé výjimky ve stávajícím 
systému spisové služby eSSSl Ginis (např. možnost vyhotovování kopií). V některých 
případech, pokud to bylo technicky možné, byly po dohodě s podateli vyhotovovány kopie 
archiválií v elektronické podobě, ve většině se však jednalo o ověřené analogové kopie. 
Naprostou většinou však žádosti přicházely nejprve na 4. oddělení a byly předávány 
k dokončení na oddělení 3., s možností oběhu přes 1. a 2. oddělení NA. 

V souvislosti s touto agendou bylo kromě výše uvedených jednání s povinnými 
osobami provedeno také množství konzultací přímo se zástupci oprávněných osob – církví 
(jejich zaměstnanci nebo právními zástupci). Ve většině případů se nejednalo o osoby znalé 
archivní problematiky, často byli v archivu naprostými nováčky. Protože vyhledávání 
podkladů v archivních fondech pro vydání movitých věcí realizovaly oprávněné osoby 
vlastními silami, bylo nutné poskytnout těmto osobám prostřednictvím konzultací nápovědu a 
návod, jakým způsobem se v archivních fondech a pomůckách orientovat, a také případně 
konkrétní archivní jednotky přímo doporučit. Ze strany 4. i 3. oddělení pak bylo nutné 
koordinovat zapůjčování archivních jednotek do badatelny NA a flexibilně ve spolupráci s 
pracovníky badatelny řešit mimořádný zájem těchto žadatelů, kumulovaný často do stejného 
časového okamžiku a stejné materie. Jednalo se zejména o fondy Ministerstvo školství a 
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kultury – církevní odbor, Státní úřad pro věci církevní, Státní památková správa, Náboženská 
matice, Ústřední ředitelství státních lesů a statků.  

Rešerši na téma církevních restitucí – movitých věcí zpracovalo 4. a 3. oddělení pro 
dvě povinné/oprávněné osoby. V jednom případě se jednalo o Národní galerii, mj. se 
zaměřením na Vyšebrodský cyklus, v druhém případě pak o movité předměty z původního 
vlastnictví benediktinů a Řádu maltézských rytířů pro zastupující advokátní kancelář.  

Obtíže při vyřizování žádostí občas způsobovala skutečnost, že na nemovité i movité 
majetky vlastněné jednou církevní institucí, např. klášterem, se souběžně dotazovali různí 
žadatelé, protože tento majetek se nacházel v několika různých okresech nebo byl různého 
druhu. Zpravidla totiž proběhlo zabavení veškerého majetku státem v krátkém časovém 
období a z rozhodnutí jedné instituce nebo společným rozhodnutím několika institucí, takže 
archiválie o tom vypovídající, z hlediska obecného právního rámce i konkrétního jednotlivého 
nemovitého a movitého majetku, jsou rozsáhlé a zároveň z důvodů zachování souvislostí 
obtížně dělitelné, takže bylo nutno tazatelům zasílat často obsáhlý konvolut, ačkoliv jejich 
žádost se týkala jen menšího množství státem zabaveného majetku. V případě vyhledávání 
archiválií ve fondu Náboženská matice, Praha způsobovala potíže neuspořádanost fondu a 
chybějící dostatečně podrobné předávací seznamy. 

 
Vyřizování agendy zák. č. 262/2011 Sb.  
 
Rešerše probíhaly dále již zaběhlým systémem ve shodě s dohodnutými požadavky 

Ministerstva obrany ČR. Tento postup se osvědčil. Pracovníci oddělení ze základní informace 
o osobě prováděli rozsáhlou rešerši v celkem až 25 archivních fondech, šlo zejména o fondy 
justice, ÚV KSČ a dalších. Po soustředění všech podkladů byly vybrány dokumenty 
relevantního charakteru, dokazující odboj případně odpor proti komunismu u konkrétní 
osoby. V roce 2013 došlo k částečné proměně agendy, kdy byly ze strany Ministerstva obrany 
podávány některé žádosti opakovaně s prosbou o doplnění dalších materiálů. Většinou se 
ukázaly další archivní materiály pro účely naplnění zákona č. 262/2011 Sb. buď jako 
marginální nebo irelevantní nebo šlo o archivní materiály původců, které nejsou v Národním 
NA vůbec uloženy. Přesto byly ve všech případech vždy provedeny opakované rešerše se 
stejnou pečlivostí jako u prvního podání v dané kauze. Agenda byla náročná na technické 
zabezpečení (kopírovací a skenovací přístroje), probíhalo digitalizování archiválií (skenování) 
ve velkém rozsahu, v některých případech byly vzhledem k velkému rozsahu materiálu (skeny 
přesahující 10 MB, což je limit pro ISDS) pořizovány analogové kopie, které byly 
vyzvedávány v pravidelných intervalech kurýrem Ministerstva obrany. S opakovanými 
žádostmi stoupala také odborná náročnost rešerší, kdy se objevovaly i případy atypické či 
protirežimní činnost obtížně dokladovatelná prostřednictvím archivních fondů našeho archivu. 

 

  Agenda zjišťování národnosti a státního občanství 
 

Poněkud narostl počet dotazů na zjišťování národnosti a státního občanství. V naprosté 
většině se jednalo o žádosti státních úřadů či orgánů samosprávy. Často se provádí i z důvodu 
jiného majetkového šetření, případně i kompletního dědického řízení (648 ks žádostí v 3. 
oddělení, 360 ve 4. oddělení), u níž rovněž jako tazatelé převažují instituce. Žádosti o údaje ze 
sčítacích operátů týkající se zjištění národnosti a státního občanství již nepředkládají jen 
soukromé osoby, které potřebují nejčastěji potvrdit českou nebo německou národnost. Zájem 
o informace projevují zejména pozemkové úřady dohledávající majitele pozemků. V minulém 
roce se stabilizoval počet osob, které potřebují doložit československé občanství svých předků 
na základě sčítání v roce 1930 na Podkarpatské Rusi. Jedná se celkem o 170 žádostí (z 648 
celkových), tj. měsíčně stále přichází 14–15 nových požadavků.  



Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2013 
 

25 
 

VÝSTAVY  
 
      I když NA v poslední době nepořádal samostatné výstavy (velmi úspěšné vystavení 
Zlaté buly sicilské v roce 2012 bylo výjimečné), jeho archivní fondy jsou velmi často 
požadovány různými institucemi k zapůjčení na výstavy. Proto je do výstavní činnosti 
zahrnován nejen výběr archiválií, kontrola fyzického stavu archivních dokumentů a 
výstavních prostor, ale i příprava návrhů smluv o výpůjčce včetně zajištění záznamů o 
ocenění, protokolů o stavu archiválií apod. V následující tabulce je shrnuto množství 
pracovních dnů potřebných pro kontrolu fyzického stavu archiválií a zajištění výstav: 

 

Příprava archiválií pro výstavy a zápůjčky dny 40 
Instalace výstav dny 11 
Měření klimatických a světelných parametrů dny 20 

 
 

Příprava výstavních exponátů a výstavních panelů a vlastní instalace 

a )  d o m á c í  v ý s t a v y  
 
V l a s t n í  
Jiří z Poděbrad, husitský král – přítel míru (libreto, příprava výstavy; realizace 2014, ve 
spolupráci s firmou EMBA zhotoven nástěnný kalendář věnovaný výročí mírových snah 
Jiřího z Poděbrad)  
Mistr Jan Hus (libreto; realizace 2015) 
Československo-německé hospodářské vztahy v dokumentech (přípravy, termínem odsunuto 
vzhledem k předchozím významným výročím na rok 2016–2017) 
 
S p o l u p r á c e  a  z á p ů j č k y  e x p o n á t ů  
Originály dokumentů: 
Král a jeho koruna (pořádal Národní památkový ústav, Správa kláštera Zlatá Koruna), Velký 
konvent kláštera Zlatá Koruna; 14. – 28. srpna 2013. 
Posouzení fyzického stavu k zápůjčce žádané archiválie, kontrola výstavních podmínek 
v průběhu výstavy, zaslání žádosti o vyplnění a vyhodnocení Dotazníku pro zapůjčení 
archiválií k výstavním účelům a stanovení výstavních podmínek. Pořadatel nakonec od 
zápůjčky archiválií odstoupil. 
 
Poklady starého Egypta. Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského (pořádá Vlastivědné 
muzeum v Olomouci), Výstavní prostory Vlastivědného muzea v Olomouci; 10. října 2013 – 
15. března 2014. 
Výběr archiválií, posouzení fyzického stavu zapůjčovaných archiválií, kontrola výstavních 
prostor, zpracování návrhu Smlouvy o výpůjčce a jejích příloh č. 1 (Seznam zapůjčovaných 
archiválií), č. 2 (Položkový seznam pojistných hodnot zapůjčovaných archiválií) a č. 3 
(Dokumentace o stavu archiválií) a posouzení fyzického stavu navrácených archiválií 
z výstavy. Eva Gregorovičová vystoupila na tiskové konferenci před vernisáží 10. října 2013 a 
v lednu 2014 v rámci doprovodných akcí s přednáškou. Archiválie Národního archivu byly na 
výstavě instalovány od 10. října do 24. listopadu.  
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Otevři zahradou rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300 (připravuje Národní galerie v 
Praze), Výstavní prostory Valdštejnské jízdárny, Praha a Galerie Klementinum – Národní 
knihovna České republiky; Klementinum, Praha; 6. listopadu 2014 – 15. března 2015. 
Posouzení fyzického stavu zapůjčovaných archiválií a zpracování návrhu Smlouvy o výpůjčce 
a jejích příloh č. 1 (Seznam zapůjčovaných archiválií), č. 2 (Položkový seznam pojistných 
hodnot zapůjčovaných archiválií) a č. 3 (Dokumentace o stavu archiválií). 
 
Kopie dokumentů: 
Diktatura vs. naděje – pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989.  
Putovní výstava.  
Pořádalo v rámci Roku víry Velvyslanectví ČR u Svatého stolce a Archiv Kanceláře 
prezidenta republiky na Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě. Řím, listopad 2012 – 
leden 2013;  
červenec 2013 u příležitosti cyrilometodějských slavností Velehrad; 
podzim 2013 Pražský hrad, v Mladotově domě. 
Alena Nosková a Alena Šimánková jsou součástí autorského týmu výstavy a další pracovníci 
4. oddělení (Michaela Munková, František Štverák) se podíleli na přípravě dokumentů.  
 
Nejdelší noc – 21. 8. 1968. Výstava fotografií a dokumentů k 45. výročí srpnových událostí.  
Putovní výstava. 
Pořádali Policie České republiky – Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 
SKPV, Vojenský historický ústav Praha a Muzeum Policie České republiky. Výstava byla na 
bannerech instalována a slavnostně zahájena 20. srpna 2013 v Muzeu Policie České 
republiky, Praha. 
Národní archiv, Praha, na tabulích; 10. září – 31. prosince 2013. 
Příprava výstavních exponátů a výstavních panelů a vlastní instalace. Hlavním předmětem 
zájmu se staly fotografie Okky Offerhaus, které NA získal v roce 2011 přímo od autorky. O 
jejích fotografiích byly publikovány celostránkové články v denním tisku (např. Mf Dnes – L. 
Navarra). 
Obě formy výstavy budou v roce 2014 postupně instalovány na různých místech České 
republiky. 
 
Lev oděný v purpuru. Výstava u příležitosti 150. výročí narození arcibiskupa Lva kardinála 
Skrbenského z Hříště (*1863 Hukovice – †1938 Horní Dlouhá Loučka) (pořádá Muzeum 
Novojičínska), Výstavní prostory Muzea Novojičínska, Kunín – zámek; 2. července – 31. 
října 2013. 
 
Plzeňské stopy v Indii aneb život Plzeňanů v indickém městě Ránčí v 60. letech minulého 
století zachycený na fotografiích, filmových záběrech a ve vzpomínkách (pořádalo Pivovarské 
muzeum v Plzni), ve spolupráci s Ústředním archivem společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., 
Archivem města Plzně a se Státním oblastním archivem v Plzni, 17. května. 2013 – 31. 
prosince. 2013 
 
40. výročí požáru Veletržního paláce (připravuje Národní galerie v Praze), Výstavní prostory 
Veletržního paláce v Praze, 21. března 2014 – 8. února 2015  
 
Remembering Jan Masaryk (výstava pořádaná v prostorách Velvyslanectví ČR ve Velké 
Británii v Londýně u příležitosti stejnojmenného semináře, konaného dne 7. 3. 2013, jehož se 
účastnil ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg a velvyslanec Michael 
Žantovský, pořádalo Velvyslanectví ČR ve Velké Británii ve spolupráci s Forum of British, 
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Czech and Slovak Historians, autor výstavy: Jan Kaplan, spolupráce a výběr archiválií z NA 
Jiří Křesťan a Lenka Caltová).  
 
b )  z a h r a n i č n í  v ý s t a v y  
 
Kopie dokumentů: 
Diktatura vs. naděje – pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989. 
Pořádali v rámci Roku víry Velvyslanectví ČR u Svatého stolce a Archiv Kanceláře 
prezidenta republiky na Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě. 
Řím, listopad 2012 – leden 2013.  
 
 

SPOLUPRÁCE S  MÉDII  
 
      V uplynulém roce byla spolupráce s médii mimořádně bohatá, a to zejména zásluhou 
Jiřího Křesťana. Jeho monografie Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění se dočkala 
mimořádné pozornosti. J. Křesťan poskytl desítky rozhovorů, opakovaně vystoupil na 
různých rozhlasových stanicích a v televizním pořadu Historie.cs.  

Média projevila zájem rovněž o další aktivity oddělení nestátních fondů, např. o 
převzetí osobního archivu emeritního ředitele Rádia Svobodná Evropa Mgr. Pavla Pecháčka 
nebo převzetí unikátního souboru dokumentů K231 z roku 1968 od Konfederace politických 
vězňů. Obě události zaznamenala Česká televize ve svých zpravodajských pořadech. V České 
televizi se objevila rovněž reportáž o archiváliích, jež zůstávají badatelům z různých důvodů 
uzavřeny (například poslední slova T. G. Masaryka, zaznamenaná jeho synem Janem, 
zapečetěná na žádost rodiny). 

 Zástupcům médií byly ovšem poskytovány kopie a podklady z fondů všech oddělení. 
S ohledem na politický vývoj a volební rok 2013 se objevovaly častější žádosti o lustrace na 
členství v KSČ jednotlivých kandidátů, zejména ze strany médií (tisk, televize), v jednom 
případě se jednalo o žádost zahraniční. Kromě toho jsme spolupracovali s Českou televizí při 
natáčení pořadu „Tajemství rodu“. Průběžně se objevovaly dotazy na téma církevních 
restitucí. 
 
 

EXKUR ZNÍ ČINNOST  
 

Exkurze na 1. oddělení byly kvůli generální inventuře v uplynulém roce realizovány 
pouze v omezené míře. Přesto se zde uskutečnilo 12 exkurzí, jichž se zúčastnilo celkem 122 
osob, z toho 4 cizinci (kromě vysokoškolských studentů např. pracovníci OASS MV ČR, 
arménští archiváři, pracovníci MV ČR, generál Štěpán).  Kromě toho proběhly 2 exkurze 
v Arcibiskupském paláci, realizované naším kolegou, pro archiváře a konzervátory NA a 
pracovníky Arcibiskupského paláce. 

V budově na Chodovci zajistilo 8. oddělení ve spolupráci s ostatními odděleními 
celkem 24 exkurzí s celkovým počtem více než 160 účastníků a s obdobnou skladbou 
návštěvníků.  
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Soupis akcí a využívání přednáškového sálu a kinosálu  
 
Měsíc Seznam akcí a využívání sálů Počet  
LEDEN ZŠ Jesenice – exkurze 2 
 Univerzita Hradec Králové, obor pomocné vědy historické a  

archivnictví – exkurze, výuka 
1 

 Přednáška o americkém archivnictví 1 
ÚNOR Archivní den – seminář (VOX) 1 
 Fakulta humanitních studií UK, Orální historie – exkurze 1 
 Porada 8. oddělení 1 
 Paginae historiae 1 
 Výroční schůze Pobočky České informační společnosti 1 
 Jednání CNZ k Národnímu standardu 1 
BŘEZEN Výuka pro studenty archivnictví FF UK 3 
 Přednáška o archivnictví v Rusku 1 
 Jednání CNZ k Národnímu standardu 1 
 Změny v Programovém financování ve vazbě na IISSP – školení 1 
 Valná hromada ČAS 1 
DUBEN Otevíráni obálek a hodnocení u VR 019 1 
 Výuka – konzervace 1 
 Výuka – VŠFS 1 
 Výuka pro studenty archivnictví FF UK 2 
 Přednáška kardinála Vlka:  

 Znamení času. O cestě k historii, pramenům a pravdě 
1 

 Jednání CNZ k Národnímu standardu 1 
KVĚTEN Výuka pro studenty archivnictví FF UK 1 
 Archivní kurz  2 
 Seminář – Možnosti a způsoby digitalizace fotografických, 

kinematografických a zvukových archiválií a dokumentů 
1 

 Kulatý stůl CNZ 1 
ČERVEN Archivní kurz 1 
 NDA – otevírání obálek u veřejné zakázky: NDA – zadávací řízení 

dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW 
1 

 Jednání CNZ k Národnímu standardu 1 
 Předávání medailí 1 
 Seminář ke správnímu řádu a jeho aplikaci v oblasti archivnictví a 

spisové služby 
1 

ČERVENEC NDA, zadávací řízení na dodavatele rekonstrukce prostor záložního 
pracoviště 

1 

SRPEN NDA, zadávací řízení na TDI, záložní pracoviště 1 
 NDA, zadávací řízení na výběr poskytovatele konzultačních služeb 

ICT 
1 

 Výběrové řízení 2 
ZÁŘÍ Konference CNZ – příprava 1 
 Pracovní schůzka – 4. oddělení 1 
ŘÍJEN Konference CNZ 1 
 Modrý štít – Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi 

nebo živelnými pohromami II 
1 

 Setkání informatiků oblastních archivů 1 
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 Výuka archivnictví 2 
 Porada poloprovozu – TA ČR 1 
LISTOPAD Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 2 
 Výuka archivnictví 2 
 TAČR – projekt Agenda státního občanství 1 
 Archivní kurz 2 
 FKSP 1 
 Plenární schůze ZOO 1 
 Předávání archiválií z Konfederace politických vězňů 1 
 Natáčení ČT s jiřinou Bohdalovou 1 
 Prezentace skeneru – Slovensko 5 
PROSINEC Výuka archivnictví 2 
 Přednáška prof. Petra Piťhy 1 
 Mikulášská besídka 1 
 TAČR 1 
Celkem  68 

 
 
KNIHOVNA  

 
V uplynulém roce se podařilo udržet bezproblémový provoz knihovny v  základních 

činnostech a službách na takové úrovni, aby opět dostála rozsahu služeb uživatelům, daném a 
vyplývajícím z jejího postavení základní knihovny se specializovaným fondem dle §13 
zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb a splnit nebo pokračovat v řadě úkolů specifického, dlouhodobého a 
mimořádného charakteru. V konkrétní podobě toto představuje širokou škálu úkolů a činností 
v oblasti péče o historické knihovní fondy a sbírky, které jí byly v procesu minulých let 
svěřeny do péče; úkolů v oblasti tvorby a zpřístupňování oborově zaměřeného knihovního 
fondu archivní knihovny; tvorby a zpřístupňování informačního oborového fondu, ať již 
v podobě oborových dokumentačních databází, nebo v podobě sestavování a vydávání 
oborových bibliografií; úkolů a činností v oblasti využívání těchto fondů formou poskytování 
nejrůznějších služeb výpůjčních, referenčních a řady specifických služeb knihovny) – při 
využití nových technologií – širokému okruhu uživatelů knihovny, ať již jde o pracovníky a 
badatele NA a ostatních archivů ČR, o uživatele z okruhu vysokých a středních škol, nebo o 
další odborné a zájmově odborně zaměřené uživatele z řad široké veřejnosti. Činnosti 
zajišťované 1 pracovnicí na plný úvazek na detašovaném pracovišti v objektu Milady 
Horákové 133 do 30. června 2013 byly po jejím odchodu do důchodu pokryty jednou 
pracovnicí z knihovny na Chodovci v rozsahu poloviny pracovního úvazku. V důsledku této 
neblahé personální situace došlo ke změně provozní doby půjčovny knihovny B, která byla 
soustředěna do dvou pracovních dnů (pondělky a středy). 

V oblasti vědecké a odborné činnosti byla opět velká pozornost věnována průzkumu 
bohemik (starým tiskům a tiskům 19. a 1. poloviny 20. století) – všem typům a druhům 
dokumentů (především pak seriálům a vzácným monografiím; a dokumentům veřejného 
zájmu – úřednímu tisku a oficiálním a administrativním dokumentům speciálně nebo 
všeobecně zveřejněných, tj. typickému druhu dokumentů nacházejících se ve většině dílčích 
historických knihovních fondů archivní knihovny – ve srovnání jejich výskytu ve fondech 
ostatních odborných knihoven. Cílem byl opět způsob zpracování a zpřístupnění těchto 
dokumentů knihovními systémy používanými v knihovně, ale i zpracování přehledu 
fyzického stavu dokumentů z pohledu dlouhodobých plánů bezpečnostního snímkování (a 
digitalizace), restaurace a konzervace archiválií a knihovních dokumentů NA vlastními 
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prostředky nebo za využití národních programů v oblasti digitalizace dokumentů. Výsledky 
průzkumu byly opět využity pro přípravu podkladů a vlastní zpracování dokumentace pro 
podání žádosti o poskytnutí dotací v rámci výběrového řízení v programu Veřejné informační 
služby knihoven (VISK) vyhlašovaného Ministerstvem kultury pro rok 2013 a pro rok 2014. 
V roce 2013 byl přidělen grant v podprogramu VISK 7 – národní program digitalizace 
dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru. V roce 2013 mohl tedy pokračovat 
dlouhodobý projekt Úřední a oficiální seriálové dokumenty republiky Československé.  

Grant v podprogramu VISK 6 – národní program digitálního zpřístupnění vzácných 
dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica v roce 2013 byl přijat, takže 1. etapa tematu 
Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech – signatura A 1–74, knihy a tisky o 
třicetileté válce ze sběratelství rodu Valdštejnů, který bezprostředně a systematicky navazuje 
na předcházející projekt digitalizace dokumentů z historicky cenného knihovního fondu 
Knihovna Valdštejnská, mohl začít a byl úspěšně splněn. 
 Nejen bohemikům, ale i ostatním typům a druhům dokumentů a ostatním složkám 
rozboru historických i novodobých fondů knihovny byla věnována pozornost v rozsahu 
časových možností nebo v rámci plnění specifických úkolů (redakce katalogů, digitalizace 
katalogů, zpracovávání fondů). Pokračovaly práce ve fondu a s fondem: Sbírka novin 
Národního archivu, Soupisový fond seriálů, Knihovna profesora Václava Novotného,  
Knihovna profesora V. Kybala, Knihovna Piaristické koleje na Novém Městě, Knihovna 
Valdštejnská. Proběhla přejímka první části depozita fondu Knihovny Maltézské/Rukopisy. 
Sledovány a upřesňovány jsou historie fondu – původce fondu, historie získání; analýza 
úrovně evidenčních a katalogových pomůcek k fondu a/nebo návrhy na jejich klasické nebo 
elektronické přepracování/zpracování nebo na jejich digitalizaci; průzkum dokumentačních 
kartoték k fondům a z fondů dílčích fondů knihovny, jejich typologický rozbor, možnosti 
jejich dalšího využití v informačním fondu knihovny nebo v širším využití v národních a 
jiných projektech, jako je tomu např. u osobních knihoven významných českých osobností. 
Průzkumy je upřesňován nejen rozsah a obsah fondů z různých hledisek, ale jsou 
aktualizovány i výhledové plány zpracovávání fondů a jejich využití, a dokumentace k daným 
fondům. Nové poznatky nebo změny ve zpracování fondů a jejich pomůcek jsou využívány i 
pro přípravu podkladů k aktualizaci materiálů Public Relations na web nebo intranetu nebo 
pro zpracování odborných knih nebo studií a referátů pro odborné semináře a konference. 
Výsledky těchto rozborů fondů se pak jako vždy promítly do konkrétní práce s daným 
fondem. 

Odborná činnost knihovny zaměřená na oborovou bibliograficko-dokumentační 
činnost a vydávání bibliografických soupisů úzce koresponduje s ediční činností archivu a 
s publikační činností pracovníků knihovny. V roce 2013 byly elektronicky vydány tři další 
čísla/ročníky a jeden souhrn za více čísel k třem titulům bibliografických soupisů. Záslužným 
bibliografickým a publikačním počinem bylo pokračování vydávání ročních soupisů 
bibliografického titulu Bibliografie českého archivnictví v elektronickém vydání. V roce 2013 
byl za externí pomoci (institucionální podpora vědy) zpracován a vydán soupis za rok 2007 v 
aktivním formátu html a ve formě elektronické knihy ve formátu PDF. Dále byly v roce 2013 
zpracovány, sestaveny a elektronickou formou na webu ve formátech html, PDF, RTF vydány 
další svazky/čísla dalších dvou titulů bibliografických soupisů Publikační činnost Národního 
archivu a jeho pracovníků za rok 2012 a Informativní přehled – výběrová bibliografie z 
archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 34 (bylo zpracováno za 
externí pomoci) a souhrn čísel 24–34, elektronicky vydaných v letech 2006–2013. 

Umožněním přístupu uživatelů knihovny na Internet formou veřejné internetové 
stanice splňujeme zákonnou podmínku pro udržení statutu veřejná knihovna. Pro veřejnost je 
v půjčovně knihovny jedna stanice přímo určená jen pro službu „Internet pro veřejnost“, která 
je od 28. března 2013 již plně v režijních nákladech NA. Tímto dnem také končil dlouholetý 
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projekt Internetizace knihoven, vyhlášený v roce 2006 Ministerstvem informatiky a jehož se 
knihovna NA hned v počátku jeho vyhlášení zúčastnila.       

Veřejnosti přístupné prostory knihovny v objektech Chodovec a M. Horákové jsou 
vybaveny třemi počítači s  rozšířeným intranetem pro veřejnost. Vedle intranetu archivu je 
počítačům a uživatelům umožněn částečný přístup na internet na webové stránky archivu a do 
plné verze národní databáze starých tisků Manuscriptorium. Další čtyři počítače intranetové 
stanice stejného obsahu služeb jsou k dispozici ve dvou archivních badatelnách v objektech 
Chodovec a M. Horákové. 

V roce 2013 pokračovala digitalizace katalogů seriálů metodicky nastavená v roce 
2010 jak pro vlastní přípravu/redakci katalogů seriálů k digitalizaci, tak pro specifikaci služeb 
v oblasti skenování a indexaci údajů. Dalším digitalizovaným katalogem byl starý katalog 
seriálů z dílčího fondu Knih. B. Redigovaná textová data (pomocí pořizovacího/editačního 
SW firmy ImagingSystem, specificky nastaveného dle požadavků knihovny) spolu 
s obrazovými daty tohoto katalogu byla připojena do vyhledávání v DB/Obrázkový katalog a 
byla rovněž archivována na server archivu. 
 
Přehled sledovaných základních statistických jednotek podává Příloha v závěru Zprávy o 
činnosti Národního archivu za rok 2013.  
 
 

VĚDECKÝ VÝ ZKUM  
      

 Národní archiv, v souladu s předmětem činnosti stanoveným zákonem o archivnictví, 
dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumu a v neposlední řadě i historickou tradicí starou sto 
padesát let, pokračoval i v roce 2013 ve svých výzkumných aktivitách.  

Archiv provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd 
historických a v příbuzných vědních oborech; plní úkoly ústředního vědecko-výzkumného 
pracoviště na úseku preventivní péče o archiválie, konzervace a restaurování archiválií, 
uchovávání a zpřístupňování nových forem nosičů informací, včetně dokumentů v digitální 
podobě; v této oblasti vykonává funkci odborného, metodického a školícího centra. 
Základním posláním archivů bylo a je uchovat a zpřístupnit informace pro současné a budoucí 
potřeby společnosti. Vědecké, výzkumné a inovační aktivity tedy oscilují kolem tohoto 
fundamentu a spolu s vývojem společnosti se proměňují reagujíce na informační poptávku a 
na vnější rámec existence a fungování archivů, přesněji na potenciální rizika, znemožňující 
plnit základní poslání. Národní archiv se stal i na tomto poli uznávanou výzkumnou 
kapacitou, potvrzenou výsledky a poměrně úspěšným získáváním dotací z nejrůznějších 
zdrojů na vědu a výzkum. V minulých letech dobře nastavený proces je tedy nutné nadále 
rozvíjet a přizpůsobovat kapacitním možnostem a odborným schopnostem uvnitř ústavu. 
Potvrzením správnosti bylo přiznání institucionální podpory vědy pro rok 2012, na základě 
výsledků vědecké činnosti, ve výši 5 501 tis. Kč, další podpora na rok 2013 ve výši 5 456 tis. 
Kč a konečně 6 100 tis. Kč na rok 2014. Na seznamu vědeckých institucí figurujeme 
v postavení vědecké infrastruktury. Realizace vědeckého výzkumu a inovací odpovídá širšímu 
záběru činností, které archiv ze zákona vykonává. Proto se zde realizuje jak základní, tak 
aplikovaný výzkum a silně jsou zde zastoupeny inovace technologické i pro výkon státní 
správy. 
 U instituce velikosti NA lze při plánování vědecko-výzkumné činnosti uvažovat 
s relativně širším spektrem výzkumných záměrů, které však budou propojené určitým 
jednotícím prvkem. Multispektrálnost pramení v historickém vývoji instituce a jejích 
předchůdců. Archiv byl vytvořen primárně jako historický ústav. K jeho úkolům patřilo 
získávat a ukládat prameny k dějinám českých zemí, zpracovávat je do podoby odborných 
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publikací a zpřístupňovat je formou vědeckých edic. Ve společenských vědách tento obraz 
archivu ostatně zůstal zakonzervován dodnes. Vývoj ovšem proběhl ve všech segmentech 
archivních povinností, a tak zpracování a zpřístupňování archiválií se neděje zdaleka tak 
kabinetním a elitářským způsobem a využívají se nejmodernější informatické znalosti. 
Pokročila též preventivní péče i technologie restaurování a konzervování. Archiválie se 
dokonce staly nemateriální svou podstatou. Vyvstala tak nutnost aktivně reagovat na nové 
skutečnosti. Jestliže administrativně-legislativní řízení oboru spočívá na odboru archivní 
správy a spisové služby Ministerstva vnitra, pak inovační a výzkumnou laboratoří celého 
českého archivnictví je Národní archiv – ústřední archiv státu. Plní tak jedinečné úkoly, vedle 
historicky daných a nadále rozvíjených vědeckých povinností z oblasti humanitních věd, jež 
jsou obdobné jako v ostatních státních archivech (zde s jistým územním vymezením).  
 Sledování více linií výzkumu, zejména jeho rozčlenění na základní a aplikovaný, 
neznamená však nekoncepční roztěkanost. Ostatně personální a rozpočtová omezení si 
vynutila ještě větší sevřenost základního směřování výzkumu a koncentrování se na 
nejnosnější projekty, jež jsou v souladu s prioritami naší společnosti. Nejvýznamnější z nich 
uvádíme v následujícím výkladu. Podrobnosti viz Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 
2013 a její nedílná součást – Publikační činnost pracovníků archivu a výsledky v oficiální 
celostátní evidenci (RIV). 

 

Základní výzkum 

Základní výzkum realizuje Národní archiv v souladu se svým oborovým zákonem v 
oblasti historiografie, sociologie, statistiky, dějin správy a pomocných věd historických. 
Zásadní obrat zde neočekáváme. Odborné statě publikujeme v renomovaných domácích 
impaktovaných či neimpaktovaných recenzovaných periodikách, především ve Sborníku 
archivních prací a v Archivním časopise, které vydává Ministerstvo vnitra, dále ve sborníku 
Národního archivu Paginae historiae, v Českém časopise historickém a v řadě dalších 
časopisů. Některé významné výsledky práce našich pracovníků vycházejí i monograficky. 
Institucionální podpora vědy umožnila v roce 2013 a umožní v roce následujícím pružněji 
zveřejňovat výsledky běžícího zkoumání za pomoci externích služeb vydavatelství a tiskáren. 
Naše kapacitní možnosti bychom chtěli rozšířit obměnou dosluhujícího vlastního zařízení pro 
tisk odborných titulů tak, jak je to obvyklé u ostatních domácích výzkumných ústavů našeho 
oboru. Přídavné zdroje též umožní udržet mobilitu odborných pracovníků, jejich výzkum 
doma i v zahraničí, předávání a výměnu poznatků na příslušných fórech. 

Na pomezí základního a aplikovaného výzkumu se pohybují archiváři při zpracování 
archivních fondů, jež je korunováno výsledkem v podobě archivních pomůcek s fundovaným 
úvodem, vlastním inventářem či katalogem a náročnými rejstříky. Zatímco tyto produkty 
odborné práce se nevydávají obvykle tiskem a ve stále větší míře jsou předávány nejširší 
veřejnosti prostřednictvím webu, ediční projekty, jednoznačně kotvící ve sféře základního 
výzkumu, se publikují. Paradoxně, výsledky nejnáročnější vyžadující vysokou odbornost, 
mívají potíže s uznatelností při „metrologii“ vědy. Naposledy se tak stalo s regestářem listin 
krále Václava IV. Webové prezentace souvisejí i s celou řadou dalších vědeckých výsledků – 
od webových výstav až k publikování výzkumných zpráv. Výsledky základního zpracování a 
nabyté vědomosti musíme intenzivněji předat veřejnosti alespoň ve formě statí, když 
přidělování bodů v hodnocení vědy je poněkud diskriminující v našich hlavních produktech – 
inventářích. 

 V roce 2012 byl zahájen rozsáhlý grantový projekt Korespondence papežského nuncia 
Cesare Speciana na císařském dvoře v Praze v letech 1592–1598 (Alena Pazderová, GA ČR 
P405/12/2037). Národní archiv tak navázal na přerušenou tradici vydávání tohoto typu 
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pramenů, splní dávný dluh po svém historickém předchůdci ještě z doby první 
Československé republiky a vyplní informační mezeru, kterou ochotně pro ještě Archiv země 
České vytvořily ostatní mezinárodní historické ústavy v Římě. Historickému ústavu v Římě 
byla předložena v dubnu roku 2013 elektronická maketa prvního svazku. Hlavní náplní práce 
řešitelky na projektu v uplynulém roce byla vlastní ediční práce. Podle plánu dokončila revizi 
německých regestů pro rok 1593 a tvorbu a revizi edičních poznámek v německém jazyce pro 
léta 1592–1593 a pokračovala v tvorbě věcných poznámek u listů z roku 1593 a 1594, které 
byly průběžně zadávány k překladu do němčiny. Souběžně byla opět ukládána rejstříková 
hesla (jmenná a místní) jako základ pro budoucí sdružený rejstřík. Pro orientaci v problémech 
nastíněných nunciaturní korespondencí řešitelka studovala paralelně odbornou literaturu doma 
a v rámci dvou grantových cest i v zahraničí.                                                                                                            

V úvodní odborné studii doplňovala řešitelka životopis nuncia Speciana a pokračovala 
v podrobné analýze problémů Specianovy nunciatury v říši a v českých zemích na základě 
archivních dokumentů konfrontovaných s odbornou literaturou a s využitím ilustrativních 
citací z nunciaturní korespondence.  

V roce 2014 budou dokončeny regesty pro období září – prosinec 1594 včetně 
překladu do němčiny a bude pokračovat tvorba poznámkového aparátu ke korespondenci 
z tohoto roku včetně překladu do němčiny. Souběžně bude pokračovat práce na úvodní 
odborné studii. Zahraniční cesty (Řím) využije řešitelka k opravám přepisů nunciaturní 
korespondence, heuristické práci, studiu odborné literatury a k odborným konzultacím se 
zahraničními kolegy. 

 Čtvrtým rokem pokračoval multidisciplinární výzkum Analýza demografických 
proměn vznikajícího velkoměsta. Databáze obyvatel Prahy (1850–1918) (Milan Vojáček, GA 
ČR P410/10/0509). Podstatou projektu je vytvoření databáze veškerých relevantních údajů, 
jež je možné získat z pobytových přihlášek obyvatel Prahy z let 1850–1918. Rok 2013 byl 
předposledním rokem řešení tohoto projektu, na němž se na dohody o provedení práce 
podílelo 31 spolupracovníků. Pokračoval přepis údajů do databáze a jejich kontrola a oprava. 
Dále byly doplňovány a upravovány číselníky, které umožňují snadnější vyplňování údajů, ale 
také následné vyhodnocení a sloučení multiplicit (číselník lokalit, typů zaměstnání, jmen a 
příjmení). Řešitel grantu vystoupil s příspěvkem, vzniklým při řešení projektu na mezinárodní 
konferenci k městským dějinám Chudé budete mít mezi sebou stále. Od charity k sociální 
politice ve městech 18. – 20. století., 8. – 9. 10. 2013, Praha. Studie, jež vznikla rozšířením 
konferenčního příspěvku, byla odevzdána k publikaci v recenzovaném periodiku Documenta 
Pragensia. Pro rok 2014 se plánují finalizační práce posledního roku. Je několik možností 
dalšího pokračování: reprezentace statistických dat a jejich zpřístupnění (např. využití dat o 
pohybu obyvatel a jejich propojení s kartografickým materiálem), spolupráce s Archivem 
hlavního města Prahy – propojení s jejich digitalizačními projekty domovských příslušností, 
spolupráce s Archivem města Brna – komparace dvou lokalit, možné další rozšíření o data 
z Evidence obyvatelstva následného období (3. oddělení) – synkreze s výzkumným projektem 
TA ČR Agenda státního občanství a možnosti jejího zefektivnění. 

 Jiří Křesťan ukončil velmi úspěšně grantový projekt GA ČR P410/10/1673 Zdeněk 
Nejedlý (1878–1962) vydáním odborné monografie v renomovaném nakladatelství Paseka. 
Kniha Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění (Nakladatelství Paseka – Národní archiv) 
byla mimořádně úspěšná, autor za ni obdržel cenu Magnesia Litera v oblasti literatury faktu. 
Publikaci vyhlásila redakce Literárních novin Knihou roku, v anketě Lidových novin Kniha 
roku 2013 získala čtyři nominace. Kniha byla rovněž nominována na Státní cenu za literaturu 
za rok 2013 a Cenu předsedy Grantové agentury ČR. V rámci posuzovacího řízení GA ČR 
v roce 2013 získal projekt Zdeněk Nejedlý (1878–1962) nejvyšší hodnocení: „stupeň V: 
vynikající (s mezinárodním významem)“. Veřejné prezentace knihy (v Praze, v Litomyšli a 
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v nepřítomnosti autora i v Moskvě v rámci konference o česko-ruských vědeckých, kulturních 
a společenských vztazích, kde ji představil předseda Česko-ruské komise historiků a archivářů 
Jan Němeček) byly pozitivně hodnoceny a hojně navštíveny. O knize byla uveřejněna řada 
recenzí v denním tisku, kulturních časopisech i odborných periodikách, kromě rozhovorů 
v médiích proslovil autor několik přednášek a absolvoval autorská čtení a besedy. 

Pavel Koblasa dokončil jako odpovědný spoluřešitel projekt Šlechtický archiv c. k. 
Ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze. 
Financován je Grantovou agenturou ČR (P410/11/0535), odpovědný řešitel projektu je Jan 
Županič. Výsledná práce by si zasloužila vydat v širším rozsahu, než bylo plánováno 
v projektu. Uvažujeme o plnohodnotné monografii vydané více spoluvydavateli. V rámci 
posledního roku trvání grantového projektu byly uskutečněny tři zahraniční pracovní cesty. 
Spoluřešitel Pavel Koblasa podnikl cestu do Vídně, kde pokračoval především ve výzkumu 
nobilitačních listin a spisů vztahujících se k nobilitačním procesům, které jsou uloženy 
v Rakouském státním archivu (Österreichisches Staatsarchiv) ve fondu Ministerium des 
Innern – Adelsarchiv. Dále spoluřešitel navštívil Budapešť, kde bádal v Maďarském 
národním archivu (Magyar Nemzeti Levéltár) ve fondu Belügyminisztérium. Tento fond je 
součástí tzv. K – szekció a jsou zde uchovány novodobé nobilitační spisy. Během návštěvy 
Budapešti došlo rovněž ke studiu odborné literatury v Széchényiho státní knihovně 
(Széchényi Országos Könyvtár). Spolupracovník Tomáš Krejčík uskutečnil jednu zahraniční 
cestu, a sice do Drážďan. V rámci tohoto pobytu navštívil Saskou zemskou knihovnu 
(Sächsische Landesbibliothek) a Státní a univerzitní knihovnu (Staats- und 
Universitätsbibliothek), kde pokračoval ve studiu literatury týkající se šlechtických nobilitací 
a heraldických záležitostí. 

V  roce 2011 ukončený projekt Průvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního 
archivu pro českého návštěvníka (Jan Kahuda, GA ČR, 409/08/0296, 2007–2009) se zpozdil 
v tisku, tudíž slavnostní prezentace v rámci Mezinárodního dne archivů proběhla až 10. 
června 2013 v Rakouském kulturním fóru. Zúčastnili se jí také špičkoví představitelé 
rakouského archivnictví, byla skutečnou společenskou událostí. Průvodce přináší základní 
informace o fondech a sbírkách Rakouského státního archivu z období do roku 1918 s 
bohemikálním obsahem.  

Další významná autorka, Helena Nováčková, zpracovala Katalog protokolů schůzí 16. 
československé vlády. Vydání bylo ohroženo nedostatkem rozpočtových prostředků, ale díky 
institucionální podpoře vědy pro rok 2013 bylo toto nebezpečí odstraněno. V průběhu roku 
2013 připravovala k vydání Katalog protokolů ze schůzí 17. československé vlády (21. 7. 
1937–22. 9. 1938). Jedná se tedy o poslední nezpracovanou vládu z období první 
Československé republiky. V roce 2014 by tak měla být zakončena padesátiletá práce mnoha 
odborných pracovníků 3. oddělení Národního archivu na zmíněném tématu.  

Táž pracovnice se jako člen pracovního týmu (ne řešitel) podílí i na grantu GA ČR 
Zápisy ze schůzí vlád čs. exilové vlády řešeném ve spolupráci s Masarykovým ústavem a 
Archivem AV ČR, Historickým ústavem AV ČR a Centrem právně-historických studií. 
Dokončen byl 2. díl dvousvazkové edice schůzí z roku 1943. Zároveň se bude připravovat rok 
1944, který bude rovněž vydán ve dvou dílech.  

 V základním výzkumu historiografického zaměření, s aplikací dějin správy a 
pomocně-vědných disciplín, se pracovníci věnovali v roce 2013 napříč liniovým řízením, 
formou dvou projektů (nepodpořených žádnou dotací), zejména zpracování dvou kmenových 
fondů z období po roce 1945 – Ministerstvo financí a Československý svaz mládeže. Již 
s ohledem na rozsah archivního materiálu jde o dlouhodobý úkol.  
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 Většina odborných pracovníků archivu se v průběhu roku podílela rešeršemi ve 
fondech a tvorbou regestů na Česko-bavorském archivním průvodci – projektu Státního 
oblastního archivu v Plzni financovaném z evropských zdrojů. Povinnosti přechází do roku 
následujícího. 

Jaroslav Pažout se podílel na výstupech pětiletého grantu GA ČR Komunistická 
strana Československa a bolševismus, jehož nositelem je Ústav soudobých dějin AV ČR.  
V současné době dokončuje jako člen autorského týmu rozsáhlou tematickou monografii. 

 S Ústavem pro studium totalitních režimů pokračovala spolupráce na výzkumu 
protikomunistického odboje a odporu (příprava encyklopedie) a projektu dokumentace 
popravených z politických důvodů 1948–1989. S Ústavem pro soudobé dějiny byla 
dokončena práce na projektu Dějiny KSČ v období 1945–1948. Byl finalizován projekt ve 
spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí týkající se složitých otázek finančního a 
majetkoprávního vyrovnání mezi ČSSR a Rakouskem v poválečných letech. Na těchto třech 
úkolech se podíleli Alena Nosková, Alena Šimánková, František Štverák, František Frňka a 
Lucie Gabardénová. 

Díky financím z institucionální podpory vědy bylo možné ve spolupráci s některými 
německými archivy postupně připravovat publikaci a nakonec i výstavu Československo-
německé hospodářské vztahy (Pavel Dufek, David Hubený, František Frňka). Kolegové 
dokončili průzkum fondů NA (ve správě 3. a 4. oddělení), které obsahují prameny související 
s touto problematikou a zároveň pokračovali v průzkumu v archivech v Německu – v Berlíně 
(Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Bundesarchiv a Stiftungsarchiv der Parteien und 
Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv), v Mnichově (Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv), a v Drážďanech (Hauptstaatsarchiv Dresden). Na základě tohoto výzkumu 
již byl vytipován širší soubor dokumentů vhodných pro edici i výstavu. Vzhledem k tomu, že 
se většinou jedná o archivní materiál úředního původu, bude v roce 2014 věnována pozornost 
vyhledání dokumentů pocházejících z činnosti soukromých subjektů, resp. výrobních 
podniků. V průběhu prosince 2013 byly zevrubně analyzovány dosud získané poznatky o 
československo-bavorské hospodářské spolupráci mezi lety 1919 až 1975, resp. 1989 až 1992. 
Z analýzy vyplynulo, že mnohé přeshraniční hospodářské styky se odehrávaly jen za vědomí, 
nikoli tedy vždy přímo z popudu vlád obou států, resp. po roce 1945 z popudu bavorské 
vlády, a že k nim daly podnět samy průmyslové či obchodní nebo dopravní podniky. V prvé 
řadě to zřejmě platí pro uhelnou elektrárnu v bavorském Arzbergu, která byla zřízena v roce 
1915, pracovala do roku 2003, a která po dobu své existence spalovala takřka výhradně uhlí 
ze Sokolovského uhelného revíru. Obdobně je tomu v případě podniků produkujících 
porcelán, cihlářské výrobky a textil v oblasti Frank, jejichž odbytiště se navíc z části 
nacházelo také v Československu. V souladu s bavorskými archivními předpisy jsou fondy 
těchto podniků, sbírky dobových dokumentů (včetně výročních zpráv průmyslových a 
obchodních komor) a pozůstalosti osob spojených s podnikáním uloženy nikoli v bavorských 
státních archivech, ale značný počet z nich se nachází v Bavorském hospodářském archivu 
(Bayersiches Wirtsrchftsarchiv, Orleansstraße 10-12, München). Podle ustanovení o přístupu 
k archivním dokumentům jsou přístupné bez větších omezení v tomto archivu dokumenty 
starší 30 let, přičemž je možné pořizovat pro studijní účely jejich fotografie samotnými 
badateli. Vzhledem k povaze v tamních fondech uchovávaných materiálů – viz 
http://www.bwa.findbuch.net/home/page24.php, se jeví velmi přínosným jejich prozkoumání, 
protože je velice pravděpodobné, že budou vhodné pro výstavní účely. Efektivitu průzkumu 
těchto materiálů a jejich následnou analýzu pracovníky NA může výrazně zvýšit skutečnost, 
že je možno pořizovat jejich digitální kopie prostřednictvím fotoaparátu samotnými badateli.  

V rámci přípravy uvedeného projektu vystoupili Pavel Dufek a David Hubený koncem 
května roku 2013 na konferenci v Chebu nazvané Navzdory hranici. Migrační procesy na 
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česko-německém pomezí s příspěvkem Přeshraniční spolupráce a styky v letech 1918–1938, 
který již byl publikován v kolektivní monografii. V rámci tohoto publikačního výstupu byla 
zveřejněna i krátká edice dokumentů, s nimiž se počítá pro výstavu. V průběhu roku 2013 
proběhla ještě konference Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, kterou 
pořádalo Národní technické muzeum. Pavel Dufek zde vystoupil s příspěvkem Elektrifikace 
v meziválečném Československu a přijímání a přebírání nových a cizích technologií a David 
Hubený na téma Prvorepublikový patentní úřad. Oba referáty budou otištěny v kolektivní 
monografii, na jejíž přípravě se právě pracuje.  

Archivní konference v Ostravě Průmysl – město – archiv na počátku června 2013 byla 
zaměřena též na hospodářské dějiny a kolegové zde přednesli příspěvky v tematické oblasti 
Prameny k dějinám průmyslu (Pavel Dufek k hospodářským fondům, jež spravuje a Monika 
Sedláková s názvem Arizace židovských průmyslových a živnostenských podniků v Praze, 
Brně a Ostravě z pohledu archivních depozitářů; Tomáš Kalina, Zbyšek Stodůlka, Martin 
Šisler velmi zaujali auditorium příspěvkem Archivní fond Centrum kuponové privatizace jako 
příklad užití metody vzorkování v Národním archivu). 

Ze stejných zdrojů, institucionální podpory vědy bylo kryto i zahájení prací na 
Slovníku představitelů okupační správy (Monika Sedláková, Jaroslav Pažout, Zdeňka 
Kokošková). Již z počátečního výzkumu je zřejmé, že okupační správa protektorátu byla 
řízena na nejvyšší úrovni zejména Němci – profesionály (vesměs právníky) z různých částí 
Třetí říše a na nižší úrovni zpravidla Němci z území bývalého Československa. Bádání 
v berlínském Bundesarchivu i studium ve fondech Národního archivu ale i Archivu 
bezpečnostních složek nabízí nejen řadu písemností k obecnému správnímu vývoji 
v protektorátu, ale zejména širokou škálu dokumentů obsahujících personálie úředníků Úřadu 
říšského protektora, Německého státního ministerstva, oberlandrátů, ale i představitelů měst. 
V současné době jsou shromážděny podklady k asi stovce nejvýznamnějších představitelů 
okupační správy, dokončuje se precizace jednotlivých hesel, jež budou sondážně naplněny 
údaji o osobách působících v jednotlivých úrovních okupační správy. 

Výzkum v ukrajinských archivech je nutný pro ústřední archiv našeho státu vzhledem 
k územnímu vývoji a politicko-správnímu uspořádání Československa po roce 1918 a 
osudech Podkarpatské Rusi v průběhu druhé světové války a po ní. Jde o bezprostřední 
souvislost archivních fondů včetně jejich obsahu. Výsledky se zúročují tudíž mnohonásobně – 
pro historiografické výstupy (pro rok 2015 plánujeme jedno monotematické číslo ústavního 
časopisu Paginae historiae, David Hubený), pro odborné zpracování archiválií i pro výstupy 
z grantu Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI, Miroslav Kunt, viz též níže) v 
Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI řízeného 
Ministerstvem kultury (Zdenka Kokošková, Alena Skipalová). 

Za pomoci institucionální podpory vědy se začala mnohem intenzivněji realizovat 
tvorba databází z fondů a sbírek NA pro výzkum českých politických meziválečných dějin. 
Tomuto úkolu se ovšem věnujeme již několik let, v jeho rámci byly zpřístupňovány inventáře 
na webu. Prioritou jsou nyní zejména fondy bývalého Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ. 
V budoucnu by měla revize a kompletace popisných údajů postupovat souběžně 
s pořizováním a zpřístupněním digitalizátů vybraných souborů (fondy ruské emigrace 
v meziválečném období, Sbírka map a plánů). 

 Při realizaci edičního plánu v roce 2013 byly problémy nejen se zastaralou technikou, 
ale i s personálním obsazením. Proto byly publikace tištěny převážně externě. V některých 
případech byla externě zadána i předtisková příprava. Z financí na institucionální podporu 
vědy byly vydány všechny plánované tituly (až na slovník restaurátorské terminologie – viz 
níže). 
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Národní archiv chce udržet vydávání dvou vlastních odborných periodik – pro oblast 
základního výzkumu Paginae historiae (v roce 2012 se realizoval přechod na dvě čísla ročně) 
a pro aplikovaný výzkum Sborník Historická fotografie (ve spolupráci s Technickým muzeem 
Brno).  

Zdařilá monografie Milana Vojáčka F. L. Rieger a velkostatek Maleč. Ekonomické 
zázemí politické činnosti vůdce národa se propojuje s jeho dalšími realizovanými 
publikačními výstupy z výzkumu (zápisky Marie Riegrové-Červinkové) a plány do budoucna 
– vydání Pamětní knihy Malče, kroniky panství Maleč napsaná v letech 1879–1904 správcem 
statku Václavem Červinkou, a poté doplněná jeho nástupcem Josefem Sauerem o léta 1904–
1929. Kniha je zajímavým pramenem ukazujícím z jiné perspektivy osobnost F. L. Riegra – 
předního představitele českého politického a kulturního života 2. poloviny 19. století. O edici 
Pamětní knihy Malče uvažoval již významný historik Dr. Karel Kučera. Pamětní kniha Malče 
je ve vlastnictví Riegrových potomků a i z tohoto důvodu by její edice pro širokou 
badatelskou veřejnost byla přínosem. 

Práce na edici Berní rula – Bechyňsko I., sv. 4 a 5 (Iva Čadková, Magda 
Zahradníková) byly ukončeny a další část významného pramene mohla být vydána. Práce na 
Berní rule – Bechyňsko budou pokračovat sv. 6 (Iva Čadková, Magda Zahradníková).  Tento 
svazek bude dokončen koncem listopadu 2014 a připraven do tisku. Celkové vydání ediční 
řady Berní rula je morálním závazkem Národního archivu vůči pracím započatým bývalými 
kolegy v 50. letech minulého století.  Další svazky (Bechyňsko, sv. 7, Chrudimsko, sv. 1–2) by 
se měly realizovat v rozpětí cca 5 let. 

Soubor studií a metodických úvah Tomáše Kaliny z oblasti spisové služby, 
předarchivní péče, archivní metodiky a digitální archivace se stal významným mezníkem 
v oblasti teoretického promýšlení vlastního oboru. 

Bylo podpořeno vydání obsáhlé monografie Evy Gregorovičové Kapitoly z dějin 
Rodinného archivu toskánských Habsburků (Národní archiv). Završil se tak dosavadní 
vědecký výzkum, věnovaný jednomu z nejvýznamnějších fondů NA. Kniha analyzuje dějiny 
a způsoby pořádání fondu a věnuje se současně řadě závažných historických témat, k nimž 
představuje fond bohatý a unikátní pramen. Monografie dokládá mezinárodní význam 
Rodinného archivu toskánských Habsburků. Stranou pozornosti nezůstávají ani souvislosti 
s archiváliemi v zahraničí, především ve Státním archivu ve Florencii.  

 Před několika lety se NA bez jakékoliv personální či finanční pomoci dobrovolně ujal 
celostátního úkolu vytvořit i retrospektivně oborové dokumentační databáze a vydávat 
postupně, v elektronické podobě, Bibliografii českého archivnictví a Informativní přehled ze 
zahraniční oborové literatury. Tento úkol postupuje rychleji díky dotaci. 

Pracovníci NA budou pokračovat ve vlastní vědecké a publikační činnosti podle své 
užší specializace. Po úspěšných titulech roku 2013 budou nyní dokončovány navazující či 
rozšiřující odborné práce a k tisku budou připravovány publikace i v delším časovém výhledu. 
Velmi pozoruhodná se jeví připravovaná biografie zemského historiografa Bedy Dudíka 
z pera Richarda Mahela a drobnější, ale o to významnější publikace Jaroslava Boubína a 
Denka Čumlivského o Jiřím z Poděbrad k 550. výročí mírových iniciativ této výrazné 
osobnosti českých dějin. Do neoficiální řady tzv. egodokumentů vydávaných NA je vhodná 
editace vzpomínek archiváře a historika Adolfa Ludvíka Krejčíka (1877–1958), zakladatele a 
prvního ředitele Československého státního archivu zemědělského od Renaty Kuprové. 
Rukopis je uložen v NA a přináší důležité informace k dějinám naší historiografie a 
kulturních dějin 2. poloviny 19. století obecně. Souborem Přehled archivních pramenů 
k problematice vystěhovalectví z českých zemí uložených v NA se završí důležitá a badatelsky 
atraktivní oblast výzkumu (Zora Machková, úvod Stanislav Brouček). Unikátní deník Jiřiny 
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Kopoldové (1923–2009), dcery Jana Švermy a Marie Švermové, roz. Švábové, v němž 
autorka v chronologickém sledu líčí svou účast v čs. armádním sboru v letech 1943–1945, 
v podobě vědecké edice Aleny Vitákové navazuje též na programové zpřístupňování 
egodokumentů v Národním archivu. 

 

Aplikovaný výzkum 

Aplikovaný výzkum se realizuje především na úseku informatiky, zpřístupňování a péče 
o fyzický stav archiválií. Jedná se o celý komplex vzájemně propojených otázek, které se 
rozprostírají též do oblasti bezpečnostního výzkumu v gesci Ministerstva vnitra a souvisí se 
základními existenciálními otázkami archiválií, s jejich zabezpečením před zničením, 
pozměněním, degradací vlivem stárnutí či lidskými faktory. Výzkum pak 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, 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. Zde je snad lépe mluvit o 
inovativním potenciálu s prvky aplikovaného výzkumu. 

Vědecký výzkum byl hlavní náplní pracoviště pro dlouhodobé ukládání 
elektronických dokumentů úseku informatiky 5. oddělení NA. Projekt Národní digitální 
archiv se realizuje od roku 2011. 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. 
Proces byl dovršen v roce 2012 legislativní účinností odpovídajících ustanovení o 
elektronické spisové službě, účinností Národního standardu pro elektronické spisové služby a 
novelou archivního zákona k této problematice a v elektronickém archivování. Na všech 
těchto legislativních procesech se NA plně účastnil a paralelně připravoval zadávací 
dokumentace a realizoval jednotlivá výběrová řízení v projektu financovaném v rámci 
Integrovaného operačního programu strukturálních fondů Evropské unie.  

V souvislosti s dlouhodobým ukládáním digitálních archiválií se bude archiv muset 
věnovat aplikovanému výzkumu v této oblasti. K tomu by mělo být určeno testovací 
pracoviště národního digitálního archivu a vývoj modulu preservation planing v rámci 
světových trendů, ale zároveň v souladu s naší legislativou a potřebami našich původců. 
Příprava projektu Národní digitální archiv (dále NDA) v NA představuje sama o sobě, od 
počátku, zásadní impulz k metodické a technologické proměně českého archivnictví, jejíž 
důsledky se ještě úplně neprojevily, a jejíž dosah pro archivní teorii a aplikovaný výzkum 
bude doznívat ještě dlouho po uvedení NDA do rutinního provozu. Odhadujeme, že 
s odstupem času bude tento obrat našeho oboru významem srovnatelný asi jen s komplexem 
proměn, které souvisely se zavedením jednotného archivnictví v roce 1954. Z komplexního 
charakteru NDA vyplývá, že již dnes sehrává a bude stále silněji sehrávat výraznou integrační 
roli v řadě pracovních postupů nejen u veřejných archivů České republiky, ale i v rozvoji 
spisové služby u většiny významnějších veřejnoprávních původců. Je bezpodmínečně nutné 
prosazování prvků Národního standardu pro spisovou službu (NSSS), které určují postupy při 
elektronickém skartačním řízení a při předávání vybraných elektronických archiválií do NDA, 
které vznikly v rámci ERMS po pololetí 2012, a v omezené míře i u těch starších, a také 
u jiných druhů elektronických dokumentů – zvl. u databází. S tím souvisí i výrazný 
globalizační moment, který do českého archivnictví a spisové služby NDA přináší ať už 
bezprostředně (formáty, konstrukce SIP a AIP balíčků apod.) nebo se jen nepřímo a okrajově 
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počítá s jeho existencí při aktualizaci metodiky z různých oblastí našeho oboru 
(v předarchivní péči se uplatňuje evropská ISO norma pro spisovou službu jako východisko 
pro český NSSS, při tvorbě nových českých pravidel pro zpřístupňování archiválií byl 
rozhodující vliv norem ISAAD, ISAAR, apod.).  

Je proto účelné, aby se aplikační výzkum v příštích několika letech i v oblasti tzv. 
předarchivní péče zaměřil na problematiku, která bude reflektovat alespoň okrajově 
předpokládané znalostní potřeby budoucího rutinního provozu NDA. Organizační i personální 
provázanost výkonu předarchivní péče s NDA v rámci jednoho oddělení NA, jakož i 
dlouholetá tradice, činí i z tohoto úseku významné aplikačně výzkumné pracoviště, které 
přesahuje svým dosahem hranice NA. Zásadním problémem je však v tomto ohledu chronická 
a dlouhodobá nedostatečná personální dotace úseku předarchivní péče, což umožňuje těmto 
archivářům, aby se aplikovanému výzkumu v této problematice věnovali pouze nárazově a 
převážně mimo pracovní dobu. Přesto se však někteří z nich, často v těsné spolupráci 
s pracovníky úseku informatiky, resp. NDA, nebo z jiných oddělení NA, výrazně podíleli a 
podílí na různých (v současné době čtyřech) vědeckovýzkumných úkolech nebo na různých 
metodických projektech (např. na nových Pravidlech pro popis archiválií nebo na tvorbě 
podkladů k archivní legislativě na poradách odboru archivní správy a spisové služby MV). 

 V roce 2014 a v následujících letech je třeba, aby se odborný výzkum dále rozvíjel jak 
cestami, které naznačují uvedené, případně již ukončené úkoly, tak ve směrech na nich 
nezávislých, které vyplývají z praktického výkonu předarchivní péče u veřejnoprávních 
původců v péči NA v nejširším smyslu: 
� Analýza charakteristických nedostatků a poruch výkonu spisové služby u dostatečně 

representativního vzorku veřejnoprávních původců, vybraného podle optimálně zvolené 
typologie v horizontálním i vertikálním smyslu. Analýza by se měla soustředit na poruchy 
především v oblasti styku systémů spisových služeb s činnostmi NA – hlavně na ukládání 
dokumentů ve spisovnách, jejich označování spisovými znaky, případné ztráty dokumentů 
u původce, na včasnost vyřazování po uplynutí skartačních lhůt a s tím související 
frekvence a úplnost skartačních návrhů podávaných jednotlivými původci, na úroveň 
popisu předávaných archiválií a na celkovou strukturu takto vznikajících archivních fondů.  

� S předchozím tématem souvisí již na rok 2014 plánovaný plošný průzkum všech druhů 
ERMS užívaných u veřejnoprávních původců v péči NA, a to zda vyhovují několika 
klíčovým parametrům NSSS (hlavně datové formáty a tvorba SIP a AIP balíčků). Cílem 
bude vyhodnocení ERMS z hlediska jejich schopnosti komunikovat s NDA standardním 
způsobem a následná úprava zjištěných nedostatků. 

� Paralelně by měl být prováděn rozbor nejčastějších nedostatků nebo nepřesných formulací 
v interních spisových normách – spisových řádech veřejnoprávních původců s důrazem 
opět na popis evidence a ukládání dokumentů, na jejich výběr a předávání do příslušného 
archivu, a také na pasáže týkající se provozování ERMS a samostatných systémů. Cílem je 
vytvořit a uveřejnit jako metodický nástroj model vzoru univerzálního spisového řádu, 
nebo jen sestavit návodné formulace nejčastěji chybně zpracovaných pasáží těchto norem. 

� Zřejmě až ve druhé etapě takovéhoto aplikovaného výzkumu je reálné se věnovat také 
jednotlivým položkám samotných spisových a skartačních plánů – v první fázi by bylo 
vhodné pokusit se o jejich celkové charakteristiky s vytčením nejčastějších nedostatků a 
omylů (úplnost/neúplnost plánů z hlediska výskytu dokumentů, naopak přemíra 
nevyužívaných a v praxi původce se nevyskytujících typů dokumentů, vymezení a popř. 
vnitřní členění všeobecně se vyskytujících typů dokumentů – např. „korespondence“, 
způsoby vyjádření spouštěcích událostí skartačních lhůt atd.). 

� V návaznosti na projekt INTERPI nebo v jeho rámci bude účelné ověřovat metodiku 
autoritních záznamů při popisu a evidenci původců v soupisu veřejnoprávních původců 
uveřejňovaném na webové stránce archivu, v interním informačním systému pro 
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předarchivní péči, v základních evidencích NAD i evidencích pomocných a v dalších 
dokumentech.  

� Jen velmi volně a obecně lze formulovat náměty na zkoumání veřejnoprávních původců 
z různých v české archivní literatuře doposud málokdy zohledňovaných hledisek jako je 
určení jejich vyhovujících typologií, zkoumání jejich „administrativního chování“, 
stanovení a klasifikace poruch a patologických jevů v jejich způsobech a formách jejich 
úřadování včetně jejich organizace, pohledy na zaměstnance těchto institucí 
z psychologického a sociologického hlediska, zkoumání vztahu těchto institucí k jejich 
„kolektivní paměti“ a forem jejího vytváření resp. její devastace. 

� V návaznosti na předchozí téma, ale pro praxi v roce 2014 naléhavější, je řešení teoreticky 
i metodicky velmi náročného problému – vymezení samostatného „původce“ nejen 
v tradičním smyslu jako tvůrce archivního fondu/sbírky, ale jako objektu aktuální 
předarchivní péče ze strany veřejného archivu. V tomto významu otázku neřeší 
jednoznačně ani současná česká archivní legislativa ani metodika pro vymezení archivních 
fondů. To mj. znesnadňuje objektivně a bezchybně určit, která regionální nebo detašovaná 
pracoviště těch vertikálně strukturovaných původců, jejichž ústředí bezpochyby náleží do 
péče NA, lze jednoznačně považovat za ze zákona náležející také do péče NA, která 
naopak náleží ze zákona do péče SOA, a hlavně která podle dosavadních formálních znaků 
sice náleží ze zákona do péče NA, avšak podle souhrnu různých jiných kritérií je lze 
považovat za samostatné tvůrce archivních fondů ukládaných v SOA a NA má požádat o 
přenesení péče u nich na příslušné SOA. Řešení této problematiky předpokládá zkoumání 
organizačních schémat, rozhodovacích mechanismů, spisové služby, agend a informačních 
toků u vybraných vedlejších pracovišť ve vztahu k centrále. Především však ve spolupráci 
se SOA, které doposud archiválie z činnosti těchto pracovišť ukládají, bude nezbytné 
objektivně vyhodnotit výběr archiválií u nich a obsahové profily takto vytvářených 
archivních fondů a pohledy na jejich badatelské využití z hlediska regionálního. 
Praktickým výsledkem tohoto aplikovaného výzkumu by měla být žádost NA o přenesení 
péče o tyto součásti původců do péče SOA a to na základě objektivnější analýzy než tomu 
bylo doposud (převažují hlediska tradiční a formálně-právní).  

� Kvantitativní a kvalitativní údaje o jednotlivých skartačních řízeních, přejímkách, státních 
kontrolách a správních řízeních a v omezené míře o spisových normách se na pracovišti 
NA, které zajišťuje předarchivní péči u veřejnoprávních původců, ukládají v různé kvalitě 
a úplnosti již od 70. let 20. století a jejich roční a dlouhodobější vyhodnocení se od počátku 
90. let postupně stabilizovala. Záslužným počinem pro následující léta bude pokračování 
ve vyhodnocování výkonů předarchivní péče z různých kvantitativních i kvalitativních 
hledisek, a to jak pro období roční, tak současně na základě mnoholetých vývojových řad. 
Z takto získávaných informací lze hodnotit víceleté trendy souhrnně pro všechny 
sledované původce, jejich typologické skupiny i pro jednotlivé původce. Aplikovaný 
výzkum v této oblasti nabízí rozvíjení dalších možností jak hodnotit výkon předarchivní 
péče z hlediska původců i samotného 5. oddělení. 

  Dalším problematickým okruhem je efektivní zpřístupnění digitálních archiválií 
včetně digitalizovaných v rámci archivních portálů, ale i dalších specializovaných iniciativ 
(např. APEx, Monasterium, Bavarica). Zde bude možné spolupracovat s archivy v německé 
jazykové oblasti – tj. s německými a rakouskými kolegy. Za úvahu by stálo vytvoření jakési 
platformy pro digitální archivaci a zpřístupnění, která by umožnila pracovní setkávání a 
výměnu praktických zkušeností v této oblasti. 

Drobnějšími konkrétními projekty mohou být společné virtuální archivní pomůcky pro 
fondy postihnuté rozlukou ve 20. letech 20. století – spolupráce s Rakouskem, ale možnost i 
s Polskem, eventuálně Slovinskem. Zároveň s pomůckami by bylo možné zpřístupnit některé 
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dokumenty digitálně. Takovým pilotním projektem by mohlo být zpřístupnění mapové sbírky 
bývalé dvorské komory (konzultováno s vídeňskými kolegy).  

V  letech 2012–2013 jsme se podíleli na práci týmu organizovaného odborem archivní 
správy a spisové služby MV, který připravil zcela nová Základní pravidla pro zpracování 
archivního materiálu podle mezinárodních standardů. Metodika se stala již závaznou. Díky 
tomu jsme rozvinuli výsledky předchozího bezpečnostního výzkumu Miroslava Kunta mnoha 
směry a dovedli je až do realizace v praxi. Zbývá jen dokončit záměr do úplného závěru – 
vytvořit za pomoci Technologické agentury ČR odpovídající software, což by měla být 
záležitost roku 2014 a 2015. 

Pokračovali jsme v pořádání a účasti na odborných konferencích, seminářích a 
poradách pro původce elektronických dokumentů a v odborných komisích původců 
(elektronická spisová služba).  Zejména šlo o domácí pravidelné konference s názvem Co po 
nás zbude a Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě. Konečně jsme vyslyšeli výzvy 
ostatních národních archivů k účasti na evropském projektu APEx, využívajícím a 
rozvíjejícím evropské archivní standardy. V následujícím období budeme koordinovat 
součinnost všech domácích archivů a připravovat se na poskytnutí obsahu i do evropského 
kulturního portálu Europeana. Jde o náročnou aktivitu interdisciplinárního charakteru. Český 
zástupce Karel Koucký se poprvé setkal s partnery na mezinárodní konferenci Building 
infrastructures for archives in a digital Word v irském Dublinu v červnu minulého roku. Tyto 
aktivity jsou propojeny s dalšími v rámci evropského spolku archivářů ICARUS. V příštím 
roce má NA za povinnost uspořádat odbornou přednášku zahraničního hosta v rámci 
programu ICARUS – Lecture. V jednání je již přednáška Adelhaid Krah, profesorky univerzit 
ve Vídni a v Mnichově, s pracovním názvem Možnosti využití programu Monasterium ve 
vysokoškolské výuce, která by se měla uskutečnit v květnu 2014. Kromě toho chceme využít i 
nabídky dr. Aignera na přednášku americké archivářky Kate Theimer, která v rámci ICARUS 
– Lecture vystoupí v březnu ve Špýru s přednáškou Archive im web 2.0 a byla by ochotná 
vystoupit i v NA. Domníváme se, že se jedná o zajímavá a aktuální témata, a že obě 
přednášky vzbudí zájem odborné veřejnosti. Jelikož na podzim roku 2015 končí projekt 
ENArC a NA má za úkol v tomto roce upořádat konferenci se zahraniční účastí, která bude 
bilancovat výsledky tohoto projektu a zabývat se výhledy do budoucna, budeme v příštím 
roce věnovat také adekvátní pozornost přípravám této velké a prestižní akce. 

Konsorciální projekt (Národní knihovna a Národní archiv) Interoperabilita v 
paměťových institucích (INTERPI) v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a 
kulturní identity NAKI řízeného Ministerstvem kultury (DF11P01OVV023) vstupuje do 
čtvrtého, předposledního, roku. Pětiletý projekt byl schválen v prosinci 2010, zahájen 
1. 2. 2011; předpokládané datum ukončení projektu je 31. 12. 2015. Informace o projektu 
poskytují stránky http://autority.nkp.cz/interpi a nově též http://www.interpi.cz/. 
 V roce 2013 bylo v rámci výzkumu především řešeno vymezení tříd obecný pojem a 
dílo/výtvor. Tyto třídy jsou z hlediska rozdílnosti řešení v jednotlivých paměťových 
institucích nejvíc komplikované a nejméně zmapované. Byly zpracovány funkční požadavky 
na editační rozhraní pro doplňující skupinu entit – tj. třídy entit: událost, dílo/výtvor a obecný 
pojem. Funkční požadavky vycházely z požadavků na rozhraní pro základní skupinu entit a 
z návrhu Metodiky tvorby znalostního modelu INTERPI. Tato metodika je současně hlavním 
teoretickým výstupem roku, i když nebyla zatím předložena k certifikaci, protože 
v mezinárodní oblasti dochází ještě k důležitým změnám (pravidla RDA). Pokračovalo 
testování editačního rozhraní a byl dokončen funkční koncept databáze.  Národní archiv se 
také soustředil na sběr dat pro doplnění datové základny v oblasti geografických entit 
(historické názvy obcí), korporací (vývoj veřejné správy) a entit dílo/výtvor (historie 
železničních tratí v ČR). Specifický je zejména popis korporací, kde probíhala úzká 
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spolupráce s odborníky z východočeských archivů. Všechna získaná data budou postupně 
transformována do databáze, která byla již v první etapě naplněna daty z knihovnické 
databáze národních autorit. 

V rámci institucionální podpory vědy byly v návaznosti na projekt INTERPI 
připravovány mimo jiné popisy nynějších ústředních úřadů státní správy, které jsou 
v předarchivní péči Národního archivu a jejichž data budou využita i v evidenci, která je 
součástí informačního systému archivu. 

 V roce 2011 byl zahájen výzkumný projekt Zajištění ochrany archivních dokumentů 
důležitých pro potřeby státu, financovaný z prostředků Programu bezpečnostního výzkumu 
České republiky v letech 2010–2015 (BV II/2–VS) (VG20112014054, řešitel Karel Koucký). 
Řešitel se v uplynulém roce soustředil na dvě prioritní oblasti výzkumu. Dlouhodobě klíčovou 
oblastí zůstává průběžné zjišťování aktuálních přístupů významných zahraničních institucí 
spravujících kulturní dědictví k problematice zhotovování zajišťovacích kopií dokumentů. 
Projektový tým sestavil speciální dotazník, který adresoval pod hlavičkou sdružení European 
Board of National Archivists (EBNA) všem zúčastněným evropským státům. Dále 
pokračovala odborná komunikace se specialisty na digitalizaci a digitální technologie z 
Holandska, Francie nebo USA a v neposlední řadě byla podniknuta série výzkumných cest do 
Německa (Ludwigsburg – Landesarchiv Baden-Württemberg, Mnichov – Bayerische 
Staatsbibliothek, Koblenz – Bundesarchiv, Göttingen – Niedersachsische Staats- und 
Universitätsbibliothek). Ve druhé prioritní oblasti se projektový tým soustředil na testování 
technologií a technologických postupů pro vytváření vysoce kvalitních digitálních reprodukcí. 
Toto testování probíhalo na projektovém digitalizačním pracovišti. S tím souvisela i nezbytná 
optimalizace SW nástrojů, vyvinutých na míru pro potřeby projektu v předchozím roce. 
V Archivním časopise byly postupně publikovány cestovní zprávy z projektových 
zahraničních výjezdů. Do tisku byla rovněž odevzdána souhrnná studie věnovaná popisu 
nizozemského záchranného programu Metamorfoze a řízení kvality při digitální konverzi 
dokumentů historické a kulturní hodnoty. Záměry projektu a jeho průběžné výsledky byly 
prezentovány na odborných seminářích a konferencích. Významnou aktivitu projektu 
představuje příprava revize platné archivní legislativy v oblasti zhotovování bezpečnostních 
kopií archiválií – k tomu bude sloužit série konzultací s kolegy ve státních archivech. Rok 
2014 je závěrečným rokem řešení projektu. Vedle průběžných činností (výběr archiválií do 
digitalizačního programu, jejich digitalizace, výzkum bezpečnostní digitalizace, zahraniční 
výzkum) se projektový tým soustředí na vypracování odborné metodiky pro zhotovování 
bezpečnostních reprodukcí v digitální podobě, dokončí návrh legislativní úpravy zákona č. 
499/2004 Sb. a jeho prováděcích předpisů pro oblast vytváření bezpečnostních reprodukcí a 
ve spolupráci s externím subdodavatelem zpracuje studii proveditelnosti a analýzu nákladů a 
užitků (CBA) strategií dlouhodobého uchování bezpečnostních kopií archiválií.  

Prioritou v oblasti konzervátorského výzkumu je pětiletý projekt Programu 
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI – Metodika hodnocení 
vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy (ve spolupráci s Národní knihovnou a 
Ústavem chemických procesů AV ČR).  

V roce 2013 pokračoval i dlouhodobý a systematický průzkum znečištění vybraných 
depozitářů státních okresních archivů (dále též SOkA) korozivními plyny pomocí indikačních 
Ag/Cu kupónů AAF Technology. Měření probíhala v SOkA Písek, Teplice, Jablonec nad 
Nisou a Státním oblastním archivu v Třeboni, Státní vědecké knihovně České Budějovice – 
Zlatá Koruna, Národním archivu v Praze a knihovně Regionálního muzea Teplice. Od 
prosince 2013 byla zahájena 12-ti měsíční měření v SOkA Louny a Trutnov. 

V rámci tohoto úkolu NA v roce 2013 pokračoval také ve sledování mikrobiologické 
kontaminace depozitářů Regionálního muzea v Teplicích a Národního archivu v Praze – 
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Dejvicích. Ve všech případech byl výskyt plísní velmi nízký (v depozitářích NA v březnu 
dokonce nulový). Ve venkovním prostředí bylo množství plísní větší, ale jednalo se o běžný 
nález odpovídající danému ročnímu období. Stav prostředí je pravděpodobně v obou 
lokalitách stabilní a za normálních okolností tedy nelze očekávat žádné výraznější výkyvy.  

V rámci dílčího úkolu Studium vlivu prachu na vlastnosti papíru knihovních a 
archivních materiálů bylo v roce 2013 v prvé řadě dokončeno měření vlivu prachových částic 
zachycených na celulózové filtry v depozitářích archivů ve Zlaté Koruně a Třeboni. Jednalo 
se o vzorky připravené během podzimní kampaně v roce 2012. Výsledky analýzy chemického 
složení zachycených částic, kterou provedl Ústav chemických procesů AV ČR, naznačily, že 
zaznamenaná degradace papíru pravděpodobně souvisí s obsahem síranu amonného v 
prachových částicích. Pro ověření této myšlenky byl proto měřen také vliv samotného síranu 
amonného na vlastnosti celulózových filtrů. Bylo potvrzeno, že filtry Whatman 41 podléhají 
po expozici prachu a umělému vlhkému stárnutí významným změnám. Tyto degradační 
procesy je možné dobře sledovat stanovením průměrného polymeračního stupně. Výsledky 
měření celkové barevné změny a hodnot pH studených vodných výluhů jsou sice v souladu s 
výsledky stanovení průměrného polymeračního stupně, jejich citlivost je však nižší. Z 
parametrů, které mají vliv na stupeň degradace papíru, je významné zejména období a lokalita 
vzorkování. Co se týká distribuce velikosti částic, nejvýznamnější je příspěvek frakce PM1. 
Dále bylo zjištěno, že degradační působení prachových částic odebraných ze zmíněných 
lokalit v roce 2012 souvisí s obsahem síranu amonného. Přítomnost této látky urychluje po 
vlhkém stárnutí degradační změny v papíru. Otázka, do jaké míry k podobným změnám 
dochází také v průběhu stárnutí přirozeného, je předmětem dalšího výzkumu. 

V roce 2013 byly zpracovány dvě literární rešerše. První rešerše se týkala limitů 
znečištění kulturních institucí plynnými polutanty a druhá metodami jejich stanovení. Další 
dvě literární rešerše jsou v současné době zpracovávány (Výběr, srovnání a doporučení 
nejvhodnějších mobilních čističů vzduch pro knihovní a archivní depozitáře;  Prach, aerosoly, 
mikroorganismy a lidské zdraví).  

V dlouhodobém výzkumném úkolu Vývoj technologie restaurování poškozených 
rukopisů železogalovými inkousty byly aplikovány získané poznatky z chemické stabilizace 
korozních inkoustů na základě literárních údajů na úlomcích silně zdegradovaného papíru se 
záznamem železogallovým inkoustem (stav poškození rukopisného záznamu odpovídá silně 
zdegradovaným deskám zemským). Pro vymývání rozpustných sloučenin byla použita 
textilie, která je určena pro tzv. kapilární čištění. Vhodné uspořádání urychlilo vymývání 
rozpustných frakcí z papíru i inkoustu. Bylo zkoušeno vypírání vodou s přídavkem 0,02% 
Tritonu X-100, vlhčení křehkého fragmentu etanolem s následným vypíráním a další 
kombinace. Doporučovaná vodná metoda s fytáty však pro takto extrémně poškozený 
fragment nepřinesla očekávané výsledky. Inkoust i po zvýšení koncentrace fytátu vápenatého 
i po aplikaci samotné kyseliny fytové stále vykazoval reakci na volné ionty Fe2+ (kontrola 
pomocí filtračního papíru napuštěného batofenantrolinem) a k jeho odstranění došlo až po 
dostatečném zvýšení pH papíru. Zkoušky závislosti koncentrace iontů Fe2+ na pH byly 
provedeny s vodným roztokem FeSO4 v prostředí se stoupajícím pH (úprava tlumivými 
roztoky). Pro vyloučení dalších vedlejších reakcí bylo pH upraveno roztokem hydroxidu 
vápenatého. Z dosud provedených experimentů se ukazuje, že výše pH je důležitá pro výskyt 
železnatých iontů zakotveného v papíru. V alkalickém prostředí při pH >8 je barevná reakce s 
batofenantrolinem prakticky negativní. Tento poznatek je v souladu s literárními údaji a bude 
využit pro technologický postup.  

Dále jsme se zabývali výzkumným úkolem Optimalizace složení voskových směsí, 
používaných pro konzervaci historických pečetí ze včelího vosku. V uplynulém roce byly dále 
zkoumány příčiny vzniku krystalických výkvětů na voskových pečetích a možnosti zamezení 
tomuto jevu. Kalorimetrická měření potvrdila předchozí předběžné výsledky, které 
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naznačovaly, že látky tvořící výkvěty se s ostatními složkami včelího vosku nemísí. 
Důsledkem je tendence k oddělené krystalizaci těchto látek. Na základě DSC a FTIR měření 
byla také podrobněji popsána struktura těchto krystalů a polymorfní přechody, ke kterým 
dochází v průběhu teplotních změn. Další část práce byla věnována přípravě směsí včelího 
vosku s materiály doporučovanými v literatuře (parafín, mikrokrystalický vosk, damarová 
pryskyřice) a pozorování vlivu příměsí na rychlost vzniku výkvětu. Vzorky byly uloženy při 
různých teplotách a jejich povrch byl různým způsobem upraven (např. sbroušení nebo nátěr 
roztokem propolisu). Předběžné výsledky potvrzují podstatný vliv teploty i kvality povrchu na 
rychlost vzniku výkvětu. Vznik výkvětů je možné omezit uzavřením povrchu nátěrem 
propolisu nebo přídavkem damarové pryskyřice do směsi. Pozitivní vliv má také dlouhodobá 
temperace vzorků na teploty blízké teplotě tání látek tvořících výkvěty (33 °C). Výsledky 
byly publikovány v odborném časopisu (Bartl, B., Havlín, J., Trejbal, J., Ďurovič, M. 
Efflorescence on the surface of beeswax seals: A calorimetric study. Thermochimica Acta 
566C (2013): 292–297).  

Kromě toho byl testován vliv dlouhodobého zahřívání včelího vosku na vysoké 
teploty. Tento postup je běžně používán při přípravě směsí určených pro restaurování. Pomocí 
Gc-MS analýzy bylo zjištěno, že při zahřívání materiálu nad 120 °C dochází k významným 
nežádoucím změnám složení vosku. Tato teplota by tedy neměla být překračována. 

Další práce bude zaměřena na měření nukleární magnetické rezonance (NMR) v pevné 
fázi, které by mělo dále upřesnit mechanizmus vzniku výkvětů. Pokračovat budou také testy 
různých materiálů, které by tomuto jevu nepodléhaly. 

V úkolu Výběr vhodného adheziva pro lepení poškozených historických pečetí ze 
včelího vosku (diplomová práce Štěpána Urbánka, Ústav chemické technologie restaurování 
památek VŠCHT, vedoucí Michal Ďurovič, konzultant Benjamin Bartl) na základě literární 
rešerše i předcházející bakalářské práce studenta byl jako nejvhodnější lepidlo pro lepení 
fragmentů voskových pečetí vybrán Aquazol 500 (poly(2-ethyl-2-oxazolin)). Byly podrobně 
studovány vlastnosti tohoto lepidla, kinetika vysychání a kvalita filmu v závislosti na 
použitém rozpouštědle, pevnost spoje, rozpustnost ve vodě a ethanolu. Změny během stárnutí 
byly sledovány pomocí FTIR a stanovení molekulární hmotnosti. Mikrobiální odolnost látky 
byla testována standardními testy. Důležitým závěrem této práce bylo, že lepidlo splňuje 
základní restaurátorské požadavky, nabízí dobré aplikační možnosti a za podmínek umělého 
stárnutí nesíťuje a zachovává rozpustnost a je tedy plně reversibilní. 

Díky této práci a získaným výsledkům byl Aquazol 500 použit v Národním archivu 
pro lepení originálu voskové pečeti u listiny RAM-L 182 z roku 1390. V současné době je 
toto lepidlo testováno v Archivu hl. m. Prahy a ve Státním oblastním archivu v Třeboni. 

Značnou část archivních sbírek tvoří fotografie z různých stádií vývoje tohoto 
fenoménu, proto je důležité se zabývat tématem Výběr vhodného restaurátorského postupu a 
materiálu při restaurování kolodiových pozitiv. Tento úkol byl zaměřen na vhodné fixační 
prostředky pro restaurování povrchově poškozených kolodiových negativů. První část úkolu 
byla v roce 2012 řešena v rámci diplomové práce studentky Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze (Ústav chemické technologie restaurování památek) Fixace citlivé 
vrstvy kolodiových pozitivů. Z výsledků vyplynulo, že fotografická želatina, kolodium 
(nitrocelulóza rozpuštěná ve směsi ethylalkohol a ether) a akrylátový kopolymer Paraloid B72 
by mohly být vhodné pro celoplošné konzervování kolodiových pozitivů, pro lokální opravy 
se jevily jako nevhodnější ethery celulózy Tylose MH 300 a Tylose MH 6000. Proto v roce 
2013 bylo použití těchto fixační prostředků ještě ověřováno na skartovaných originálech 
kolodiových pozitivů. Po samotné aplikaci a umělém stárnutí (světlo, vlhké teplo) se však 
ukázalo, že ani jedna ze studovaných látek nebude pravděpodobně vhodná pro tyto účely. 

Ve studii Účinek γ-zaření na mikroorganismy a papírovou podložku (diplomová práce 
Kristýny Boumové, Ústav chemické technologie restaurování památek Vysoké školy 
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chemicko-technologické, vedoucí Michal Ďurovič) byl sledován vliv γ-záření – jako jedné 
z metod dezinfekce archiválií – na vláknité mikromycety (plísně). Pro tyto účely byly vybrány 
čtyři druhy plísní, jejichž spory se nejčastěji vyskytují v archivních fondech: Aspergillus 
niger, Penicillium aurantiogriseum, Rhizopus nigricans a Cladosporium herbarum. Dále byl 
studován vliv γ-záření a následného umělého stárnutí na fyzikálně-chemické vlastnosti čtyř 
druhů papírových podložek: filtrační papír Whatman 1, dokumentní papír kvality dle normy 
ČSN ISO 9706, ruční papír a dřevitý papír. Vzorky byly ozářeny dávkami 1,7; 4,5; 6,6 a 10,1 
kGy. Jako minimální smrtelná dávka γ-záření pro zkoumané druhy plísní byla zjištěna dávka 
záření 6,6 kGy. Po ozáření papírů docházelo vlivem fotolýzy celulózové makromolekuly 
k významnému snížení průměrného polymeračního stupně, což se projevilo i snížením 
mechanických vlastností a změnami optických vlastností. Chemické vlastnosti (pH výluhu) se 
významně neměnily. Vliv ozáření vzorků γ-zářením a jejich dlouhodobého uložení v prostředí 
o různých relativních vlhkostech vzduchu (tzv. postradiační efekt) se projevil pouze změnami 
optických vlastností a tuto oblast bude nutné ještě dále studovat. Na základě těchto výsledků 
je nutné vždy velmi pečlivě zvažovat všechna možná rizika použití této metody pro dezinfekci 
archivních a knihovních fondů. 

V průběhu roku 2013 byly operativně zařazeny další výzkumné úkoly. Zavedení testu 
fotografické aktivity (PAT) do laboratorní praxe je významné pro hodnocení kvality a 
vhodnosti obalových materiálů pro dlouhodobé ukládání fotografických materiálů. Na základě 
požadavků normy ISO 18916 na testovací zařízení a materiály byly v roce 2013 objednány 
detektory s koloidním stříbrem, denzitometr schopný práce v reflexním i transmisním režimu 
a normy definující geometrické uspořádání při měření vzorků a spektrální podmínky měření 
(ISO 5-2, ISO 5-3, ISO 5-4). Po obdržení těchto přístrojů a materiálů bude normovaná 
metodika vyzkoušena a zavedena do běžné laboratorní praxe Národního archivu. 

Odkyselování pomocí technologie vyvinuté v Zentrum für Bucherhaltung v Lipsku 
nazvané ZFB:2 se propojuje s výzkumem rozvíjeným Národním archivem již v minulých 
letech ze zdrojů bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra, z institucionální podpory vědy 
a s evropskými standardizačními aktivitami, jichž se účastníme. Tato nově vyvinutá metoda 
hromadného odkyselování představuje další způsob zpomalení degradace papírových 
archiválií způsobené jejich nadměrnou kyselostí. Princip metody spočívá v odkyselení 
vázaných knih i jednotlivin za použití nanočástic uhličitanu vápenatého s přídavkem oxidu 
hořečnatého, které jsou pomocí nosné kapaliny (pentan) transportovány do hmoty papíru. 
Připravené vzorky archivního materiálu byly touto metodou odkyseleny, podrobeny umělému 
stárnutí a vyhodnoceny. Byly sledovány mechanické, chemické a optické vlastnosti různých 
typů archivního materiálu po odkyselení a po zkouškách umělého stárnutí. Pozornost byla 
věnována i stabilitě záznamových prostředků. Závěrečná zpráva je dokončena a bude 
uveřejněna i na webových stránkách Národního archivu.  

V roce 2012 byl NA požádán kolegy z Německa o podporu a aktivní účast v nově 
vzniklé pracovní skupině ISO/TC 046 NP TS De-Acidification of Paper, jejímž úkolem bude 
vypracovat mezinárodní standard ISO pro hodnocení metod hromadného odkyselování. Její 
první zasedání se uskutečnilo 4. a 5. března 2013 v Berlíně. Definitivně jsme z finančních 
důvodů opustili cestu předložením projektu na záchranu evropského kulturního dědictví 
v rámci programů EHP/Norsko, kterou jsme plánovali mnoho let společně s Moravskou 
zemskou knihovnou v Brně. Problematice se věnují i tradiční setkání představitelů 
restaurátorských pracovišť evropských národních archivů. Jednání proběhlo v irském 
Dublinu. 

V roce 2012 byla zprovozněna technologie hromadné odkyselování BCP C500 
(Bückeburgský konzervační proces), která byla vyvinuta německou společností Neschen, za 
pomoci institucionální podpory vědy. V této technologii, která je určena pro jednotlivé listy 
(nikoli pro vázané dokumenty), je neutralizační látkou hydrogenuhličitan hořečnatý. Protože 
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se jedná o vodný proces, je nutné stabilizovat rozpustná barviva inkoustů a razítek  
polyionickými aditivy. Navíc papír je zpevněn metylcelulózou. Samotnému odkyselování 
předchází časově náročná příprava dokumentů (číslování, odstraňování kovových sponek, 
drobné opravy). Některé dokumenty nelze touto technologií konzervovat, proto pro jejich 
odkyselování byla navrhnuta alternativa – Bookkeeper Spray System (suspenze 
submikronových částeček oxidu hořečnatého v perfluorheptanu). Po odkyselení jsou 
dokumenty vyrovnávány, opraveny, kompletovány a uloženy do nekyselých archivních obalů 
a krabic. Od zprovoznění této technologie v polovině listopadu 2012, přibližně do poloviny 
prosince 2012, tj. za dobu jednoho měsíce, bylo odkyseleno ve zkušebním provozu přes 8000 
kusů archivních dokumentů z fondu Nemocenská pojišťovna soukromých úředníků a zřízenců, 
Praha. Po zkušebních testech bylo v roce 2013 zahájeno systematické odkyselování jednoho z 
badatelsky nejvyužívanějších fondů – Archivu Huberta Ripky. Bylo ošetřeno 54 kartonů 
archivního materiálu, jenž bude následně v příslušném oddělení digitalizován. 

V roce 2013 byly pro výzkum v Oddělení péče o fyzický stav archiválií nakoupeny 
následující přístroje, chemikálie a materiály: 
Podtlakový stůl NSD 1101  

Podtlakový stůl bude využit při výzkumu aplikace speciální kopolymerní etylen-
vinylacetátové fólie Beva na rukopisy poškozené korozí železogallovými inkousty. Tato fólie 
byla vybrána pro tyto účely v rámci úkolu Vývoj technologie restaurování poškozených 
rukopisů železogallovými inkousty. Na zakoupeném stole bude ověřena navržená metodika a 
následně bude využit pro záchranu rukopisů z fondu Desky zemské. 

 
   Vyvíječ aerosolů AGS 2000  

Vyvíječ aerosolu AGS 2000 bude sloužit pro výzkum metod fixace (zpevnění) 
barevné vrstvy středověkých iluminací a fixaci novodobých záznamových prostředků. 
 
Sušící váhy Sartorius model MA 35               

Speciální sušící váhy Sartorius budou používány pro laboratorní stanovení obsahu 
sušiny ve vzorcích (například při měření průměrného polymeračního stupně celulosové 
makromolekuly, stanovení sušiny ve filmech zhotovených z vodných disperzí syntetických 
polymerů atd.). Toto zařízení bude využíváno prakticky ve všech výzkumných úkolech. 

 
Záznamník teploty a vlhkosti S3120          

Měření teploty vlhkosti se záznamem hodnot je nezbytné při každé experimentální 
práci pro jednoznačný popis podmínek experimentu.    

Další drobné zařízení (vozík na sudy s odkyselovací kapalinou, sedák), běžné 
chemikálie (aceton, lékařský benzín, kyselina octová), konzervační kapalina a odkyselovací 
suspenze Bookkeeper byly využity pro hromadné odkyselování archivních dokumentů 
technologiemi Bückenburg Conservation Process C 500 a Bookkeeper Spray System.   

            Ke konzultacím se zahraničním odborníkem a posléze k tisku byl Johanou 
Langerovou připravován Výkladový slovník odborných termínů používaných při konzervování 
a restaurování archiválií. Anglicko-česká část. Česko-anglická část. Částka požadovaná za 
lektoraci je však příliš vysoká a bude ji hradit Ústav chemické technologie restaurování 
památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Vydání je tedy reálně odhadováno až 
na rok 2015. 

Přírodovědný konzervátorský výzkum v letech 2014 až 2016 kromě zmíněných 
výzkumných projektů bude zaměřen na následující okruhy problémů, které tradičně vycházejí 
z konkrétních potřeb restaurátorské praxe státních archivů. Řada témat bude řešena v rámci 
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bakalářských, diplomových nebo doktorských prací studentů Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze nebo Fakulty restaurování Univerzity Pardubice: 
� Konzervace rukopisů poškozených železo-gallovými inkousty 
� Příčiny poškození a metody konzervování voskových a šelakových pečetí a olověných bul 

(v rámci tohoto úkolu je problematika výskytu výkvětů na voskových pečetích tématem 
současné doktorské práce Benjamina Bartla na VŠCHT Praha) 

� Studium vlivu mechanické vlákniny v archivních obalech (archivní krabice) na dlouhodobě 
uložené archivní dokumenty (doktorská práce na VŠCHT Praha) 

� Problematika metamerie dobarvované papírové suspenze  
� Konzervace současných i historických fotografických technik 
� Hromadné odkyselování archivních dokumentů (testování nových metod) 
� Vliv prachu a aerosolů na archivní dokumenty (řešeno v současné době v rámci projektu 

NAKI Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy).  

Vzhledem k letité a velmi těsné spolupráci Oddělení péče o fyzický stav archiválií NA 
a Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha bude v příštích letech 
iniciován vznik společného výzkumného pracoviště pro oblast konzervování a restaurování 
archiválií v České republice. Toto spojení a spolupráce prakticky existuje neformálně více jak 
20 let, a proto by se jednalo o „institucionalizaci“ a smluvní partnerství této spolupráce mezi 
vysokou školou a paměťovou institucí. Národní archiv by se tak stal fakultním pracovištěm 
Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha. Zázemí vysoké školy by do budoucna mohlo 
být též využito pro nezbytné pravidelné doškolování restaurátorů a konzervátorů státních 
archivů. 

Další významnou část institucionální podpory vědy jsme věnovali otázkám zpětné 
konverze z digitální do analogové podoby pro případ bezpečnostních rizik. Tato problematika 
souvisí i s výše zmíněným výzkumným projektem Zajištění ochrany archivních dokumentů 
důležitých pro potřeby státu. Paměťové instituce již celá léta řeší problematiku zabezpečení 
archiválií (tj. především zachování informací v archiváliích obsažených a popřípadě též 
zachování obrazu jejich vnější formy) v případech, kdy může dojít k jejich totálnímu zničení 
ať již v průběhu sebedestruktivního cyklu nebo v případě válečného konfliktu či živelné 
pohromy. Prostřednictvím vybavení digitalizačního pracoviště systémem COM pro konverzi 
elektronických dokumentů na bezpečnostní médium – mikrofilm, lze posílit a zefektivnit 
ochranu archivních dokumentů. Součástí výzkumu je též testování možnosti realizovatelnosti 
a integrace technologie bezpečnostního snímkování digitálních dat do připravovaného 
konceptu národního digitálního archivu.  
 Technologie COM, zakoupená z institucionální podpory vědy a dodaná v březnu 2012 
představuje jednoduchý způsob, jak zabezpečit reprodukce archiválií pořízené jejich 
digitalizací, ale i dokumenty vzniklé/vytvořené v elektronické podobě (jejich analogová forma 
neexistuje). Kombinace obou způsobů zhotovení reprodukce (tj. digitalizace a analogový 
mikrofilm) archiválií pak umožní nejen preventivní ochranu archiválií a jejich dálkové 
zpřístupnění (digitalizace), ale rovněž pořízení bezpečných kopií určených k dlouhodobému 
uložení (bezpečnostní mikrofilm). Zatímco pro mikrografii jsou k dispozici mezinárodní 
standardy, na jejichž základě lze jednoznačně vyvodit, že reprodukce archiválií uložené do  
mikrofilmu (mikrofiše), tj. halogenidostříbrného filmu, lze dlouhodobě uchovat (500 let), 
v případě digitalizace a uchování jejích výsledných produktů zatím takové standardy 
k dispozici nejsou. 

V roce 2013 bylo rozhodnuto uložit pomocí této technologie do bezpečného 35 mm 
mikrofilmu digitální data dalších archivních souborů – Německé státní ministerstvo a Úřad 
říšského protektora – Státní tajemník. Vzhledem k nedostatečnému personálnímu obsazení 
byly práce na přípravě digitálních dat zadány externímu subjektu. Záhy se však projevily 



Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2013 
 

48 
 

problémy, které jsme při digitalizaci uvedených archivních souborů nemohli postihnout (byly 
digitalizovány před zakoupením COM), a to především proto, že jsme se dopodrobna nemohli 
seznámit s obslužným SW, který, jak jsme zjistili, má své limity. Proto bylo potřeba všechny 
digitální soubory přejmenovat a uspořádat do „balíčků“, které by bylo možné uložit na jeden 
svitek mikrografického filmu. Hlavní problém spočíval v tom, že mikrofilm je označen číslem 
evidenční jednotky, což ovšem v případě uvedených archivních souborů není možné, protože 
jsou zpracovány a digitalizovány po signaturách. Dalším problémem byla značná různorodost 
kvality originálních archiválií (především aktofota, tedy inverzní zobrazení atp.). S tím jsme si 
sice poradili při digitalizaci, ale tato digitální data musela být postprodukována přímo 
v obslužném SW (COM). Tyto práce nám komplikovaly problémy spojené s přesuny a 
úpravami velkého množství digitálních dat, které se podařilo vyřešit až ve druhé polovině 
roku.  

Při provádění testů jsme zjistili, že náš původní vyvolávací automat na mikrofilmy 
vykazuje při vyvolávání poškození mikrofilmových pásů (poškrábání), které by se 
samozřejmě odrazilo v kvalitě bezpečnostních mikrofilmů, což podle mezinárodních 
standardů je nepřípustné. Po původně uvažovaném nákupu nového vyvolávacího automatu, na 
který se však nepodařilo nalézt potřebné finanční zdroje, byl stroj převezen do opravy a 
vrácen opravený až ke konci roku. Věnovali jsme se tedy důsledně přípravě digitálních dat 
pomocí obslužného SW technologie COM. Vlastní ukládání digitálních dat do bezpečného 
mikrofilmu pak proběhne v prvním čtvrtletí roku 2014. 

Z toho vyplynula potřeba, změnit původně přijatý způsob označování jednotlivých 
digitálních reprodukcí archiválií, na čemž jsme rovněž v posledním čtvrtletí roku 2013 
pracovali. 
 V minulém roce 2013 jsme uvažovali o zapojení do výzkumné činnosti i v oblasti 
zvukových archiválií. Zatím však máme pouze hrubou představu: tematicky a časově by mělo 
souviset s výraznými změnami v politickém systému ČSR v letech 1945–1968, příp. 
v hospodářské a kulturní oblasti, za využití stávajících zvukových a dalších relevantních 
archiválií. Na výzkumu bychom rádi spolupracovali s Archivem Českého rozhlasu, Národním 
muzeem (resp. jeho organizační součástí – Českým muzeem hudby), a také s archivem 
Supraphonu. Jednání o spolupráci nebyla dosud úspěšná.  

Pokud nám časové a personální možnosti dovolí, pokusíme se zpracovat návrh 
projektu s předběžným názvem Badatelna pro třetí tisíciletí. Zajištění bezpečnosti archiválií. 
Projekt by spočíval ve vytvoření podmínek vhodných pro studium archiválií především 
v rámci tzv. úředních agend, jimiž jsou v současné době např. církevní restituce, 3. odboj 
nebo studijní potřeby Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, v neposlední 
řadě by výsledky projektu měly uspokojit také zahraniční badatele přijíždějící jen na několik 
dnů do ČR a nelze jim omezit „příděl“ archiválií podle ustanovení Badatelského řádu. 
Hlavním cílem projektu by mělo být zajištění určitého komfortu při studiu archiválií a 
zároveň jejich ochrana proti zničení, krádežím, poškození atd. Kromě materiálního 
zabezpečení by součástí projektu bylo vypracování metodiky, která by akceptovala požadavky 
badatelů i archivů na ochranu archiválií. 

V roce 2013 pokračoval a bude pokračovat cyklus odborných seminářů (zahájeno 
v roce 2012) zaměřených na fotografické, filmové a zvukové archiválie, jejich digitalizaci, 
restaurování, problematiku bezpečnostního snímkování a autorských práv (viz 
http://www.nacr.cz/zpravy/cis_info.aspx). Tyto semináře jsou věnovány nejen pracovníkům 
archivů, ale i muzeí, galerií a knihoven. Jsou organizovány ve spolupráci s Českou informační 
společností při NA a hojně navštěvovány. Počet účastníků se běžně pohybuje okolo dvou set. 
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 Inovace pro veřejnou správu 

 V  roce 2013 pokračovala další etapa řešení projektu Technologické agentury ČR 
Státoobčanská agenda a její zefektivnění, jehož řešitelem je NA (Zdeňka Kokošková, Alena 
Skipalová, František Štverák a Jiří Bernas).  
 Třetí etapa projektu se nesla v duchu praktického využití doposud získaných poznatků.  
V jejím průběhu byl připraven a realizován poloprovoz – byl vyzkoušen model označený na 
konci předchozí etapy jako optimální pro zefektivnění agendy státního občanství při 
provádění rešerší v archivech ČR pro úřady zabývající se státním občanstvím v rámci rezortu 
Ministerstva vnitra. V červenci 2013 se do něj zapojily čtyři krajské úřady (Moravskoslezský, 
Liberecký, Karlovarský a Pardubický), tří státní archivy (NA, SOA Třeboň a Archiv 
bezpečnostních složek) a odbor archivní správy a spisové služby MV a stále je testován, 
protože tříměsíční doba v období letních dovolených neumožnila dostatečné posouzení všech 
faktorů. Navíc bylo rozhodnuto přibrat další zájemce ze strany archivů i úřadů veřejné správy 
pro další tři měsíce. Celá agenda je tedy i nadále vyřizována v rámci pokračujícího 
poloprovozu zcela elektronicky. 

Dále byl vyvinut, naplněn postupně získanými daty a spuštěn tematický webový portál 
– obsahuje průvodce historickou legislativou, přehled tematické literatury, přehled českých i 
zahraničních archivů spolu s kontakty a charakteristikou archivních fondů ke státoobčanské 
agendě, odkazy na digitalizované fondy nebo jejich části ke státoobčanské agendě v archivech 
ČR, historické místopisy, správní členění ČR apod. Webové stránky s informacemi 
umožňujícími žadateli přesněji sestavit svou žádost jsou k dispozici od konce září 2013. 

Zároveň po celou dobu etapy pokračovala a také byla dokončena digitalizace pilotních 
informačních zdrojů v NA. Po ukončení digitalizace pomocných knih ke státoobčanské 
agendě z fondu Ministerstvo vnitra – nová registratura v minulém období, byly na počátku 
etapy dokončeny i knihy z fondu Sčítání obyvatelstva 1939 a během minulého roku také ze 
všech zamýšlených registraturních období fondu Policejní ředitelství Praha II – všeobecná 
registratura. Postupně se doplňují všechny stávající digitalizáty potřebnými metadaty.  

V příští etapě řešení projektu (rok 2014) budeme zejména připravovat metodiku pro 
ověřené efektivní řešení státoobčanské agendy v rezortu Ministerstva vnitra, a to při 
dohledávání podkladů v archivech České republiky. V souvislosti s tím budeme ještě 
konzultovat s budoucími uživateli – pracovnicemi příslušných odborů krajských úřadů a 
s odbornými archiváři různých státních archivů, ale i s pracovníky odboru archivní správy a 
spisové služby MV i odboru všeobecné správy MV. Zároveň bychom rádi ve spolupráci 
s archivy i s uvedenými odbory průběžně aktualizovali a doplňovali tematické webové 
stránky. V závěru poslední etapy předložíme závazné metodické pokyny k vyřizování 
státoobčanské agendy v archivech. 

 Pracovníci archivu se aktivně podílejí na řadě konferencí a seminářů. Část jich byla 
zmíněna v souvislosti s některými výzkumy. Následující řádky přibližují alespoň výběrově tyto 
aktivity dosud nepodchycené:  

Tři zástupci archivu se aktivně účastnili mezinárodní odborné vědecké konference 
Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Konala se 19. – 20. dubna 2013 
v Jičíně. Národní archiv byl spolupořadatelem, hlavním organizátorem byla Pekařova 
společnost Českého ráje. Eva Drašarová připravila úvodní referát Československo – rakouská 
archivní a spisová rozluka. Archivy ve věčném pohybu aneb časy se mění (a problémy s nimi). 
Milan Vojáček a Jan Kahuda vystoupili s příspěvkem Dědictví archivní rozluky. Stopou Karla 
Kazbundy?  

Národní archiv ve svých prostorách každoročně hostí jednodenní konferenci Co po 
nás zbude, věnovanou elektronickým agendám ve veřejné správě, elektronickým dokumentů a 
když z nich něco po čase zbude, tak i elektronickým archiváliím. Akce bývá tak bohatě 
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navštívena, že se již musí jednat v sekcích a na zájemce občas nezbývají židle. Termín se 
posunul z obvyklého září na 1. října 2013. Karel Koucký zde představil průběžné výsledky 
projektu bezpečnostního výzkumu Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro 
potřeby státu. Na obdobné téma týž pohovořil již 23. dubna 2013 na VIII. zasedání Grémia 
pro veřejnou správu na Ministerstvu vnitra ČR v Praze. 

Velký informační potenciál má pro paměťové instituce konference Archivy, knihovny, 
muzea v digitálním světě. Její 14. ročník se tradičně konal v NA opět v netradičním, tentokrát 
o něco předsunutém termínu 27. – 28. listopadu 2013. Do bohatého programu přispěli Milan 
Vojáček s prezentací Věrná digitální kopie? Metamorfoze a FADGI - dva pokusy poskytnout 
vodítka pro nastavení a kontrolu parametrů digitalizace dokumentů, Miroslav Kunt s Marií 
Balíkovou vystoupením Projekt INTERPI v roce 2013 – Entity sem entity tam, entity všude, 
kam se podívám, Karel Koucký informací Evropský projekt pro zpřístupnění archivního 
dědictví APEx a mezinárodní konference „Building infrastructures for archives in a digital 
world a Zdeňka Kokošková prezentovala přínosy výzkumu a racionalizace chodu veřejné 
správy za pomoci nových technologií na agendě státního občanství. 

Jiří Křesťan v souvislosti s prací na monografii o Zdeňku Nejedlém uplatnil své 
poznatky na mnoha odborných setkáních: Zdeněk Nejedlý a česká otázka: historické 
souvislosti a aktuální význam (Česká paměť. Role míst paměti při vytváření obrazu národa, 
Památník Lidice – Goethe Institut v Praze, Praha – Lidice, 5. února 2013); Zkušenosti ze 
studia v moskevských archivech při zpracování monografie o Z. Nejedlém (Archivnictví 
v Ruské federaci, Česká archivní společnost, Národní archiv, Praha, 7. března 2013);  „Rok 
smrti“ očima Zdeňka Nejedlého. Pokus o pohled „zevnitř“ (Rok 1953 v Československu, 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Ústav pro studium totalitních režimů – Státní 
oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, České Budějovice, 
17. 4. 2014); Dva školské zákony 1948 a 1953 (Historizace střední Evropy/Děti, mládež a 
socialismus, Evropský sociální fond v ČR – Evropská unie – Ministerstvo školství mládeže a 
tělovýchovy – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Slezská univerzita v Opavě, Opava, 
15. října 2013). 

Aktivně vědecky pracoval i kolega Miroslav Šepták. Důkazem je celá řada 
konferenčních vystoupení: Národní socialismus a Rakousko v letech 1930–1933 (Odraz 
německého národního socialismu ve 30. letech ve střední Evropě, European Society for 
History of Law – Moravský zemský archiv – Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity, Brno 27. února 2013); Sudetoněmecká strana a parlamentní volby v 
květnu 1935 (Češi a Němci v meziválečném Československu, The European Society for 
History of Law – Moravský zemský archiv v Brně – Katedra dějin státu a práva Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity, Brno, 23. 10. 2013); Transfer německého obyvatelstva z 
Československa a jeho vliv na utváření vztahů s Rakouskem (Přesídlování národů – 
cílevědomý proces řešení politických a hospodářských problémů a mocenských zájmů Evropy 
20. století (Příčiny, formy, prostředky a důsledky), Historický ústav Akademie věd České 
republiky – Historický ústav Slovenskej akadémie vied – Slovenský institut v Praze, Praha, 
23. – 24. října2013); Alternativa vůči Hradu? Zahraničně-politické představy českých a 
slovenských agrárníků v třicátých letech minulého století (Agrarismus ve střední a východní 
Evropě 19. a 20. století, CEVRO – Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Úřad vlády ČR, 
Praha, 23. – 25. října 2013); Na vlnách změn. Československo-rakouské vztahy v Kreiského 
éře (Rakousko a české země/Československo v minulosti, Krajská vědecká knihovna Liberec – 
Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity 
v Liberci, Rakouské kulturní fórum, Liberec, 29. října 2013); Politická kultura 
„československých“ a rakouských politických stran v meziválečné době (Politická kultura 
v českých zemích a Československu 1848 – 1948, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd 
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České republiky – Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 11. – 
12. listopadu 2013). 

Eva Gregorovičová rozvíjela své celoživotní téma přednáškou Rodina Karla Salvátora 
ve Staré Boleslavi na symposionu Ludvíka Salvátora na zámku Brandýs nad Labem dne 19. 
října 2013. Jan Kahuda uplatnil své mnohaleté zkušenosti z práce v depozitářích našich 
zahraničních kolegů vystoupením Rakouský státní archiv ve Vídni a jeho pramenné zdroje 
k dějinám Liberecka v rámci akce Rakousko a české země/Československo v minulosti, jež 
pořádaly Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické 
univerzity v Liberci, Rakouské kulturní fórum, Krajská vědecká knihovna Liberec v Liberci 
dne 12. listopadu 2013. Z domácích archivních fondů a z celoživotního tématu Miroslava 
Kunta pramenilo jeho vystoupení Ústřední správa železnic Předlitavska ve vazbě na jeho 
(nejen) dopravní politiku na semináři z dějin železniční dopravy Železnice v nás v Národním 
technickém muzeu dne 15. října 2013. Jiří Bernas a Tomáš Kalina informovali o aktuálním 
stavu projektu Národní digitální archiv na semináři západočeských archivářů v Lokti ve dnech 
4. – 6. listopadu 2013. 

Prostor pro předvedení zkušeností z oblasti péče o fyzický stav archiválií, jež je 
dlouhodobě podpořena rozsáhlým výzkumem, dostali kolegové Libuše Holakovská 
(Konzervace a restaurování voskových předmětů) a Michal Ďurovič (Použití poly(2-ethyl-2-
oxazolinu) pro lepení voskových pečetí, spolu s Benjaminem Bartlem a Štěpánem Urbánkem) 
na semináři organizovaném Společností pro technologie ochrany památek a Národním 
technickým muzeem dne 17. října 2013 v Praze. Kolega Ďurovič se prezentoval i na 
mezinárodní úrovni: Using the analytical techniques to the study of the motion picture films 
toned by methyl violet dye. Évora, 10. – 13. července 2013 a Using the different analytical 
techniques to study on the degradation of toned motion picture films, Conférence internationale: 
sciences de la conservation et développement durable, Paříž 23. – 25. října 2013. 

 Účast zaměstnanců NA v různých vědeckých a redakčních radách a komisích 
v domácím prostředí je tak bohatá, že její výčet přesahuje možnosti Zprávy o činnosti. 
 
 

EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST  
 

Celkové plnění plánu podává následující přehled. Publikační činnost jednotlivců je 
uvedena v přehledu publikační činnosti pracovníků NA v závěru této zprávy o činnosti. 
 
Vydané tituly: 
 
Čadková, Iva, Zahradníková, Magda: Berní rula 4 a 5, Kraj Bechyňský I. (Sazba a tisk externě 
za pomoci institucionální podpory na vědu.). 
 
Gregorovičová, Eva: Kapitoly z dějin rodinného archivu toskánských Habsburků. (Sazba NA 
a tisk externě za pomoci institucionální podpory na vědu.). 
 
Kalina, Tomáš: Úvahy (nejen) o archivnictví. 
 
Mareš, Petr: Soupis přísedících komorního soudu Českého království v letech 1527-1620. 
 
Nováčková, Helena: Katalog a rejstříky k protokolům schůzí 16. československé vlády. (2. 
Hodžovy). (Sazba a tisk externě za pomoci institucionální podpory na vědu.). 
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Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka, kol. autorů pod 
vedením Jana Kahudy. Národní archiv, Scriptorium. Praha 2013. (Vyšlo díky finanční podpoře 
Grantové agentury ČR.). 
 
Vojáček, Milan: František Ladislav Rieger a velkostatek Maleč: Ekonomické zázemí politické 
činnosti vůdce národa.  (Sazba a tisk externě za pomoci institucionální podpory na vědu.). 
 
Vojáček, Milan s kolektivem (ed.): Marie Červinková-Riegrová. Zápisky II (1885 – 1886). 
Národní archiv, Scriptorium, Masarykův ústav a Archiv akademie věd. Praha 2013. (Vyšlo 
díky finanční podpoře Grantové agentury ČR.). 
 
Periodika: 
 
Benešová, Emilie s redakční radou: Sborník historické fotografie 2013. (Sazba a tisk externě 
za pomoci institucionální podpory na vědu.). 
 
Drašarová, Eva s redakční radou: Paginae historiae 21/2013, č. 1. (Sazba NA a tisk externě za 
pomoci institucionální podpory na vědu.). 
 
Drašarová, Eva s redakční radou: Paginae historiae 21/2013, č. 2. Archivní vzpomínání. 
(Sazba a tisk externě za pomoci institucionální podpory na vědu.). 
 
Elektronické tituly: 
 
WWW NA / část KNIHOVNA – Bibliografické soupisy  
Publikační činnost pracovníků Národního archivu za rok 2012. (Ve formátech HTML, RTF, 
PDF, www. nacr. cz.). 
 
Informativní přehled č. 24–33. (Pouze ve formátu HTML, www. nacr. cz.). 
 
Informativní přehled č. 34. (Pouze ve formátu HTML, www. nacr. cz.). 
 
Bibliografie českého archivnictví za 2007. (Pouze ve formátu HTML, www. nacr. cz.).  
 
Přesun do roku 2015: 
 
Johana Langerová, Výkladový slovník odborných termínů používaných při konzervování 
a restaurování archiválií. Anglicko-česká část. Česko-anglická část. Nutný lektorský posudek 
zahraničního odborníka bude financovat Katedra restaurování Vysoké školy chemicko-
technologické. Poté opravy odborné i nutná korektura jazyková. 
 
Přesun do roku 2016: 
 
Jan Gebhart, Libuše Eliášová, Alena Hájková, Zdeňka Kokošková, Záluského seznam 
předních představitelů československé levice vyslýchaných pražským policejním ředitelstvím 
a gestapem. 
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PEDAGOGICKÁ ČINNOST  
 

V centrále na Chodovci pokračovala výuka dalšího ročníku studentů bakalářského a 
magisterského studia archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na základě smlouvy 
mezi NA a Katedrou pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy (předměty Spisová služba, předarchivní péče a výběr archiválií; Seminář 
ke zpřístupňování archiválií; Archivní provoz a technika a Archivní legislativa). Na výuce se 
podílejí pracovníci téměř všech oddělení. Zanedbatelná není ani spolupráce s touto katedrou 
na realizaci výuky archivářů v budově 1. oddělení. Paralelně pokračovala výuka v Archivním 
kurzu organizovaném touto katedrou. 

Tak jako v uplynulých letech se pracovníci 10. oddělení podíleli na odborné výuce 
konzervátorů, restaurátorů a chemiků na Střední průmyslové škole grafické v Praze, Vysoké 
škole chemicko-technologické v Praze a Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec 
Králové. V posledních letech se toto oddělení stalo vyhledávaným pracovištěm pro zahraniční 
studenty nebo již absolventy evropských restaurátorských škol. V roce 2013 v oddělení 
pracovala 3 měsíce studentka restaurátorské školy z italské Cremony Elisa Bozzolo. 

Praktikanti a domácí i zahraniční stážisté se velmi dobře uplatnili i v archivních 
odděleních a v úseku informačních technologií. Míří k nám studenti Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy i z Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové. V rámci 
mezinárodního programu ERASMUS proběhla stáž Rastislava Luze z Univerzity J. A. 
Komenského v Bratislavě (archivnictví i IT) a Michaela Beidera z Kanady. Charakter 
výukových seminářů měly i některé exkurze studentů vysokých škol (Hradec Králové, 
Pardubice, České Budějovice, Olomouc) a studijního programu ERASMUS, které byly 
zaměřeny na archivní zpracování foto-, fono-, kinodokumentů a digitalizaci. 

 
 

ZAHRANIČNÍ STYKY  
 

V plánu zahraničních služebních cest pracovníků Národního archivu pro rok 2013 
bylo uvedeno celkem 30 cest (cesty na základě uzavřených mezinárodních dohod /reciproční 
cesty/, cesty hrazené z institucionální podpory na vědu a výzkum, cesty hrazené z grantových 
prostředků a cesty hrazené z darů /zvacími stranami/). Během roku však došlo ke změnám, 
některé cesty byly zrušeny, přibyly mimořádné neplánované cesty. Celkem se tedy 
uskutečnilo 41 cest: 
 
- 6 cest uskutečněných na základě mezinárodních dohod (hrazené částečně z rozpočtu NA a 
částečně zahraničním partnerem) 

- 13 cest hrazených z institucionální podpory na vědu a výzkum (z toho 1 hrazená z tohoto 
zdroje částečně) 

- 16 cest hrazených z grantových prostředků (z toho 1 hrazená z tohoto zdroje částečně) 
- 3 cesty hrazené z darů /zvacími stranami/ a částečně z rozpočtu Národního archivu 
- 4 cesty hrazené z prostředků projektu Národní digitální archiv 
 
Tematicky se zahraniční služební cesty týkají několika okruhů: 
- základní a aplikovaný výzkum 
- účast na mezinárodních konferencích a seminářích 
- účast na zasedáních mezinárodních komisí 
- získávání zkušeností v oblasti archivnictví v zahraničních archivech 
- prezentace NA a českého archivnictví v zahraničí 
- hodnocení nabídek uchazečů v klíčové veřejné zakázce projektu Národní digitální archiv 
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Veškeré zprávy ze zahraničních služebních cest jsou zveřejněny na www.nacr.cz. NA 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 NA. 
 
Přehled zahraničních služebních cest pracovníků Národního archivu za rok 2013 
 
1) 
Grant MK ČR č. DF11P01OVV020 – „Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na 
knihovní a archivní fondy“ 
Řešitel: Ing. Jiří Smolík, CSc. (Ústav chemických procesů AV ČR) 
Spoluřešitel: Dr. Ing. Michal Ďurovič 
Ing. Hana Paulusová, Roman Straka, Ing. Lenka Bartlová, Ing. Benjamin Bartl  
Slovensko / Bratislava 
Slovenské národné múzeum 
19. 2. – 22. 2. 2013  
Účast na mezinárodní vědecké konferenci CSTI 2013 „Interdisciplinarita vo vedeckom 
výskume při rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva“, na které byly prezentovány výsledky 
společného projektu NAKI NA, Národní knihovny a Ústavu chemických technologií AV ČR 
„Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy“. 
 
2) 
Institucionální podpora na vědu a výzkum 
Dr. Ing. Michal Ďurovič  
Německo / Berlín 
3. 3. – 5. 3. 2013 
Ve dnech 4. a 5. března 2013 se uskutečnilo v Berlíně 1. zasedání pracovní skupiny pro 
přípravu ISO normy pro hodnocení metod hromadného odkyselování ISO-TC46-WG6, jejímž 
členem za Českou republiku je Dr. Ing. Michal Ďurovič. 
 
3) 
Institucionální podpora na vědu a výzkum 
Dr. Ing. Michal Ďurovič 
Irsko / Dublin 
National Archives of Ireland 
3. 4. – 5. 4. 2013 
Setkání European Heads of Conservation (EHC) 
V rámci pravidelného setkání vedoucích restaurátorských pracovišť národních archivů zemí 
EU byla zahájena spolupráce v oblasti výzkumu hodnocení metod hromadného odkyselování 
archivních dokumentů. 
 
4) 
Grant MK ČR č. DF11P01OVV023 – „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ 
Řešitel: Ing. Miroslav Kunt 
Dr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Pavel Koblasa 
Rumunsko / Brasov, Sibiu 
Directia Judeteana Brasov a Arhivelor Nationale, Directia Judeteana Sibiu a Arhivelor 
Nationale, Szász evangélikus püspökség levéltára – Nagyszeben 
19. 5. – 24. 5. 2013 
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Návštěva třech sedmihradských archivů (viz výše) za účelem výzkumu některých tamnějších 
fondů a struktury dotyčných institucí s ohledem na společnou minulost části území pro 
kompletaci seznamů autorit.  
 
5) 
Institucionální podpora na vědu a výzkum 
PhDr. Zdeňka Kokošková 
Německo / Berlín 
Bundesarchiv 
20. 5. – 24. 5. 2013 
Projekt Slovník představitelů okupační správy. 
 
6) 
Grant GA ČR č. P405/12/2037 – „Korespondence Cesare Speciana, papežského nuncia na 
císařském dvoře v Praze v letech 1592–98“ 
Řešitel: PhDr. Alena Pazderová 
PhDr. Alena Pazderová 
Itálie / Řím 
Archivio Segreto Vaticano, Biblioteca Vaticana 
2. 6. – 17. 6. 2013 
Plnění úkolů grantu. 
 
7) 
Institucionální podpora na vědu a výzkum 
PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Alena Skipalová 
Slovensko / Bratislava, Trnava 
Slovenský národný archív, Vojenský historický archív  
13. 6. – 14. 6. 2013 
Plnění úkolů grantu - archivní dokumenty k „československé státoobčanské agendě“ uložené 
ve třech významných archivech SR. 
 
8) 
Reciproční cesta 
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. 
Německo / Bamberk 
Staatsarchiv Bamberg 
24. 6. – 28. 6. 2013 
Průzkum písemností uložených ve Státním archivu Bamberk (Staatsarchiv Bamberg) 
pocházejících z doby záboru českého pohraničí Německem v letech 1938 až 1945 a jeho 
správy župou Bavorská východní marka (Bayerische Ostmark) / Bayreuth a jejími orgány. 
 
9) 
Grant ENArC (Komunitární programy EU)  
PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková 
Irsko / Dublin 
24. 6. – 29. 6. 2013 
Zasedání konsorcia spolku ICARUS a účast na mezinárodní konferenci APEx. Digitalizace 
archivních fondů a jejich sdílení v celoevropském archivním portálu. 
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10) 
Institucionální podpora na vědu a výzkum 
PhDr. Karel Koucký, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. 
Irsko / Dublin 
25. 6. – 29. 6. 2013 
Účast na mezinárodní konferenci „Building infrastructures for archives in a digital world“ 
pořádané ve dnech 26. – 28. června 2013 v rámci evropského projektu APEx (Archives Portal 
Europe Network of Excellence).  
 
11) 
Zvací strana: Getty Conservation Institute, USA 
Blanka Hnulíková 
Chorvatsko / Záhřeb 
Getty Conservation Institute, USA 
14. 7. – 27. 7. 2013 
Účast na workshopu Photograph Conservation: Strategies for Humidity and Water Damaged 
Photographic Materials. 
 
12) 
Institucionální podpora na vědu a výzkum  
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. David Hubený, Mgr. František Frňka 
Německo / Berlín 
15. 7. – 19. 7. 2013 
Průzkum písemností uložených ve Spolkovém archivu v Berlíně (Bundesarchiv Berlin), v 
Nadačním archivu stran a masových organizací NDR v Berlíně-Lichterfelde (Bundesarchiv 
und Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR in Berlin-Lichterfelde), 
v Politickém archivu Zahraničního úřadu (Politisches Archiv des Auwärtigen Amts) a ve 
Státním archivu země Berlín (Landesarchiv Berlin/das Staatsarchiv des Landes Berlin). 
 
13) 
Projekt Národní digitální archiv 
PhDr. Karel Koucký, Bc. Jiří Bernas, Mgr. Martin Šuraba 
Portugalsko / Lisabon 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
22. 7. – 23. 7. 2013 
Součástí hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky NDA zadávací řízení na 
dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW bylo posouzení, zda nabízený systém 
je reálně používán v ostrém provozu a zda splňuje požadavky definované přílohou č. 3 
Zadávací dokumentace.  
 
14) 
Projekt Národní digitální archiv 
Bc. Jiří Bernas, Milan Havelka, PhDr. Karel Koucký, Ing. Ivan Semerák, Mgr. Martin Šuraba, 
PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. 
Slovensko / Žilina 
Žilinská univerzita  
24. 7. 2013 
Součástí hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky NDA zadávací řízení na 
dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW bylo posouzení, zda nabízený systém 
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je reálně používán v ostrém provozu a zda splňuje požadavky definované přílohou č. 3 
Zadávací dokumentace.  
 
15) 
Projekt Národní digitální archiv 
PhDr. Karel Koucký, Ing. Ivan Semerák, Mgr. Martin Šuraba 
Nizozemí / Haag 
Nationaal Archief  
25. 7. 2013 
Součástí hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky NDA zadávací řízení na 
dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW bylo posouzení, zda nabízený systém 
je reálně používán v ostrém provozu a zda splňuje požadavky definované přílohou č. 3 
Zadávací dokumentace.  
 
16) 
Zvací strana: Austria-Czech SIG (JewishGen USA) 
PhDr. Lenka Matušíková 
USA / Boston 
31. 7. – 10. 8. 2013 
Účast na světové konferenci židovských genealogických společností v Bostonu, USA. 
Workshop na téma „Prameny k dějinám židů v digitální podobě na webu Národního archivu a 
možnosti jejich využití“ spojený s praktickými ukázkami. 
 
17) 
Institucionální podpora na vědu a výzkum 
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. František Frňka 
Německo / Mnichov 
Bayerisches Haupstaatsarchiv München  
5. 8. – 8. 8. 2013 
Průzkum písemností uložených v Bavorském hlavním státním archivu v Mnichově pro 
plánovanou publikaci a výstavu k hospodářským vztahům. 
 
18) 
Grant MK ČR č. DF11P01OVV023 – „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“  
Řešitel: Ing. Miroslav Kunt 
Ing. Miroslav Kunt, PhDr. Tomáš Kalina, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Jan Kahuda 
Rakousko / Vídeň 
Österreichisches Staatsarchiv, Österreichische Nationalbibliothek 
26. 8. 2013 – 30. 8. 2013 
Výzkum korporativních entit z období 1800–1918. 
 
19) 
Grant GA ČR č. P410/11/0535 – „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační 
listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“  
Řešitel: doc. PhDr. Jan Županič, CSc. (Ústav světových dějin Filosofické fakulty Univerzity 
Karlovy) 
Spoluřešitel: Mgr. Pavel Koblasa 
Mgr. Pavel Koblasa 
Rakousko / Vídeň 
Österreichisches Staatsarchiv 
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2. 9. – 11. 9. 2013 
Plnění úkolů grantu - bádání ve fondu Reichskanzlei (Adelsakten), Hofkanzlei (Adelsakten), 
příp. v některých rodinných archivech, též v příslušné literatuře. 
        
20) 
Grant GA ČR č. P410/11/0535 – „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační 
listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“  
Řešitel: doc. PhDr. Jan Županič, CSc. (Ústav světových dějin Filosofické fakulty Univerzity 
Karlovy) 
Spoluřešitel: prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (Ostravská univerzita v Ostravě) 
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (Ostravská univerzita v Ostravě) 
Německo / Drážďany 
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden  
10. 9. – 17. 9. 2013 
Plnění úkolů grantu - studium literatury z fondů knihovny. 
 
21) 
Grant GA ČR č. P405/12/2037 – „Korespondence Cesare Speciana, papežského nuncia na 
císařském dvoře v Praze v letech 1592–98“ 
Řešitel: PhDr. Alena Pazderová 
PhDr. Alena Pazderová 
Itálie / Milán 
Biblioteca Ambrosiana 
10. 9. – 4. 10. 2013 
Plnění úkolů grantového projektu. 
 
22) 
Reciproční cesta 
Blanka Hnulíková, BcA. Michaela Kudová 
Polsko / Varšava 
Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Akademie Sztuk 
Pieknich w Warszawie 
15. 9. – 19. 9. 2013 
Prohloubení pracovních vztahů s polskými restaurátorskými pracovišti a školami, nové 
zkušenosti a poznatky zvláště v oblasti restaurování filmového (mikrofilmy a promítací filmy) 
a fotografického materiálu. 
 
23) 
Institucionální podpora na vědu a výzkum 
PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. 
Německo / Berlín 
Bundesarchiv 
15. 9. – 20. 9. 2013 
Výzkum dokumentů k připravovanému slovníku představitelů ústřední okupační správy 
(1939–1945). 
 
24) 
Grant MV ČR č. VG20112014054 – „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro 
potřeby státu“ 
Řešitel: PhDr. Karel Koucký 
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PhDr. Karel Koucký, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Jiří Vichta (SOA Praha) 
Německo / Stuttgart, Mnichov 
Zemský archiv Baden-Württemberg, Mnichovské digitalizační centrum  
16. 9. – 19. 9. 2013 
Plnění úkolů grantového projektu. 
 
25) 
Reciproční cesta 
Mgr. Martin Šisler 
Německo / Koblenz 
Bundesarchiv Koblenz, Landeshauptarchiv Koblenz, Zwischenarchiv St. Augustin-Hangelar, 
Digitales Archiv und Digitales Zwischenarchiv 
23. 9. – 27. 9. 2013 
Konzultace problematiky předarchivní péče – výběr archiválií ve skartačním řízení z 
dokumentů veřejnoprávních původců s celostátní působností (ministerstev a dalších 
ústředních úřadů), kritéria pro posuzování trvalé hodnoty dokumentů a pro výběr archiválií a 
 problematiku spisové služby u výše zmíněných původců.  
 
26) 
Zvací strana: Sokol New York 
Mgr. Zora Machková 
USA / New York 
Sokol New York 
26. 9. – 2. 11. 2013 
Odborná vědecká práce v archivu a knihovně Sokola New York. 
 
27) 
Institucionální podpora na vědu a výzkum 
Mgr. David Hubený 
Ukrajina / Užhorod 
Deržavnyj archiv Zakarpats´koj oblasti 
6. 10. – 12. 10. 2013 
Bádání stran dokumentů k vývoji Podkarpatské Rusi na přelomu let 1944 a 1945, kdy zde 
působila československá vládní delegace vedená ministrem Františkem Němcem a velitelství 
osvobozeného území generála Antonína Hasala-Nižborského.  
 
28) 
Grant MV ČR č. VG20112014054 – „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro 
potřeby státu“ 
Řešitel: PhDr. Karel Koucký 
PhDr. Karel Koucký, Mgr. Jiří Vichta (SOA Praha) 
Německo / Koblenz, Göttingen 
Bundesarchiv, Dolnosaská státní a univerzitní knihovna (Göttingen)  
7. 10. – 11. 10. 2013 
Plnění úkolů grantového projektu. 
 
29) 
Grant MK ČR č. DF11P01OVV023 – „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“  
Řešitel: Ing. Miroslav Kunt 
PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. 
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Polsko / Krakov 
Archiwum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska 
13. 10. – 19. 10. 2013 
Tvorba institucionálních autorit – průzkum užívané metodiky, excerpce vybraných autorit. 
 
30) 
Grant MK ČR č. DF11P01OVV023 – „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“  
Řešitel: Ing. Miroslav Kunt 
PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Soňa Ambrožová, Markéta Vacková, Mgr. Martin Šisler 
Slovensko / Bratislava 
Slovenský národný archív 
15. 10. – 18. 10. 2013 
Práce na popisu entit především typu korporace, konzultace problematiky v archivech, 
problematika geografických objektů. 
 
31) 
Reciproční cesta 
PhDr. Alena Pazderová 
Itálie / Řím 
Archivio di Stato di Roma, Archivio Segreto Vaticano, Biblioteca Vaticana 
18. 10. – 4. 11. 2013 
Výzkum bohemik s ohledem na Sbírku přepisů z domácích a zahraničních archivů a knihoven 
a na edici korespondence Cesare Speciana, papežského nuncia na císařském dvoře v Praze 
1592–94. 
 
32) 
Reciproční cesta 
Mgr. Jan Kahuda 
Itálie / Florencie 
Archivio di Stato di Firenze 
19. 10. – 29. 10. 2013 
Pokračování v dlouhodobém průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii a v rekonstrukci 
vazeb mezi těmito fondy a Rodinným archivem toskánských Habsburků, uloženým v NA. 
Poznatky jsou využívány při pořádání jednotlivých částí složitého archivního fondu a 
k celkové rekonstrukci formování tohoto rodinného archivu.  
 
33) 
Grant GA ČR č. P410/11/0535 – „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační 
listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“  
Řešitel: doc. PhDr. Jan Županič, CSc. (Ústav světových dějin Filosofické fakulty Univerzity 
Karlovy) 
Spoluřešitel: Mgr. Pavel Koblasa 
Mgr. Pavel Koblasa 
Maďarsko / Budapešť 
Magyar Nemzeti Levéltár  
24. 10. – 29. 10. 2013 
Plnění úkolů grantu - bádání ve fondu Belügyminisztérium (sign. 1, 2), příp. v některých 
rodinných archivech, též v příslušné literatuře. 
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34) 
Grant MK ČR č. DF11P01OVV023 – „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“  
Řešitel: Ing. Miroslav Kunt 
PhDr. Zdeňka Kokošková 
Německo / Berlín 
Bundesarchiv 
27. 10. – 30. 10. 2013 
Výzkum dokumentů k připravovanému slovníku představitelů ústřední okupační správy 
(1939–1945) a využití současně pro seznamy autorit. 
 
35) 
Institucionální podpora na vědu a výzkum 
Mgr. Monika Sedláková 
Německo / Berlín 
Bundesarchiv 
27. 10. – 30. 10. 2013 
Výzkum dokumentů k připravovanému slovníku představitelů ústřední okupační správy 
(1939–1945). 
 
36) 
Projekt Národní digitální archiv  
PhDr. Karel Koucký, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Zbyšek Stodůlka 
Německo / Mnichov 
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns 
13. 11. 2013 
Účast na setkání mnichovské pracovní skupiny, která se zabývá dlouhodobou archivací 
elektronických dokumentů (Münchener Arbeitskreis Langzeitarchivierung). Konzultace ke 
zkušenostem s propojením DIMAGu a FAUSTa. 
 
37) 
Institucionální podpora na vědu a výzkum  
PhDr. Karel Koucký 
Španělsko / Madrid 
25. 11. – 27. 11. 2013 
Setkání zemských manažerů projektu APEx (Archives Portal Europe Network of Excellence). 
 
38) 
Grant ENArC (Komunitární programy EU) / Institucionální podpora na vědu a výzkum  
PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková 
Španělsko / Madrid 
25. 11. – 28. 11. 2013 
Zasedání konsorcia spolku ICARUS. Digitalizace archivních fondů a jejich zpřístupnění 
v evropském měřítku. 
 
39) 
Institucionální podpora na vědu a výzkum  
Mgr. David Hubený, Mgr. František Frňka 
Německo / Drážďany 
Hauptstaatsarchiv Dresden 
2. 12. – 6. 12. 2013 
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Výzkum k připravované publikaci a výstavě na téma československo-německých 
hospodářských vztahů ve 20. století. 
 
40) 
Reciproční cesta 
PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Zbyšek Stodůlka, Mgr. Filip Paulus 
Rakousko / Vídeň 
Österreichisches Staatsarchiv in Wien  
2. 12. – 6. 12. 2013 
Průzkum Sbírky map a plánů Finančního archivu a Archivu dvorské komory a kontrola 
původních evidenčních pomůcek. Podchycení všech bohemik, včetně předaných při archivní 
rozluce do SÚA. Způsoby zpracování, uložení a ochrana kartografického materiálu. 
Práce na soupise představitelů soudní správy v českých zemích 1848–1918. 
Pokračování systematického výzkumu ve fondech komplementárních k rozlukovým fondům 
uložených v Praze. 
Pokračování a další rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním archivem ve Vídni 
a Národním archivem v Praze. 
 
41) 
Grant ENArC (Komunitární programy EU) 
PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková 
Rakousko / Vídeň 
5. 12. – 6. 12. 2013 
Účast na slavnostním předání stříbrné medaile „Za zásluhy o Rakouskou republiku“ 
prezidentu spolku ICARUS dr. Thomasu Aignerovi, pracovní jednání s hlavním 
koordinátorem projektu ENArC – příprava nových projektů do nového programu dalšího 
plánovacího období. 
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IV. STAV ARCHIVÁLIÍ 
 
Předepsané pří lohy a tabulka č .  IV  v závěru zprávy.  

 
 

PREVENTIVNÍ PÉČE O ARCHIVÁLIE A PRŮZKUMY JEJICH FYZICKÉHO 

STAVU  
 

Také v roce 2013 pokračovala kontrola mikrobiologické čistoty vzduchu a depotních 
sálů NA dle vypracované metodiky. Všechny pokusně měřené depozitáře vyhovovaly 
hygienickým požadavkům na čistotu ovzduší jak z hlediska kontaminace plísněmi, tak i 
bakteriemi. 

Bohužel v roce 2013 byl pozastaven systematický průzkum fyzického stavu Sbírky 
map a plánů, na který navazovalo konzervování a restaurování nejpoškozenějších map a 
plánů. Důvodem bylo zahájení projektu digitalizace novodobých map ve spolupráci s 
Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým ve Zdibech. Veškeré 
mapy se musí před digitalizací prohlédnout, vytřídit poškozené, popřípadě drobné poškození 
opravit. V tomto roce bylo prohlédnuto 1467 inventárních čísel, což odpovídá 4 348 kusům 
map. Další volné kapacity restaurátorů již k dispozici nejsou. 

Pokračoval systematický průzkum stavu fotografických materiálů Národního archivu 
v 1. a 6. oddělení (viz protokoly o kontrole č. 0209-0216 a č. 0217-0248 uložené v knihovně 
10. oddělení). Dále pokračovaly periodické kontroly bezpečnostních mikrofilmů - celkem 
bylo zkontrolováno 30 ks bezpečnostních mikrofilmů. Též probíhala každoroční kontrola 
octového syndromu u acetátových filmů fondu Vodohospodářský ústav (celkem 100 kusů 
filmů). Dále byla v roce 2013 posouzena klimatická situace vybraných prostor sídla Českého 
velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů v souvislosti s připravovaným 
deponováním knihovny Českého velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů v NA. 

Z finančních prostředků institucionální podpory na vědu NA v roce 2012 koupil 
technologii hromadného odkyselování C 500 (tzv. Bückeburg Conservation Process – BCP). 
Po etapě zkušebního provozu jsme v roce 2013 mohli ověřit již skutečně hromadné 
odkyselování archiválií Národního archivu touto technologií a to opět díky institucionální 
podpoře na vědu. Konzervované archiválie jsou následně digitalizovány a zpřístupněny. 
V roce 2013 bylo technologií hromadného odkyselení BCP C500 připraveno ke konzervaci 
(číslování stránek, odstraňování kancelářských sponek, drobné opravy) a odkyseleno z fondu 
Nemocenské pojišťovny soukromých úředníků a zřízenců (NPSÚZ) celkem 14 402 
dokumentů (z toho 1429 ks muselo být odkyseleno Bookkeeper Spray Systemem kvůli 
rozpustnosti záznamových prostředků v odkyselovací kapalině). Dále byly odkyselovány 
archiválie z fondu Archiv Huberta Ripky. Celkem v roce 2013 bylo odkyseleno 36 082 ks 
dokumentů z tohoto archivního fondu. Z tohoto množství bylo 3 252 dokumentů odkyseleno 
metodou Bookkeeper a 2 190 extrémně poškozených dokumentů muselo být odkyselováno 
individuálně roztokem methoxymagnesiummethylkarbonátem nebo ponorem do odkyselovací 
kapaliny Neschen. 

Celkem za rok 2013 bylo odkyseleno 50 484 archivních dokumentů, které pak 
následně byly ještě vyrovnány, lisovány, kompletovány a uloženy do nekyselých archivních 
obalů a archivních krabic. Ke každé odkyselené archivní krabici je veden protokol a účinnost 
celého procesu je pravidelně kontrolována (alkalická rezerva a pH). 

Významnou aktivitou z oblasti krizového plánování je práce v European Working 
Group on Disaster Prevention. Česká republika zorganizovala v pořadí již druhý seminář a 
praktická cvičení v této oblasti pro pracovníky z České republiky, Německa a Polska. Dále 
byli přizvání zástupci Ukrajiny, Slovenska a Finska. Second International Emergency 
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Preparedness Workshop úspěšně proběhl 9. - 13. září 2013 v Třeboni. Další neméně 
významnou aktivitou vyplývající z témat řešených v rámci konzervátorského výzkumu 
v oddělení bylo organizování a aktivní účast na semináři Konzervace a restaurování 
voskových předmětů, který se konal 17. října 2013 v Národním technickém muzeum 

K 31. 12. 2013 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 27. 11. a 2. 12. 2013, hloubková kontrola listin fondu Archiv 
České koruny byla provedena ve dnech 17. až 20. 12. 2013 (viz tabulky v závěru Zprávy o 
činnosti).  

 Během roku 2013 bylo v NA dezinfikováno celkem 1 498 bm archiválií, z toho 50,75 
bm archiválií vlastních a 1 447,25 bm z jiných archivů a institucí. Z fondů NA byly 
dezinfikovány především archiválie přejímané postupně z terénu – Mezinárodní svaz 
studentstva a mapy. Díky podpoře zřizovatele se tedy toto důležité zařízení podařilo udržet 
v chodu a nemuselo se zakonzervovávat. Po dezinfekci v etylenoxidových komorách NA byla 
kontrolována účinnost 40 mikrobiologickými stěry. V tomto případě bylo provedeno i širší 
spektrum analýz, včetně identifikace bakterií. V uplynulém roce se jednalo především o 
archiválie Vojenského ústředního archivu a Státního okresního archivu v Jindřichově Hradci. 
Individuálně byly dezinfikovány 2 archivní krabice (KRUS, GI/R) a 18 složek (fond 109). 

 V rámci průzkumu mikrobiologického stavu archiválií bylo provedeno 346 stěrů, u 
pozitivních nálezů byla provedena identifikace mikroorganismů pro státní archivy a další 
instituce (Státní oblastní archiv v Zámrsku, Státní okresní archiv v Pardubicích, Státní okresní 
archiv v Jindřichově Hradci, Archiv města Brna, Archiv bezpečnostních složek, Archiv 
Univerzity Karlovy, Národní technická knihovna, Městská knihovna Praha, Geografická 
knihovna PřF UK, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Muzeum hl. města Prahy, 
Severočeské muzeum v Liberci, Muzeum Jindřichohradecka, Masarykův ústav AVČR, 
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ústav chemické technologie restaurování památek 
VŠCHT, SPŠG, Universität für Angewandte Kunst Wien, Galerie Středočeského kraje, 
Arcibiskupství pražské, Arcibiskupství brněnské). 
    
 

KONZERV OVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ  
 

Je nutné s potěšením konstatovat, že i v roce 2013 pokračovala komplexní příprava na 
digitalizaci soudních spisů tzv. Státního soudu Praha dle Dohody o spolupráci při konzervaci 
a restaurování dokumentů zasažených povodněmi v roce 2002 mezi Ministerstvem 
spravedlnosti a NA. Hotovo je dalších 20 kartonů. Obdobně tak pokračovala spolupráce 
Národního archivu s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, díky níž jsou 
systematicky konzervovány listiny a pečetě z fondu Řád premonstrátů. Bylo restaurováno a 
konzervováno 95 kusů pergamenových listin (práce byly hrazeny z rozpočtu Kanonie 
Premonstrátů na Strahově).   

Z rozpočtu Národního archivu byly externě opraveny knižní vazby u 18 ks 
polokožených knih z fondu Policejní ředitelství.  

 V restaurátorském pracovišti 10. oddělení umístěné v budově Národního archivu 
Milady Horákové 133, Praha 6 i v roce 2013 pokračovalo v restaurování a ukládání 
pergamenových listin fondu Řád maltézských rytířů do ochranných obalů, které bylo zahájeno 
již v roce 2006. V roce 2013 bylo konzervováno a restaurováno 95 listin a pečetí. Jednalo se o 
následující inv. č. 2343, 2421, 2419, 2337, 2346, 2410, 2342, 2341, 2338, 2339, 2414, 2415, 
2412, 2413, 2418, 2420, 2340, 2339, 2350, 2351, 2431-2458, 2251, 2292, 2318, 2328, 2332, 
2335, 2344, 2345, 1400-2409, 2423-2430, 2472-2483, 2493-2555, 2502-2503. Tyto listiny 
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jsou postupně ukládány do speciálních krabic za pomoci restaurátorů z pracoviště na 
Chodovci. 

Z ostatních archivních fondů byly restaurovány a konzervovány 4 listiny z Archivu 
zrušených klášterů, 5 listin z fondu Archiv kolegiátní kapituly Všech svatých Praha, 1 listina 
z Úřadu Desk zemských, z fondu Archiv České koruny inv. č. 2335 - konfederace včetně 
pečetí, 8 listin s pečetěmi z fondu České oddělení dvorské komory a kresba z Kapituly 
Vyšehradské inv. č. 2813, z fondu Archiv pražského arcibiskupství 1 - Recepta Bruse 
z Mohelnice a kolorovaná rytina (ML, K 139). 

V menší míře byl restaurován aktový materiál a prováděny drobné opravy podle 
aktuálních potřeb archivních pracovníků 1. oddělení. 

 Restaurátorské pracoviště na Chodovci pokračovalo v systematickém restaurování a 
konzervování archiválií přijatých již v minulých letech nebo zahájilo práce na nově přijatých 
archiváliích: 
 
Systematická konzervace:  
 
Archiv České koruny: 
Ukládání listin s těžkými pečetěmi do krabic – 22 ks (inv. č. 49, 114, 137, 168, 198, 209, 295, 
308, 475, 525, 526, 598, 678, 842, 907, 1588, 1860, 1998, 2121, 2253) 
 
Desky zemské větší:  
Pokračuje odkyselování a ukládání do ochranných obalů. V roce 2013 bylo odkyseleno 14 
knih: 229, 318, 366, 421, 422, 510, 547, 561, 569, 580, 581, 610, 624, 692 (u 5-ti položek 
bylo nutné opakované odkyselení). 
 
Židovské (kontrolní) matriky: 
HBM a 669, HBM a 597  
HBM a 1961, 57, 937, 527, 935, 938  

  
Indikační skici: 
Žatecko 149–153, 165, 175, 176, 177, 193, 204–206, 208, 209, 212, 216, 229, 232, 233, 234, 
238. 
Hradecko 458 – 17 ks 
 
Ředitelství soukromých a rodinných statků Praha: 
Adjustace a konzervace listin, celkem 22 ks (inv. č. 68, 72, 73, 75–80, 82–85, 89, 90, 92, 94–
97, 99, 102) 
2 mapy, velký formát  
 
Rodinný archiv Metternichů:  
listina RAM-L 461 – restaurování dokončeno v roce 2012, v roce 2013 doplněna 
fotodokumentace a restaurátorský protokol 
RAM-L 182–197 – všechny listiny 182-210 byly v 2013 jako celek odevzdány (první část č. 
182-197 hotova v roce 2012) 
listina RAM-A, kart. 1 
čestný doktorát Klementa Metternicha z Oxfordské univerzity  
RAM-L č. 182–210, celkem 28 ks 

Rodinný archiv toskánských Habsburků:  
Leopold II. inv. č. 18, kniha 19  
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Leopold II. inv. č. 19, kniha 18 a 20  
Leopold II. deníky,  inv. č. 16 a 38 – práce probíhají 
Petr Leopold – inv. č. 8–10  – práce probíhají 
mapa inv. č. 40b 
mapa inv. č. 1289 – celkem 14 ks 
mapy – 63 ks vyrovnáno před digitalizací  
 
Sbírka map a plánů: 
inv. č. 700, sign. E/V/22 – dokončeno v roce 2012, odevzdáno v roce 2013  
inv. č A VIII/2 rob. 460 – dokončeno v roce 2012, odevzdáno v roce 2013  
inv. č. 379 (D/I/17), 557 (F/X/1), 929 (P/II/9), 1079 (F/X/2), 1080 (F/X/3), 1119 (F/XI/16), 
1120 (F/XI/17), 1126 (F/XI/23/1), 1131 (F/XI/28), 1133 (F/XI/30). 
Velkostatek Pátek Řádu Premonstrátů (bez sign.) 
mapy SMP – 153 ks map připraveno před digitalizací 
 
Další fondy: 
Sčítání obyvatelstva 1930 a 1939 
Policejní ředitelství – 18 ks  
Kresba stropu zámku v Linci   
Meissner, karton 11 
 
Fotografie: 
Fond K. H. Frank – pozitivy alba, inv. č. 3860a  odevzdáno 283 kusů, inv. č. 3860 hotovo 324 
kusů,  inv. č. 3857 hotovo 218 kusů  
Fond L. Hermanová – dezinfekce 199 ks hotova, fixace hotova u 42 kusů  
Fond Ukrajinské muzeum (skleněné negativy) - hotovo 85 kusů   
 
Fondy knihovny Národního archivu: 
knihy z Piaristické knihovny – 2 ks (A I. V. 15/2, A II. V. 21) 
Staré tisky – 4 ks (sig. A IV 700, A IV 42, A VI 8/2, A VI 1/2.) 
Humoristické listy roč. XXI, 1879, č. 1 
Pražský Lloyd roč. 8, 1874 č. 1 
Pražský Lloyd roč. 11, 1877, č. 74  
Příprava k digitalizaci 7 knih ze zámecké knihovny Valdštejnů 
 
Restaurování a konzervování archiválií, které nejsou ve vlastnictví Národního archivu:  
Pro Českou besedu v Zagrebu bylo restaurováno a předáno 5 kusů plánů. 
 
V následující tabulce je shrnut počet zrestaurovaných archiválií a počty dnů potřebných 
k zajištění jednotlivých činností: 
 

Konzervování a restaurování archiválií    

Konzervování pečetí kusy 208 
  dny 179,5 
Kopie pečetí kusy 6 
  dny 3 
Negativní formy kusy 4 

  dny 2 
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Rekonstrukce pečetí kusy 68 
  dny 71 
Konzervování a restaurování perg. listin. kusy 159 
  dny 96,5 
Ukládání perg. listin do Melinexu/krabic kusy 94 
  dny 70 
Restaurování a konzervování rukopisů a tisků  kusy 28 
  dny 430 
Odkyselování archiválií, měření pH rukopisů kusy 17 
  dny 71 
Konzervování a restaurování aktového mat. kusy 180 
  dny 160 
Příprava archiválií k mikrofilmování, digitalizaci kusy 29 
 dny 15 
Konzervování a restaurování map a plánů kusy 422 
  dny 285 
Konzervování a restaurování fotografických materiálů 
- pozitiv a negativ 

kusy 401 

  dny 72 
Konzervování a restaurování fotografických materiálů 
- mikrofilm a filmový pás 

svitky/role 0 

  dny 0 
Mechanické a chemické čištění pozitivů a negativů kusy 0 
  dny 0 
Mech. a chem. čištěnímikrofilmů a filmových pásů svitky/role 0 
  dny 0 
Individuální dezinfekční práce dny 35 
Kartonážní práce kusy 10 
  dny 3 
Vazba inventářů kusy 0 
  dny 0 
Běžná a brožovaná vazba, převazba, makety kusy 16 
  dny 9 
Příprava konzervačních prostředků dny 72,5 
Údržba strojů a úklid dny 88,5 
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BEZPEČNOSTNÍ SNÍMKOVÁNÍ A REPROGRAFIE  
 

Poč ty snímků  viz  tabulka č .  IV v závěru zprávy.  
 
 

V roce 2013 se pokračovalo dle dlouhodobého plánu v pořizování bezpečnostních 
negativů listin (ateliér Dejvice) po restaurování a těch, které dosud žádnou bezpečnostní 
dokumentaci neměly, nebo jen velmi nekvalitní. Možnost reprodukovat listiny a jiné atypické 
archiválie do plochého/listového filmu je dána Směrnicí MV ČSR z roku 1972. Dále v rámci 
preventivní ochrany, na základě požadavků jednotlivých oddělení, a také v rámci grantových 
projektů probíhala digitalizace. Bezpečnostní mikrofilmy již nepořizujeme napřímo, ale z  pro 
badatele mnohem komfortnějších digitalizátů. Využíváme technologii pořízenou 
z institucionální podpora vědy. 

      
 

DIGITALIZAČNÍ PRÁCE  
 

      V současné době je kladen důraz na digitalizaci archiválie, 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 jejichž stávající fyzický stav (pokud se 
sníží frekvence využívání) ještě není tak špatný, aby musely být snímkovány do 35 mm 
bezpečnostního mikrofilmu. Dále byl v roce 2009 sestaven „soupis“ archivních souborů, které 
by bylo vhodné digitalizovat (vychází z požadavků jednotlivých oddělení). V roce 2011 byl 
zahájen výzkumný projekt Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby 
státu, financovaný z prostředků Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 
2010–2015 (BV II/2–VS, VG20112014054, řešitel Karel Koucký). Projekt realizovaný ve 
spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze se mj. soustředí na zahraniční výzkum 
přístupu paměťových institucí k problematice digitalizace, uchovávání digitálních dat a 
zajišťování ochrany analogových dokumentů a teoreticky rozvíjí koncepční linii NA. 
Současně se děje praktické ověření. 

Vysoce kvalitní řešení, především pro mapovou sbírku, se nabízí spoluprací v rámci 
grantu DF11P01OVV021 Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových 
metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, atlasů a glóbů 
Historického ústavu AV ČR a Výzkumného ústavu geodetického, topografického a 
kartografického, v.v.i. Příprava metadat a konzervační ošetření již proběhly, v roce 2014 by se 
měla rozběhnout externí digitalizace. 

  Stovky map a plánů se digitalizovaly v rámci projektu Imago Tusciae z fondu 
Rodinný archiv toskánských Habsburků. Z komunitárních fondů Evropské unie je financován 
celoevropský projekt ENArC (pokračování projektu Monasterium), jehož nositelem je spolek 
mnoha paměťových institucí ICARUS. Pro NA se digitalizovaly rukopisy z fondu Rodinný 
archiv toskánských Habsburků. Nad rámec plánovaných úkolů došlo k digitalizaci cca 30 000 
ks matričních listin fondu Židovské matriky (tzv. prohlášení za mrtva) a k vypracování 
metadat k nim; financováno bylo z prostředků poskytnutých JewishGen. Čekají po kontrole 
na své zveřejnění. Dále byla vytvořena metadata k fondu Knihy židovských familiantů (přepis 
a doplnění inventáře, přepracování zeměpisného rejstříku, přepis původního jmenného 
indexu), takže po jejich kontrole správkyní fondu budou moci být vyvěšena spolu s 
digitalizáty v roce 2014 na webové stránce archivu.  
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Zcela publikován je soubor indikační skic spolu s dalšími souvisejícími mapovými 
díly na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Na webu NA (na portálu 
www.badatelna.cz) již jsou masivně využívány digitalizáty židovských a židovských 
kontrolních matrik. Již v minulém roce byla ukončena digitalizace fondu Ruské a ukrajinské 
spolky a organizace, nyní se kontrolují snímky před zpřístupněním na webovém portálu. Na 
digitalizačních pracovištích NA probíhala digitalizace fondu Komitét pro umožnění studia 
ruským a ukrajinským studentům v ČSR a Sbírky staničních kronik.  

V posledních třech letech (a v minulém roce díky projektu Státoobčanská agenda a 
její zefektivnění financovaném Technologickou agenturou ČR) jsme věnovali pozornost i 
archiváliím poškozeným při častém využívaní při nahlédacích agendách. Nejprve se jednalo o 
některé části archivního souboru Okupační vězeňské spisy, od roku 2012, a zejména roce 2013 
šlo o záchranu 41 pomocných knih ke sčítacím operátům fondu Státní úřad statistický I – 
Sčítání obyvatelstva ČSR v roce 1930, Praha. V archivním oddělení proběhlo ambulantní 
ošetření a foliace, a poté byly knihy předány k interní případně externí digitalizaci (poté 
následovala kontrola digitalizátů). Digitalizace pomocných knih z fondu Sčítání obyvatelstva 
v roce 1939 byla dokončena přímo na archivním oddělení skenerem Epson. 

 V rámci zmíněného projektu pokračoval NA v komplexní digitalizaci indexů fondu 
Policejní ředitelství Praha. Prováděla se stejně jako o rok dříve na 8. oddělení profesionálním 
fotoaparátem a jednalo se o 686 pomocných knih pro léta 1921–1930 a 1931–1940 
obsahujících abecední řadu osobních jmen s odkazem na signaturu, pod níž se ve fondu 
nacházejí spisy týkající se pasových záležitostí, občanských legitimací, řidičských průkazů 
apod. Pro tento rozsáhlý soubor knih byla již v roce 2012 připravena přehledná tabulka 
s abecedním rozsahem jmen obsaženým v každém svazku. Do ní jsou nyní postupně ukládána 
metadata ke každé digitalizované knize za období 1931–1940 (tj. i v roce 2012 digitalizované 
období 1941–1950). Všechny svazky byly tedy digitalizovány, poté byly snímky zkontrolovány 
a upraveny a následně rovněž uloženy na příslušné místo na serveru. Chybí (nebyla v projektu 
v plánu) metadata k období 1921–1930, které završuje šetření ve státoobčanské agendě.  

Digitalizace z oblasti sčítání lidu, evidencí obyvatel či státoobčanských agend slouží 
pouze pro potřeby státní správy vzhledem k přetrvávající ochraně osobních a citlivých 
osobních údajů na základě příslušných zákonných omezení. 

 V roce 2013 probíhala také příprava spisových celků Státního soudu pro účely 
restaurování a digitalizace, druhým rokem pokračovala digitalizace kartoték členů KSČ 
(písmena L–M v rozsahu 96 312 souborů, bezpečnostní výzkum). Zatímco v roce 2012 kvůli 
personální nedostatečnosti byly provedeny jen namátkové kontroly skenů jednotlivých karet 
z kartotéky členů KSČ, v uplynulém roce se podařilo zabezpečit kontroly vždy po ukončení 
digitalizace čtyř krabic kartotéčních štítků.  
 Dále pokračovala průběžná interní digitalizace fotografií související se zpracováním 
fondů a externí digitalizace zvukových archiválií. 

  

INFORMATIKA  
 

Řada činností v oblasti informačních technologií vychází z potřeb běžného fungování 
archivu, a proto se z velké části jedná o rutinní práce technické podpory, údržby a oprav. Úsek 
IT 5. oddělení je (jako do jisté míry servisní pracoviště) v permanentním časovém tlaku. 
Vedle servisu musí řešit řadu dlouhodobých koncepčních záležitostí (dlouhodobé uchovávání 
a zpřístupňování elektronických dokumentů, tvorbu a zveřejňování elektronických archivních 
pomůcek, ect.). S ohledem na zapojení řady pracovníků úseku IT do projektu Národní 
digitální archiv a dalších projektů vědy jsou činnosti spojené s technickou podporou a 
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informačními technologiemi na kritické hranici, co se týče personální kapacity, nemluvě o 
zastupitelnosti. Tento stav se oproti roku 2012 ještě zhoršil. 
 
Podpora uživatelských aplikací (IS badatelna, Janus2000, knihovnický software, elektronická 
spisová služba Ginis) 

V průběhu roku došlo k neřešitelným potížím na straně dodavatele aplikace Janus2000 
a portálu Badatelna.cz, na kterém byly prezentovány archivní pomůcky a digitalizované 
archiválie NA. Proto byla s koncem roku 2013 ukončena smlouva o technické podpoře. 
Prezentace archiválií a pomůcek je řešena jiným způsobem na portále Badatelna.eu. Systém 
Janus2000 je nadále plně funkční, nadále používán a udržován vlastními silami. Technická 
podpora ostatních uživatelských aplikací probíhala rutinně. V závěru roku proběhlo na 
Ministerstvu vnitra výběrové řízení na provozovatele elektronické spisové služby Ginis, NA 
je součástí podepsané rámcové smlouvy. 
 
Intranetový informační systém  
V roce 2013 nedošlo (z kapacitních důvodů a v rámci rozvržení priorit) k žádným 
zásadnějším úpravám systému. Systém je pouze udržován v rutinním chodu. 
 
Technická administrace webu  
Správa webového serveru a vystavování dodaných materiálů pokračovaly rutinně. 
 
Významnější činnosti provedené při správě sítě  
� Instalace virtuálních serverů virtsrv01 a virtsrv02. 
� Obnova serveru docházky doch001 po poruše základní desky a jeho migrace. 
� Nasazení nového mailového serveru exch03, deaktivace a odstranění původního serveru 

exch02 z MX cloudu v doméně. 
� Realizace síťového propojení provozně-technického objektu a depotního bloku optickým 

kabelem. 
� Nasazení nových síťových úložišť SAN. 
� Přesun zálohování 1. oddělení na samostatnou páskovou mechaniku. 
� Aktivace manažerského IS na síti KIVS. 
� Konfigurace vzdálené správy UPS a napájecího terminálu racku v serverovně. 
� Obnovení dostupnosti katalogu knihovny Convera po migraci na nový server pro 

pracoviště badatelny, knihovny a propagace katalogu na Internet (pro případ vyjasnění 
licenčních podmínek používání). 

� Zahájení instalace aktivních prvků za účelem navýšení propustnosti páteřních rozvodů na 
10Gb/s a koncových připojení pracovních stanic na 1Gb/s. 

� Přechod na inventarizační a auditní SW MagikInfo, jeho konfigurace a upload dat ze sítě. 
 

Uložení archiválií (a jejich kopií) v digitální podobě 
V roce 2013 pokračovalo přejímání, evidence, uložení a zpřístupnění digitálních 

dokumentů. Jedná se o digitální dokumenty převzaté od původců a o digitální reprodukce 
tradičních archiválií. V souvislosti s generální inventurou archiválií byl korigován popis 
digitálních archiválií. Současně byl rozšířen seznam metadat, aby obsahoval všechny údaje 
požadované novelou archivního zákona platnou od 1. 7. 2012 a s ní souvisejícími prováděcími 
předpisy. 

V současné době jsou uloženy digitální a digitalizované dokumenty 162 archivních 
fondů. Z toho jsou 3,1 TB digitálních dokumentů a 17,5 TB digitalizovaných dokumentů.  
 
 



Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2013 
 

71 
 

Projekt Národní digitální archiv 
V projektu byla pozornost zaměřena zejména na realizaci opakované veřejné zakázky 

na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW. Vzhledem k nutnosti řešit 
problematiku skartačních řízení v digitální podobě byla Ing. Marunou vytvořena aplikace 
eSkartace umožňující jeho provedení. Aplikace byla v lednu roku 2014 prezentována 
archivářům NA, SOA a SOkA. Dále byl připraven k použití webový validátor PDF a 
zprovozněn internetový prohlížeč databáze PEvA. Byla zahájena rekonstrukce prostor 
vedlejšího úložiště. 

 
 

PROSTOROVÁ SITUACE ARCHIVU ,  PROV OZNÍ A EKONOMICKÉ 

ZÁLEŽITOSTI  
 
      Národní archiv má příslušnost hospodařit s majetkem státu ve třech objektech a je 
nucen řešit kromě vlastní prostorové situace i dislokaci odboru archivní správy a spisové 
služby MV, centrály Státního oblastního archivu v Praze a do budoucna i Archivu 
bezpečnostních složek, optimálně dostavbou v tzv. archivním areálu Chodovec. 

 Budova na třídě Milady Horákové 133 je využívána oddělením fondů samosprávy a 
státní správy do roku 1848 a církevních institucí (1. oddělení) a současně odborem archivní 
správy a spisové služby MV. Prostorové rezervy v objektu postaveném ve třicátých letech 
minulého století již nejsou žádné. Důvěra církevních institucí v NA, projevující se přáním 
přemístit své archiv právě do této budovy, se bude muset řešit přemístěním zbývajících 
osobních fondů do chodoveckého depozitáře. 

Lokalita v jižních Čechách byla vybrána pro umístění záložního pracoviště NDA. Pro 
tyto potřeby budou nakonec využity celé dvě třetiny kapacity podzemního objektu. 
Rekonstrukce byla zahájena v prosinci roku 2013. NA plánuje využít zbývající prostory pro 
uložení bezpečnostních mikrofilmů NA. Rekonstrukci této části bývalého krytu však nelze 
financovat z prostředků strukturálních fondů určených pro NDA. V květnu roku 2010 byly 
tedy uplatněny požadavky do finančních nadlimitů (neúspěšně) rozpočtu na rok 2012. Pro 
významnější uložení archiválií je však tento prostor příliš malý. 

 Areál Chodovec je využíván NA a Státním oblastním archivem v Praze. Depotní část 
tvoří třináctipodlažní budova ve třech stavebních depotních blocích (dále DB) se 182 sály (dle 
kolaudace 137 obhospodařuje NA, 45 SOA v Praze). Depoty jsou vybaveny regály (pevné 
nebo s pojezdem) či speciálním vybavením (knihovny, mapové depozitáře, depozitáře listin, 
„foto-, fono- a kinodokumentů“, nosiče elektronických archiválií).  

 Volná kapacita sálů NA se za rok 2013 opět zmenšila o téměř 4 km. Další údaje jsou 
v podstatě totožné jako ve Zprávě o činnosti za rok 2011.  
 
 

HOSPODAŘENÍ SE SVĚŘENÝMI PROSTŘEDKY  
 

      Národní archiv je ze zákona č. 320/2002 Sb., podle čl. 6 § 18, odst. 1 zřízen jako 
samostatná organizační složka státu přímo řízená MV ČR. Přidělené rozpočtové prostředky 
byly použity na nákup energií, materiálu, služeb a zajištění oprav a údržby ve spravovaných 
objektech. Zvláštní kapitolou v rozpočtu byly finanční prostředky určené účelově v rámci 
programového financování na realizaci projektu NDA. V oblasti nákupu materiálu se 
pokračovalo ve vybavování a obnově jednotlivých pracovišť výpočetní technikou (včetně 
software), kupoval se archivní obalový materiál, chemikálie a spotřební laboratorní materiál 
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pro restaurátory a konzervátory, uskutečnil se nákup fotomateriálu včetně obalového 
materiálu pro oddělení péče o fyzický stav archiválií. Zabezpečen byl nákup knih a konečně i 
tisk publikací. Nedočerpání ostatních běžných výdajů bylo způsobeno neschopností 
ekonomického úseku vyrovnat se s prvním rokem provozu IISSP („státní pokladna“), se 
systémem rezervací finančních prostředků (v druhé polovině prosince nebylo možné zaplatit 
faktury za opravu a údržbu objektů) a dále opravami v účetnictví v posledním čtvrtletí roku 
2013 (vyúčtování energií v souvislosti se zaplacenými zálohami ve vazbě na konkrétní 
rezervaci). Nedočerpané finanční prostředky budou využity v rámci čerpání NNV (nároky 
z nespotřebovaných výdajů) roku 2013 během roku 2014.  

V rámci vlastní činnosti archivu byly získány finanční prostředky do příjmové části 
státního rozpočtu ve výši 664 tis. Kč. Jednalo se o prodej publikací, zhotovování kopií 
archiválií a vypracování rešerší.  
 
Z větších akcí byly financovány opravy na obou objektech.  
 
Archivní areál Chodovec  

� výměna akumulátorů systému SHZ          
� oprava systému EZS              
� opravy systému CCTV            
� oprava rozvaděče kompenzace            
� oprava odpojovače ARV        
� nátěry dveří a zárubní    
� oprava prasklin a maleb       

 
Objekt Milady Horákové 133  

� oprava chlazení Sabroe, Daikin, zvlhčovače                                                                        
� oprava poškozeného kabelu mezi VN a NN  

      
 
Mimorozpočtové zdroje 
 
Komunitární programy EU 
Přijatá zahraniční dotace (komunitární programy Evropské unie, projekt ENArC, 
spoluřešitel) v roce 2010 (zůstatek z roku 2010) ve výši 940 852,23 Kč (hlavní řešitel 
Diözesenarchiv St. Pölten Austria), čerpání v roce 2012: 216 100,71 Kč, nevyčerpané 
prostředky ve výši 424 381,38 Kč. Během roku 2013 čerpány ve výši 204 121,28 Kč  
 

Dary 
Přijatý zahraniční dar (v roce 2011) od JewishGen z USA za účelem zajištění projektů 
Dokončení digitalizace židovských matrik, Digitalizace fondu Knihy židovských familiantů a 
Přepis údajů nutných pro vystavení pobytových přihlášek obyvatel Prahy v celkové výši 419 
700,- Kč. Finanční prostředky poskytnuté ke konci roku 2011 byly čerpány během roku 2012 
(235 950,- Kč). Během roku 2013 dočerpány ve výši 183 750,- Kč.  

 
 Národní archiv velmi děkuje za pomoc. 
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Věda a výzkum 
Tematická podpora 
 
1. 
Projekt „Šlechtický archiv c.k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu, 
Kritická edice a databáze.“ 
Poskytovatel účelové podpory: Grantová agentura ČR 
Výše podpory na rok 2013: 242 000,- Kč 
Čerpání v roce 2013: 241 034,- Kč 
Čerpání účelové podpory bylo zásadně v oblasti mzdových prostředků, nákupu materiálu 
(nákup odborné literatury) a zahraničních cest. 
Nedočerpané prostředky ve výši 966,- Kč byly převedeny do NNV. 
 
2. 
Projekt „Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, Tom. I. Epistulae et 
acta Cesari Speciani 1592–1598, pars 1–2 (1592–1594)“. 
Poskytovatel účelové podpory: Grantová agentura ČR 
Výše podpory na rok 2013: 272 000,- Kč 
Čerpání v roce 2013: 269 979,- Kč 
Čerpání účelové podpory bylo zásadně v oblasti mzdových prostředků, nákupu materiálu 
(zahraniční literatury) a zahraničních cest. 
Nedočerpané prostředky ve výši 2 021,- Kč byly převedeny do NNV. 
  
3. 
Projekt „Analýza demografických proměn vznikajícího velkoměsta. Databáze obyvatel 
Prahy.“    
Poskytovatel účelové podpory: Grantová agentura ČR  
Výše podpory na rok 2013: 826 000,- Kč 
Čerpání v roce 2013: 826 000,- Kč 
Čerpání účelové podpory bylo pouze v oblasti mzdových prostředků (DPP). 
 
4.  
Projekt „Metodika vlivu ovzduší na knihování a archivní fondy.“      
Poskytovatel účelové podpory: Ministerstvo kultury ČR 
Výše podpory na rok 2013: 618 000,- Kč 
Čerpání v roce 2013: 613 099,- Kč 
Čerpání účelové podpory bylo zásadně v oblasti mzdových prostředků, nákupu materiálu 
(nákup chem. materiálu), služeb chem. materiálu.  
Nedočerpané prostředky ve výši 4 901,- Kč byly převedeny do NNV. 
 
5. 
Projekt „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI).“   
Poskytovatel účelové podpory: Ministerstvo kultury ČR 
Výše podpory na rok 2013: 885 000,- Kč 
Čerpání v roce 2013: 798 356,- Kč 
Čerpání účelové podpory bylo zásadně v oblasti mzdových prostředků, nákupu materiálu a 
zahraničních cest. 
Nedočerpané prostředky ve výši 86 644,- Kč  byly převedeny do NNV. 
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6. 
Projekt „Agenda státního občanství a možnosti jejího zefektivnění.“   
Poskytovatel účelové podpory: Technologická agentura ČR 
Výše podpory na rok 2013: 815 000,- Kč 
Čerpání v roce 2013: 810 938,- Kč 
Čerpání účelové podpory bylo zásadně v oblasti mzdových prostředků, nákupu materiálu 
(nákup výp. techniky), služeb výp. techniky (digitalizace dokumentů). 
Nedočerpané prostředky ve výši 4 062,- Kč byly převedeny do NNV. 
 
7.       
Projekt „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu.“   
Poskytovatel účelové podpory: Ministerstvo vnitra ČR 
Výše podpory na rok 2013: 1 036 000,- Kč, NNV 2012: 25 657,- Kč 
Čerpání v roce 2013: 1 029 950,- Kč, čerpání NNV 2012: 7 136,- Kč 
Čerpání účelové podpory bylo zásadně v oblasti mzdových prostředků, nákupu služeb výp. 
techniky (digitalizace dokumentů), zahraničních cest.  
Nedočerpané prostředky ve výši 24 571,- Kč byly převedeny do NNV. 
 
 
Institucionální podpora vědy 
Poskytovatel účelové podpory: Ministerstvo vnitra ČR 
Výše podpory na rok 2013: 5 456 000,- Kč 
Čerpání v roce 2013: 5 123 280,- Kč 
Čerpání účelové podpory bylo v oblasti mzdových prostředků (DPP), nákupu materiálu 
(nákup knih a publikací), nákupu spotřebního materiálu a služeb pro zakoupené technologie. 
Byly nakoupeny přístroje pro restaurátory, knižní skener, datové pole.      
Nedočerpané prostředky ve výši 332 720,- Kč byly převedeny do NNV. 

 
 
V následujících tabulkách jsou uvedeny všechny rozpočtové i mimorozpočtové zdroje 
Národního archivu v roce 2013: 
 

1. Ostatní běžné výdaje (OBV) 
2. Mzdy  
3. Projekt Národní digitální archiv (NDA, strukturální fondy EU, Integrovaný operační 

program) 
4. Institucionální podpora vědy  
5. Grant bezpečnostního výzkumu (odbor bezpečnostního výzkumu MV) 
6. Granty (Grantová agentura ČR) 
7. Granty (Ministerstvo kultury ČR, program NAKI) 
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1.  Ostatní běžné výdaje 
 

Rozpočtová položka R2 Čerpání v Kč 

504110 autorské honoráře 200 997 200 996 

513 NÁKUP MATERIÁLU 3 979 189 3 620 988 

513200 ochranné pomůcky 48 000 47 369 

513300 léky a zdravotnický materiál 10 000 3 110 

513600 knihy, učební pomůcky a tisk 261 000 204 500 

513700 drobný hmotný majetek 1 077 969 1 045 803 

513704 ženijní materiál 15 000 14 220 

513712 výstrojní materiál 60 600 39 250 

513718 stavebně ubytovací materiál 220 000 210 110 

513720 foto a kriminalistická technika 35 199 35 180 

513721 výpočetní technika 747 170 747 043 

513900 nákup materiálu 2 582 220 2 320 006 

513904 ženijní materiál 3 000 1 790 

513906 spojovací materiál 8 500 6 663 

513907 chemický materiál 300 000 299 011 

513908 automobilní materiál 5 300 5 191 

513912 výstrojní materiál 1 410 420 1 194 875 

513918 stavebně ubytovací materiál 274 000 272 005 

513920 foto a kriminalistická technika 70 200 31 193 

513921 výpočetní technika 494 800 493 472 

514200 kurzové rozdíly 16 000 15 681 

515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 14 210 620 11 151 845 

515100 voda 859 290 575 385 

515300 plyn 4 924 250 3 385 660 

515400 elektrická energie 8 277 080 7 061 225 

515629 pohonné hmoty 150 000 129 545 

516 NÁKUP SLUŽEB 16 247 810 15 394 238 

516100 služby pošt 100 500 94 904 

516200 služby telekomunikací a radiokomunikací 452 000 410 967 

516220 provozní výdaje 452 000 410 967 

516320 zákonné pojištění provozu motor.vozidel 11 650 11 568 

516400 nájemné 65 000 44 165 

516429 ostatní nájemné j.n. 65 000 44 165 

516600 konzultační, poradenské a právní služby 66 550 66 550 

516610 konzultace 66 550 66 550 

516700 služby školení a vzdělávání 45 000 10 867 

516900 nákup služeb j.n. 15 534 110 14 755 218 

516908 nákup služeb pro automobilní materiál 5 100  5 077 
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516912 nákup služeb pro výstrojní materiál 253 700 246 415 

516918 nákup služeb pro staveb. ubytovací 20 000 10 448 

516920 nákup služeb pro fot-kino 142 460 142 453 

516921 nákup služeb pro výpočetní techniku 1 018 000 1 018 755 

516930 nákup služeb pro všeobecný materiál 2 768 000 2 434 401 

516970 poplatkyTV,Ro 28 000 18 900 

516984 odpady, úklid a čištění 5 916 450 5 828 000 

516990 ostatní nákup služeb j.n. 5 382 400 5 050 768 

517 OSTATNÍ NÁKUPY 6 813 040 6 524 568 

517100 opravy a udržování (dodavatelsky prováděné) 5 871 940 5 683 246 

517104 ženijního materiálu 10 000 4 286 

517107 chemického materiálu 18 000 9 704 

517108 pozemních dopravních prostředků  26 300 21 968 

517112 výstrojního materiálu 208 000 158 295 

517118 stavebně ubytovacího materiálu 25 640 25 174 

517120 foto a kriminalistické techniky 75 000 68 921 

517121 výpočetní techniky 17 000 5 828 

517181 stavební opravy 1 308 000 1 205 830 

517182 běžná údržba 4 184 000 4 183 240 

517200 programové vybavení 342 600 342 183 

517300 cestovné  269 000 214 612 

517310 tuzemské cesty 170 000 118 530 

517320 zahraniční cesty 99 000 96 082 

542400 náhrady mzdy v nemoci 205 190 178 485 

517500 pohoštění 13 900 13 619 

517600 účastnické poplatky na konference 9 000 3 205 

517700 nákup uměleckých předmětů 97 001 84 716 

536240 dálniční známky 4 500 4 500 

Běžné výdaje celkem  41 451 656 37 892 635 
 
 
2.  Mzdy 
 

Rozpočtová položka R2 Čerpání v Kč 

501100 platy zaměstnanců celkem 36 334 000 36 235 069 

501111 tarify 26 814 000 26 725 335 

501112 za vedení 355 000 350 684 

501115 osobní příplatek 4 187 000 4 180 050 

501137 náhrady 5 010 097 5 010 097 

501191 odměny 1 257 000 1 257 000 

501192 jubilea 50 000 50 000 
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502140 práce podle dohod 1 508 000 1 508 000 

        

503100 povinné pojistné na sociální zabezpečení  9 109 471 9 084 373 

503200 povinné pojistné na zdravotní pojištění 3 279 529 3 270 494 

503000 pojistné celkem 12 389 000 12 354 867 

        

534200 FKSP 363 000 363 000 

Mzdové výdaje celkem 50 594 000 50 460 936 
 
 
3.  Národní digitální archiv 
 

Rozpočtová položka R2 + NNV Čerpání v Kč 
501111 tarifní mzda ZAM 1 416 521 951 820 

501112 ZAM za vedení 78 188 50 634 

501115 osobní příplatek ZAM 94 020 75 509 

501137 ZAM náhrady 110 500 109 987 

501191 odměny pracovní 21 575 9 600 

502140 práce podle dohod 617 200 122 000 

503100 pojistné SOC 417 432 299 503 

503200 pojistné ZDR 149 281 108 486 

513721 výpočetní technika 7 215 0 

513912 výstrojní materiál 90 568 0 

513921 výpočetní technika 49 160 16 738 

515400 elektrická energie 225 000 0 

515629 pohonné hmoty 43 969 16 059 

516220 provozní výdaje 2 230 191 62 384 

516610 konzultace 2 618 400 288 944 

516700 služby školení 75 000 0 

516990 ostatní nákup služeb j.n. 9 594 000 847 419 

517200 programové vybavení 1 500 1 500 

517310 tuzemské cesty 55 480 4 000 

517320 zahraniční cesty 165 000 81 292 

517600 konference 11 000 10 170 

534200 převody FKSP 17 543 7 146 

611110 individuální dotace 34 000 000 0 

612120 individuální dotace 37 069 390 0 

612150 související výdaje 17 020 000 0 

612510 individuální dotace 47 645 231 0 

Výdaje celkem  153 823 370 3 061 690 
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4. Institucionální podpora vědy 
 

Rozpočtová položka R 2 Čerpání v Kč 

502140 práce podle dohod 625 000 569 500 

513600 nákup knih a publikací 230 000 217 179 

513907 chemický a laboratorní materiál 605 000 603 537 

513920 foto-krimi 195 000 193 160 

513921 výp. tech. 100 000 60 258 

513720 foto-krimi 50 000 47 947 

513707 chemický a laboratorní DHDM 50 000  9 196 

513721 výp. tech. 115 000 35 550 

513718 stavebně ubytovací DHDM 95 000  88 775 

516920 nákup služeb foto-kino 50 000 50 000 

516987 tisk publikací 562 000 521 176 

516990 nákup služeb j. n. 463 000 448 331 

517200 programové vybavení 50 000 37 071 

517310 tuzemské cesty 6 000 5 922 

517320 zahraniční cesty 280 000 278 330 

517600 konference  10 000 3 500 

        

612530 výpočetní technika  310 000 310 000 

612220 foto-krimi. mat.  601 000 600 918 

612207 chemické a laboratorní přístroje  1 059 000 1 049 918 

Celkem IP 5 456 000 5 129 596 
 
 
5. Grant bezpečnostního výzkumu 
 

Rozpočtová položka R2 Čerpání v Kč 
501191 odměny pracovní ZAM 196 000 196 000 

502140 práce podle dohod 117 000 117 000 

503100 pojistné SOC 49 000 49 000 

503200 pojistné ZDR 17 640 17 639 

515629 PHM pořízené jn 11 000 10 654 

516921 služby výp. techniky 591 000 589 358 

517320 zahraniční cesty 52 300 48 339 

534200 převody FKSP 1 960 1 960 

    

Celkem  1 036 000 1 029 950 
 
 



Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2013 
 

79 
 

6. Granty (3, Grantová agentura ČR) 
 

Rozpočtová položka R2 Čerpání v Kč 
501191 odměny pracovní ZAM 151 000 151 000 

502140 práce podle dohod 876 000 876 000 

503100 pojistné SOC 37 750 37 750 

503200 pojistné ZDR 13 590 13 590 

513600 knihy a tisk 20 000 19 626 

513921 výpočetní technika 2 100 1 619 

513912 výstrojní mat. 3 000 2 890 

516987 tisk publikací 87 000 87 000 

517320 zahraniční cesty 148 050 146 027 

534200 převody FKSP 1 510 1 510 

        

Celkem  1 527 000 1 520 297 
 
 
7. Granty (2, Ministerstvo kultury ČR, program NAKI, 1 TA ČR) 
 

Rozpočtová položka R2 Čerpání v Kč 
501191 odměny pracovní ZAM 447 000 447 000 

502140 práce podle dohod 1 180 000 1 173 600 

503100 pojistné SOC 145 250 145 250 

503200 pojistné ZDR 52 290 52 290 

513907 chemický mat. 139 050 137 557 

513912 výstrojní mat. 5 820 5 244 

513921 výpočetní technika 8 180 7 226 

516921 služby výp. tech. 122 000 60 000 

517310 tuzemské cesty 41 000 36 391 

517320 zahraniční cesty 172 940 146965 

534200 převody FKSP 4 470 4 470 

 celkem 2 318 000 2 215 993 
 
 
 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 

K INFORMACÍM 
 

V roce 2013 bylo podáno 8 žádostí, nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti. 
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TABULKY ARCHIV NÍ A TABULKY KNIHOVNY  
 
Tabulka II/1 
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Tabulka III/2 – Protokoly o výběru archiválií – Národní archiv 
 
 
a) skartační řízení 
      

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 pro podporu 
podnikání a investic – 
CzechInvest 2 115,00 84,20 73 

 

Centrum služeb pro 
silniční dopravu 2 46,00 45,60 99 

 

Centrum sportu 
Ministerstva vnitra 1 0,60 0,60 100 

 

CzechTrade – Česká 
agentura na podporu 
obchodu 1 29,00 20,80 72 

 

Česká centrála 
cestovního ruchu  1 138,80 122,70 88 

 

Česká filharmonie 1 17,90 6,00 34  
Česká geologická 
služba – Geofond  1 4,19 2,57 61 

 

Česká inspekce 
životního prostředí  2 79,00 66,10 84 

 

Česká obchodní 
inspekce 2 20,00 14,50 73 

 

Česká plemenářská 
inspekce 1 7,50 7,40 99 

 

Česká správa 
sociálního 
zabezpečení 2 101,50 99,39 98 

 

ČESKÁ STRANA 
SOCIÁLNĚ 
DEMOKRATICKÁ  1 10,66 9,92 93 

 

Český statistický úřad 1 35,00 34,00 97  
Český 
telekomunikační úřad 2 75,02 66,32 88 

 

Český úřad pro 
zkoušení zbraní a 
střeliva 1 24,80 24,70 100 

 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 1 10,40 8,20 79 

 

Drážní úřad 1 30,00 22,70 76  
Endokrinologický 
ústav 1 36,65 36,30 99 

 

Energetický regulační 1 0,07 0,07 100  
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úřad 
Fakultní nemocnice 
Motol 1 2430,00 2428,70 100 

 

Fakultní nemocnice na 
Bulovce 1 645,00 644,60 100 

 

Generální ředitelství 
cel MF ČR 2 0,43 0,42 98 

 

Institut pro veřejnou 
správu Praha 1 1,90 1,50 79 

 

Kancelář veřejného 
ochránce práv 1 151,00 108,50 72 

 

Ministerstvo dopravy 
ČR 3 20,20 17,68 88 

 

Ministerstvo financí 
ČR 4 432,90 94,06 22 

 

Ministerstvo kultury 
ČR 5 149,25 100,20 67 

 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR 3 206,05 195,05 95 

 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR 4 734,40 577,30 79 

 

Ministerstvo 
spravedlnosti ČR  7 100,34 45,93 46 

 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
ČR  4 163,00 80,00 49 

 

Ministerstvo vnitra ČR 22 200,70 170,96 85  
Ministerstvo 
zdravotnictví ČR 1 52,00 37,40 72 

 

Ministerstvo 
zemědělství ČR 3 78,10 77,80 100 

 

Ministerstvo životního 
prostředí ČR 1 91,50 71,90 79 

 

Národní archiv 1 3,40 3,40 100  
Národní centrum 
ošetřovatelství a 
nelékařských 
zdravotnických oborů 1 54,00 54,00 100 

 

Národní divadlo 1 8,00 8,00 100  
Národní informační a 
poradenské středisko 
pro místní kulturu 1 49,50 48,00 97 

 

Národní institut dětí a 
mládeže MŠMT 1 2,50 0,00 0 

 

Národní lékařská 
knihovna 1 22,00 22,00 100 

 

Národní památkový 
ústav 1 28,80 23,80 83 

 

Nejvyšší kontrolní 4 112,10 54,20 48  
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úřad 
Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání 2 15,60 12,60 81 

 

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR 3 64,50 52,00 81 

 

Správa státních 
hmotných rezerv 1 17,90 16,30 91 

 

Správa úložišť 
radioaktivních odpadů 1 8,55 8,30 97 

 

Správa uprchlických 
zařízení Ministerstva 
vnitra 2 72,60 67,70 93 

 

Správa železniční 
dopravní cesty, s.o.  4 1606,10 1593,40 99 

 

Státní fond dopravní 
infrastruktury 1 42,50 37,00 87 

 

Státní plavební správa 2 6,50 4,50 69  
Státní pozemkový 
úřad 3 587,00 586,00 100 

 

Státní rostlinolékařská 
správa  1 20,60 20,10 98 

 

Státní úřad inspekce 
práce 1 4,00 1,40 35 

 

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 3 41,60 35,60 86 

 

Státní ústav pro 
kontrolu léčiv 3 33,00 32,70 99 

 

Státní veterinární 
správa 1 6,00 6,00 100 

 

Státní zemědělský 
intervenční fond 1 120,00 120,00 100 

 

Technický a zkušební 
ústav telekomunikací a 
pošt – TESTCOM 1 25,30 6,20 25 

 

Úřad pro civilní 
letectví 1 23,00 10,00 43 

 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 1 16,00 11,00 69 

 

Úřad pro zastupování 
státu ve věcech 
majetkových 1 3,50 2,50 71 

 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 2 988,80 987,50 100 

 

Úřad vlády ČR 2 28,20 8,50 30  
Ústav hematologie a 
krevní transfuze 2 2,10 2,00 95 

 

Ústav pro 
hospodářskou úpravu 
lesů 1 13,50 12,80 95 
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Ústav pro odborné 
zjišťování příčin 
leteckých nehod 1 3,00 2,70 90 

 

Ústav zdravotnických 
informací a statistiky 
ČR 1 2,50 2,20 88 

 

Ústav zemědělské 
ekonomiky a 
informací 2 18,30 16,50 90 

 

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 2 9,00 9,00 100 

 

Všeobecná fakultní 
nemocnice 1 141,00 141,00 100 

 

Výzkumný ústav 
lesního hospodářství a 
myslivosti  1 11,00 6,00 55 

 

Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra 1 3,00 2,94 98 

 

Zdravotnické zařízení 
MV 7 120,63 120,63 100 

 

Celkem 155 10574,44 9472,54 90  
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Tabulka III/2 – Protokoly o výběru archiválií – Národní archiv 
 
 
b) mimo skartační řízení 
 

Původce 
Počet 

protokolů 

Množství 
posouzených 
dokumentů 

v bm 

Množství 
vyřazených 
dokumentů 

v bm 

Množství 
vyřazených 
dokumentů 

v % 

Počet 
správních 
řízení 

podle § 10 
odst. 3 

Bartošík Adolf 1 0,36 0,00 0  
Císař Čestmír, PhDr. 1 1,60 0,00 0  
Česká pošta, s.p., 
Poštovní muzeum 1 4,30 0,00 0 

 

Česká stomatologická 
komora 1 2,00 0,00 0 

 

Česká strana národně 
sociální 1 3,30 0,00 0 

 

Československý svaz 
tělesné výchovy a 
sportu - ÚV 1 0,48 0,00 0 

 

ČESKÝ SVAZ ŽEN 1 0,96 0,00 0  
Dokumentace 2 0,92 0,00 0  
Drašarová Eva, PhDr., 
CSc. 2 0,48 0,00 0 

 

DSO Sokol ÚV 1 0,12 0,00 0  
Franková Lidmila, 
PhDr., CSc. 1 0,60 0,00 0 

 

Galuška Miroslav 1 1,30 0,00 0  
Holec Josef, pplk, v. v. 1 0,09 0,00 0  
Chudoba Jaroslav 2 1,03 0,00 0  
Jaroš Václav 1 0,12 0,00 0  
Ješ Jiří 1 0,12 0,00 0  
Kancelář pro oběti 
nacismu ČNFB 1 4,50 0,00 0 

 

Karlsson Blanka 
PhDr, Ph.D. 1 0,90 0,00 0 

 

Kaufmannová Heda 1 2,50 0,00 0  
Kollmann Josef, PhDr. 1 0,12 0,00 0  
Konfederace 
politických vězňů ČR, 
Praha 1 5,50 0,00 0 

 

Kropáček Zdeněk, 
JUDr. 1 0,01 0,00 0 

 

Kubátová Ludmila, 
PhDr. 1 2,70 0,00 0 

 

Lang Jan 1 11,36 0,00 0  
Lišková Marie, PhDr. 1 2,00 0,00 0  
Lőbl Karel 1 0,48 0,00 0  
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Ministerstvo dopravy 
ČR 1 0,30 0,10 33 

 

Ministerstvo 
zemědělství ČR 1 64,00 63,90 100 

 

NADĚJE, 
OBČANSKÉ 
SDRUŽENÍ 1 23,50 23,50 100 

 

Pecháček Pavel, Mgr. 2 6,85 0,00 0  
Prof. PhDr. Koloman 
Gajan, DrSc. 2 9,16 0,00 0 

 

Provazníková Marie 1 1,80 0,00 0  
Rotary Club, district 
2240 1 0,12 0,00 0 

 

Sbírka písemností 
osobní povahy, Praha 1 0,01 0,00 0 

 

Sbírka plakátů 1 0,01 0,00 0  
Sokol Paříž 1 1,50 0,00 0  
Sokolská župa 
Švýcarská 1 3,12 0,00 0 

 

Společnost pro 
soudobou 
dokumentaci 1 211,00 0,00 0 

 

Stránský Oldřich 2 4,34 0,00 0  
Svaz 
československých 
filmových a 
televizních tvůrců, 
Praha 1 3,39 0,00 0 

 

Svaz osvobozených 
politických vězňů a 
pozůstalých 1 0,12 0,00 0 

 

Špiritová Alexandra, 
Mgr. 3 2,75 0,00 0 

 

Tisková sbírka 1 0,48 0,00 0  
Universita  
17. listopadu  1 11,60 0,00 0 

 

Ústav hematologie a 
krevní transfuze 1 0,70 0,00 0 

 

Ústav zemědělské 
ekonomiky a 
informací 1 0,50 0,00 0 

 

Valná Gali, MUDr. 1 0,06 0,00 0  
Vaš Karel, JUDr. 
PhDr., CSc. 1 0,12 0,00 0 

 

Vězeňská služba 
České republiky 1 8,00 0,00 0 

 

Vlastenecká 
republikánská strana 1 0,48 0,00 0 

 

Celkem 58 401,76 87,50 22  
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Tabulka III/3 – Počet zkontrolovaných protokolů podle § 52 písm. i) a podle § 79 odst. 2 
písm. f) 
 

Počet protokolů podle § 52 
písm. i) 

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

0 0 
 
 
 
Tabulka č. III/4 – Zpracování archiválií 
 

N
áz

ev
 a

rc
hi

vn
íh

o 
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u 
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o 
bm

 p
ro

 
fo

to
-,

 f
on

o,
 k

in
o-

do
ku

m
en

ty
 

U
sp

oř
 b

m
 z

a 
ro

k 

In
v.

 b
m

 z
a 

ro
k 

de
f.

 

In
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ě 

K
at

al
og

. e
vi

de
nč

. 
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. z

áz
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m
ů

 

R
ej

st
ří

k.
 e

vi
de

nč
. 

je
dn

ot
ek

 

Sb. genealogické –
různé  

24 listin, 14 kart. 
a 19 rolí  

23,65  23,65    

Soupis pečetí (6)      184  

České 
místodržitelství – 
všeobecné, sg. 2, 
provoz úřadů a 
rozdělení země (5) 

27   2    

České 
místodržitelství 
všeobecné, (1856–
1900), sg., Zemský 
výbor a šlechtické 
nadace, (1901–
1910), sg. 10 (5) 

245   6    

České 
místodržitelství – 
všeobecné, sg. 30, 
Spolky, (5) 

1 058   25    

České 
místodržitelství – 
všeobecné, sg. 12, 
Zemědělství (5) 

297   6    

Horní úřad/Horní 
jednatelství Jílové 
(1, 3, 4) 

413 evidenčních 
jednotek (301 
úředních knih, 25 
podacích 

2 12,5 2    
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protokolů/deníků, 
87 kartonů) 

Stavovská zemská 
pokladna a účtárna 
Praha (1, 3, 4) 

1856 knih, 
816 kartonů, 
87 balíků 

80  30    

Zemský památkový 
úřad Praha (5) 

91 evidenčních 
jednotek (10 
podacích 
protokolů, 1 
index, 80 
kartonů) 

4 10,25 7    

Úřad říšského 
protektora 

27   3,37    

Policejní ředitelství 
Praha – stanice a 
komisariáty 

58 kartonů, 885 
úř. knih,  

113 p. protokolů, 
4 indexy 

 42,25     

Okupační vězeňské 
spisy 

124   15,5    

Ministerstvo 
financí – prezidium 
a sekretariát 

184    6  47,5 

61 
kartonů 
+ 891 
knih 

2729  

ÚV KSČ – 
Kancelář tajemníka 
Miloše Jakeše 
1970–1989 

40    5  5 40 260  

Ministerstvo 
zahraničního 
obchodu 

5    1      

Federální 
ministerstvo 
zahraničního 
obchodu 

81   12      

Ústřední celní 
správa  

13     2      

Čs. obchodní 
komora  

 35     5      

PZO   11     2      
Československý 
svaz mládeže – 
ústřední výbor (3) 

1862     5      

Machotka Otakar  
(1, 3) 

23     1 1     

Tigrid (3) 194   1,2 1,2     
RAT – Leopold II.  
(1, 3) 

305    21 21     

RAT- Ferdinand 
IV.  

381 1 1     
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RAT – Ludvík 
Salvátor (1, 3, 4)  

22 2 2     

Sbírka map a plánů 
(3, 4) 

24 
658 

0,5 0,5     

Sbírka montánních 
map a plánů (3, 4) 

2 000 0,2 0,2     

Pražské centrum při 
Institutu pro studie 
Východ – Západ 

15 4,54 4,54  15 128 15 

Sudetoněmecká 
strana 

24 3 3     

Fotoarchiv K. H. 
Franka - dodatky 

    493 826 826 

Chalupníček 24,62   5,04 1 723 1 723 1 723 
Pluhař, Josef, 
JUDr. (1356) – 
revize 

5,49    1112 1112 1112 

Fotoarchiv ČTK – 
fotografie a 
negativy  
1919–1938, Praha 

5,74   0,15 150 
 
150 
 

 
150 
 

Ústřední dopravní 
institut 

86,24   9,39 313/97 97 313 

Československý 
svaz tělesné 
výchovy – ústřední 
výbor Praha – 
kinematografické 
filmy (1952)  
1954–1985 

0,56   

0,56 20/3 3 20 

Československý 
mírový výbor, 
Praha – 
kinematografické 
filmy a zvukové 
záznamy (1952) 
1968–1983  

0,68 

  

0,68 17/11 11 17 

Sbírka 
kinematografických 
filmů  

27,35 
  

16,56 930/292 292 930 

Sbírka 
gramofonových 
desek  

1,44    
340 340 340 

Bezpečnostní 
mikrofilmy 

    
199 
svitků 

  

 
Komentář: 1 = třídění; 2 = vnitřní skartace; 3 = pořádání; 4 = inventarizace a vypracování 
inventáře; 5 = revize dřívějšího uspořádání; 6 = tematický soupis   
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Tabulka č. III/ 5 – Využívání archiválií veřejností 
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2037 
Chodovec 
 
 
 

386 
Chodovec 
 
 
 

6943 
Chodovec 
 
 
 

--- 

130 
Chodovec 
 
 
 

118 
Chodovec 
 
 
 

  

729 
Milady 
Horákové 
 

64 
Milady 
Horákové 
 

3 899 
Milady 
Horákové 
 

--- 

42 
Milady 
Horákové 
 

165 
Milady 
Horákové 
 

1437 481 

Celkem 
2 766 

Celkem 
450 

Celkem 
10 842 
 --- 

Celkem 
172 
 

Celkem 
283 

  

 
 

 
Zpráva o kvalitě mikroklimatu v depotních sálech Archivního areálu v průběhu 

letních měsíců 2013 
 
V průběhu celého roku 2013, včetně klimaticky exponovaných letních měsíců, 

sedařilo udržet v depotních sálech požadované parametry teploty a relativní vlhkosti. V 
sálech7.5l a 8.51 byla při kontrole měření zjištěna nepřesnost, a proto byla příslušná 
čidlavyměněna. 

Ojediněle došlo v některých sálech k překročení požadovaných parametru 
relativnívlhkosti o 1–2 %. Tato odchylka byla pouze krátkodobá a nikdy netrvala déle než 24 
hodin.Proto ani v letošním roce nebylo třeba použít opatření stanovených Dr. Ďurovičem v 
dopisez 8. března 2011. 

Vzhledem k nové legislativě, která od počátku příštího toku zakazuje užívat 
jakochladící módium freon R 22, se v letošním roce připravuje výměna chladících agregátů 
jakpro depotní sály, tak pro provozně technický objekt. V současné době jsou práce ve 
fáziprojektu a jedním z důležitých hledisek, které sledujeme, je provést výměnu chladících 
strojův depotní části v klimaticky příhodné době (na podzim 2014) a omezit dobu výpadku 
chlazenídepotních sálů na minimum. O konkrétním harmonogramu bude archiv s 
dostatečnýmpředstihem informován. Analogická, co se týká výměny chladícího stroje, je také 
situace vbudově 1. oddělení NA. Chladící agregát se zde bude měnit v průběhu února až 
dubna 2014. 
V Praze 20. ledna 2013 
 
Za PRO-ARK 
 

       Ladislav Pecháček 
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Zpráva o prověrce fyzického stavu archivních kulturních památek a národních 
kulturních památek uložených v Národním archivu za rok 2013 
 
č.j. NA 184/05-2014 
 
 Prověrka fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních 
památek uložených v Národním archivu byla provedena podle zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, vyhlášky č. 
645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a 
o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 213/2012 Sb. a Metodického návodu č. 
2/2009 odboru archivní správy a spisové služby MV k postupu prohlášení archiválií, 
archivních sbírek a archivních fondů nebo jejich ucelených částí za archivní kulturní památky, 
prohlášení archivních kulturních památek za národní kulturní památky a o nakládání 
s archiváliemi prohlášenými za tyto památky a péči o ně ze dne 3. 8. 2009 (č.j. MV-55653-
1/AS-2009). 
 Kontrola fyzického stavu archivních kulturních památek byla provedena ve dnech  27. 
11. 2013 (Chodovec) a 2. 12. 2013 (Milady Horákové 133), hloubková kontrola listin fondu 
Archiv České koruny se uskutečnila ve dnech 17. až 20. 12. 2013. 
 
Za jednotlivá oddělení NA se na kontrole a sestavení zprávy podíleli: 

1. oddělení: PhDr. Pazderová, Mgr. Křečková, I. Čadková, PhDr. Čumlivski 
2. oddělení: Mgr. Lutovská, Mgr. Koblasa 
4. oddělení: Mgr. Frňka 
5. oddělení: Mgr. Kaďorek 
6. oddělení: L. Caltová 
8. oddělení: PhDr. Benešová, Dana Marvalová 

10. oddělení: Dr. Ing. Ďurovič, Mgr. Holakovská, BcA. Kudová 
 
 
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: 17. –20. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Viz v příloze Protokol o hloubkové kontrole listin 

fondu Archiv České koruny ze dne 20. 12. 2013 
Konzervační zásahy: Viz v příloze Protokol o hloubkové kontrole listin 

fondu Archiv České koruny ze dne 20. 12. 2013 
Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Listiny jsou zatím zabezpečeny 35 mm 

perforovanými kinofilmy, které však nejsou 
vyhovující. V roce 2010 byla dokončena evidence 
dříve zhotovených bezpečnostních a matričních 
reprodukcí pořízených pro restaurátorské 
protokoly na listové filmy formátu 13x18 a 6x9 
(pečeti). Celkem je evidováno 7199 přírůstkových 
čísel listových filmů (č. 11169–18274, 18795–
18889,). Bezpečnostní i matriční reprodukce jsou 
uloženy ve speciálním depozitáři na Chodovci. 
Postupně se pořizují bezpečnostní reprodukce 
listin, které dosud nejsou zabezpečeny – viz 
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Příloha. Postup reprografických a evidenčních 
prací souvisí s postupem restaurování. 

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

 
č. 2, Mzdový spor mezi tiskařskými dělníky a majiteli kartounek 1823, AKP od 7. 7. 
1977 (1 svazek/23 folií, inv. č. 2221) – č. NAD 874 (Policejní ředitelství Praha I) 

Datum kontroly: 27. 11. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. Doporučeno přestěhovat AKP do trezoru 6. 
oddělení v sále 108. 

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

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4433 (1977), 

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

kvalita vyhovuje. Uloženo v badatelně na 
Chodovci. 

 
č. 3, Svatováclavský výbor 1848, Národní výbor 1848, AKP od 7. 7. 1977 – č. NAD 207 
(Svatováclavský výbor roku 1848 Praha) a 208 (Národní výbor roku 1848) 

Datum kontroly: 27. 11. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. Doporučeno přestěhovat AKP do trezoru 6. 
oddělení v sále 108. 

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

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: SV – bezpečnostní mikrofilm př. č. 3144 (2000). 

Uloženo na Chodovci. 
NV – bezpečnostní mikrofilmy př. č. 6–15, 112, 
kvalita vyhovuje (1999, 2000). Uloženo na 
Chodovci.  

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie výše uvedených bezpečnostních 
mikrofilmů slouží jako studijní reprodukce. 
Uloženy v badatelně na Chodovci. 

 
č. 4, 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: 2. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 
Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 
15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
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Počty a kvalita bezpečnostních kopií: V roce 2005 zhotoveny 4 bezpečnostní listové 
filmy př. č. 6384–6385, 6388–6389 kvalita 
vyhovuje. Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Nová fotodokumentace (fotografie na papírové 
podložce) provedena v roce 2005, kvalita 
vyhovuje. Uloženo v badatelně 1. oddělení NA 

 
č. 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: 2. 12. 2013 
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 listové 
filmy (př. č. 6386–6387), kvalita vyhovuje. 
Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Nová fotodokumentace (fotografie na papírové 
podložce) provedena v roce 2005, kvalita 
vyhovuje. Uloženo v badatelně 1. oddělení NA 

 
č. 5, Protokol Politického klubu dělnického v Praze 1880, AKP od 7. 7. 1977 (1 spis/4 
folie) – č. NAD 874 (Policejní ředitelství Praha I) 

Datum kontroly: 27. 11. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. Doporučeno přestěhovat AKP do trezoru 6. 
oddělení v sále 108. 

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

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

vyhovuje (1977). Uloženo na Chodovci. 
Počty a kvalita studijních kopií: Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu 

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

 
č. 6, Provolání „Lide pracující“ k 1. máji 1890, AKP od 7. 7. 1977 (1 spis/3 folie) – č. 
NAD 873 (České místodržitelství Praha) 

Datum kontroly: 27. 11. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. Doporučeno přestěhovat AKP do trezoru 6. 
oddělení v sále 108. 

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

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

vyhovuje (1977). Uloženo na Chodovci. 
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Počty a kvalita studijních kopií: Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu 
slouží jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. 
Uloženo v badatelně na Chodovci. 

 
č. 7, Rezoluce a memoranda s požadavky na zestátnění klíčového průmyslu, bank, 
energetických zdrojů a podniků, AKP od 7. 7. 1977 (kartony č. 1049–1052, inv. č. 3610) – 
č. NAD 988 (Ministerstvo průmyslu, Praha) 

Datum kontroly: 27. 11. 2013 
Fyzický stav archiválií: Výměna archivních obalů a desek byla provedena, 

jinak stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 
žádná. Doporučeno přestěhovat AKP do trezoru 6. 
oddělení v sále 108. 

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

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilmy př. č. 5345–5348, 

kvalita vyhovuje. (1982) Uloženo na Chodovci. 
Počty a kvalita studijních kopií: Kopie bezpečnostních mikrofilmů slouží jako 

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

 
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: 27. 11. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 
Konzervační zásahy: Žádné. 

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

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4436, kvalita 
vyhovuje (1978). Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie bezpečnostního mikrofilmu slouží jako 
studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. Uloženo 
v badatelně na Chodovci. 

 
č. 45, Kancionál vyšehradský – 15. stol., AKP od 28. 10. 1981 (1 kodex/200 folií, inv. č. 
814) – č. NAD 153 (Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské, Praha) 

Datum kontroly: 2. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 
Konzervační zásahy: Žádné. 

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

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4437, kvalita 
vyhovuje (1977). Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu 
slouží jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. 
Uloženo v badatelně 1. oddělení NA. 
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č. 50, Registra krále Vladislava II., kniha XXII. z let 1498–1502, AKP od 28. 7. 1982 (1 
kniha/282 folií, inv. č. 365) – č. NAD 174 (Česká dvorská kancelář, Praha, Vídeň) 

Datum kontroly: 2. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 
Konzervační zásahy: Žádné. 

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

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4438 (1977), 
bezpečnostní mikrofilm př. č. 3817 (2004), kvalita 
vyhovuje. Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu 
slouží jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. 
Uloženo v badatelně 1. oddělení NA. 

 
č. 51, Urbář arcibiskupských statků – po roce 1390, AKP od 28. 7. 1982 (1 kniha/99 folií, 
inv. č. 1170) – č. NAD 110 (Archiv pražského arcibiskupství, Praha) 

Datum kontroly: 2. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 
Konzervační zásahy: Žádné. 

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

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm př. č. 4439, kvalita 
vyhovuje (1977). Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu 
slouží jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. 
Uloženo v badatelně 1. oddělení NA. Pro badatele 
k dispozici též edice: Emler, J., Decem registra 
censum bohemica, Praha 1881. 

 
č. 52, Urbář kláštera břevnovského – 1406, AKP od 28. 7. 1982 (1 kniha/48 folií, inv. č. 
449a) – č. NAD 35 (Benediktini – klášter Břevnov, Praha) 

Datum kontroly: 2. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 
Konzervační zásahy: Žádné. 

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

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilm  př. č. 4440, kvalita 
vyhovuje (1977). Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu 
slouží jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. 
Uloženo v badatelně 1. oddělení NA. Pro badatele 
k dispozici též edice: Emler, J., Decem registra 
censum bohemica, Praha 1881. 

 
č. 53, Urbář kláštera strahovského – 1410, AKP od 28. 7. 1982 (1 kniha/47 folií) – č. 
NAD 196 (Premonstráti – klášter Strahov, Praha) 

Datum kontroly: 2. 12. 2013 
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Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 
žádná. 

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

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

vyhovuje (1977). Uloženo na Chodovci. 
Počty a kvalita studijních kopií: Kopie uvedeného bezpečnostního mikrofilmu 

slouží jako studijní reprodukce, kvalita vyhovuje. 
Uloženo v badatelně 1. oddělení NA. Pro badatele 
k dispozici též edice: Emler, J., Decem registra 
censum bohemica, Praha 1881. 

 
č. 54, Berní rejstřík arcibiskupských statků – 1379, AKP od 28. 7. 1982 (1 kniha/82 folií, 
inv. č. 1169) – č. NAD 110 (Archiv pražského arcibiskupství, Praha) 

Datum kontroly: 2. 12. 2013 
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 přír. č. 4442 (1977), 
kvalita vyhovuje. Uloženo na Chodovci 

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

 
č. 55, Listina Přemysla Otakara I. z 24. července 1224, AKP od 28. 7. 1982 (1 listina, inv. 
č. 10) – č. NAD 35 (Benediktini – klášter Břevnov, Praha) 

Datum kontroly: 2. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 
Konzervační zásahy: Žádné. 

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

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní listové filmy př. č. 1558, 1559, 
1562, 1564, 1566-1568 (2007), kvalita vyhovuje. 
Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní repro digitální k dispozici na 
www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007. 

 
č. 80, Kresba Petra Brandla Svatá rodina, AKP od 6. 7. 1984 (1 list) – č. NAD 110 
(Archiv pražského arcibiskupství, Praha) 

Datum kontroly: 2. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 

žádná. 
Konzervační zásahy: Žádné. 

Fyzické podmínky uložení: Uloženo v klimatizovaném depozitáři s teplotou 
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15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní listový film  přír. č. 6383 (2005), 

kvalita vyhovuje. Uloženo na Chodovci. 
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní fotografie na papírové podložce 

zhotoveny v r. 2005 (2 ks, bez č. přír.), kvalita 
vyhovuje. Uloženo v badatelně 1. oddělení NA 

 
č. 85, Desky zemské, AKP od 13. 12. 1989 (1714 knih, inv. č. 1–1714) – č. NAD 172 
(Desky zemské, Praha) 

Datum kontroly: 2. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav nezměněn, probíhá odkyselování a ukládání 

do nových krabic, které bude pokračovat i v roce 
2014. Byla provedena kontrola mikrofilmů a nově 
byly zhotoveny chybějící mikrofilmy. Proběhla 
zkušební digitalizace DZV 6, 20 a 21. 

Konzervační zásahy: Probíhá odkyselování, které bude pokračovat i v 
roce 2014. 

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

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní mikrofilmy jsou pořizovány od 
roku 1961 a jejich kvalita odpovídá technickým 
možnostem archivu.  
DZV (NAD 172/1) př.č. 5963–7445, 8210. 
Uloženo na Chodovci 
DZM (NAD172/2) př.č. 7695–7940. Uloženo na 
Chodovci. 
DZSt (NAD 172/3) př.č. 7965–8033. Uloženo na 
Chodovci 
DZ-Karl (NAD 172/4) př.č. 4508–4511. Uloženo 
na Chodovci. 
Záznamy o provedené kontrole viz č.j. NA 
542/08-2012. 

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

 
č. 102, Listiny Archivu české provincie dominikánského řádu do r. 1526, AKP od 11. 5. 
1992 (46 listin, inv. č. 1–46) – č. NAD 37 (Dominikáni – provincialát a konvent, Praha) 

Datum kontroly: 2. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Provedena kontrola listiny č. 19, u které byla v 

roce 2006 odstraněna krystalizace vosku misky. 
Zjištěn vznik voskových výkvětů. Jinak stav 
dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření zatím 
žádná. 

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

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

(2006). Uloženo na Chodovci. 
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní repro digitální k dispozici na 

www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007. 
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č. 103, Listiny Archivu české františkánské provincie do r. 1526, AKP od 11. 5. 1992 
(141 listin, inv. č. 1, 7–8, 10–29, 31–32, 35–39, 41, 43–79, 81–86, 88–94, 96–103, 106–110, 
112–117, 120, 122, 124–130, 133–144, 147–149, 151–154, 156, 161–168, 170–174) – č. 
NAD 38 (Františkáni – provincialát a konvent, Praha) 

Datum kontroly: 2. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, pouze u nového vosku 

zjištěn vznik voskových výkvětů. Navrhovaná 
opatření zatím žádná. 

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

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní listové filmy (př. č. 19651–20255) 

inv. č. 1–174, kvalita vyhovuje. Uloženo na 
Chodovci 

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní repro digitální k dispozici na 
www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007. 

 
č. 104, Listiny fondu Archiv generalátu a konventu křížovníků s červenou hvězdou 
v Praze do r. 1526, AKP od 11. 5. 1992 (551 listin, inv. č. 1–551) – č. NAD 195 
(Křížovníci s červenou hvězdou – generalát a konvent, Praha) 

Datum kontroly: 2. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, pouze u nového vosku 

zjištěn výskyt voskových výkvětů. Navrhovaná 
opatření zatím žádná. 

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

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní listové filmy př.č. 1–1527, 22263–

22264 a 23134–23139, kvalita vyhovující. 
Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní repro digitální k dispozici na 
www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007. 

 
č. 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: 2. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, pouze u nového vosku 

zjištěn výskyt voskových výkvětů. Navrhovaná 
opatření zatím žádná. 

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

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní listové filmy př. č. 1529–1557, 

1569–2238, 22257–22262). Jejich stav se podle 
předběžných zjištění jeví jako nevyhovující. 
Zhotovení nových negativů plánované od roku 
2008 nebylo zatím splněno. 

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní repro digitální k dispozici na 
www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007. 
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č. 106, Listiny Archivu Českého velkopřevorství maltského řádu, AKP od 11. 5. 1992 
(462 listin, inv. č. 952–1007, 1886–1957, 1971–2024, 2170–2216, 2218–2324, 2327–2331, 
2335, 2337–2352, 2400–2503) – č. NAD 198 (Maltézští rytíři – české velkopřevorství, 
Praha) 

Datum kontroly: 2. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Listiny a pečeti jsou částečně poškozené, probíhá 

konzervace listin, která bude pokračovat i v roce 
2014 (v roce 2013 byla konzervace provedena u 
listin inv. č.  2293–2324, 2327–2331, 2335, 2337–
2352, 2400–2430). 

Konzervační zásahy: Probíhá restaurování a konzervování, které bude 
pokračovat i v roce 2014. 

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

Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní listové filmy př. č. 9220–9773, 
9776–9901, 9907–10634, 23131–23133. Uloženo 
na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní repro digitální k dispozici na 
www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007. 

 
č. 107, Listiny Archivu české provincie augustiniánského řádu do 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: 2. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Codex – stav dobrý, nezměněn, pouze prasklá 

drážka ve hřbetu, jejíž oprava zatím není nutná. 
Listiny – stav dobrý, nezměněn, pouze zjištěn 
výskyt voskových výkvětů, navrhovaná opatření 
zatím žádná. 

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

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

bezpečnostní mikrofilm př. č. 1,2, kvalita 
vyhovuje. Bezpečnostní listové filmy př. č. 5875–
6381, kvalita vyhovuje. Uloženo na Chodovci. 

Počty a kvalita studijních kopií: Codex Thomaeus: v roce 2000 zhotoven studijní 
mikrofilm (2 svitky, př. č. 1, 2), kvalita vyhovuje, 
pro badatele k dispozici také edice: Kadlec, J., 
Das Augustinerkloster Sankt Thomas in Prag, 
Von Gründungsjahr 1285 bis zu den 
Hussitenkriegen mit Edition seines 
Urkundenbuches, Würzburg, Augustinus-Verlag 
1985. 
Studijní repro digitální k dispozici na 
www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007. 

 
č. 108, Listiny fondu Premonstráti Strahov do r. 1526, AKP od 11. 5. 1992 (224 listin, 
inv. č. 1–224) – č. NAD 196 (Premonstráti – klášter Strahov, Praha) 

Datum kontroly: 2. 12. 2013 
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Fyzický stav archiválií: Stav dobrý, nezměněn, navrhovaná opatření 
žádná. 

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

15 ± 2 °C a rel. vlhkostí  55 ± 5 % 
Počty a kvalita bezpečnostních kopií: Bezpečnostní listové filmy př. č. 6390–7350, 

7548–7567.  
Počty a kvalita studijních kopií: Studijní repro digitální k dispozici na 

www.monasterium.cz. od 20. 2. 2007. 
 
č. 146, Soubor nejstarších archiválií k dějinám ČVUT z let 1705–1744, AKP od 12. 12. 
2006 (inv. č. 1996, karton 1411, sign. L 42/2) – č. NAD 175 (Stará manipulace, Praha) 

Datum kontroly: 4. 12. 2013 
Fyzický stav archiválií: Archivní obal byl vyměněn, jinak stav dobrý, 

nezměněn, navrhovaná opatření žádná. 
Konzervační zásahy: Žádné. 

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

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

Počty a kvalita studijních kopií: Studijní mikrofilm př. č. 5381 (2006), kvalita 
vyhovuje. Uloženo v badatelně 1. oddělení NA 

 
V Praze dne 14. 1. 2014 
Přílohy:  

1. Protokol o hloubkové kontrole listin fondu Archiv České koruny ze dne 20. 12. 2013 
2. Archiv České koruny – inventární čísla listin, ke kterým bezpečnostní negativy chybí 

nebo dokumentace není úplná 
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Příloha č. 1 
 

Protokol o hloubkové kontrole listin fondu Archiv České koruny 
 
 

Stav fondu k 20. 12. 2013 
 

Ve dnech 17. 12. 2013 – 20. 12. 2013 provedli Iva Čadková, Mgr. Libuše Holakovská, 
BcA. Michaela Kudová a PhDr. Denko Čumlivski hloubkovou kontrolu veškerých listin 
fondu AČK. Kontrola proběhla podle směrnic statutu AČK. V jejich rámci byla prověřena 
fyzická přítomnost a stav listin v novém i původním trezoru, v depozitáři na V. podlaží a 
v laboratoři konzervační dílny.  
 
Stav fondu je následující: 
 

1) V novém trezoru je uloženo celkem 2 480 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 88 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 14 listin (inv. č. 295, 308, 

475, 525, 526, 598, 644, 678, 707, 801, 907, 1627, 1630, 2284). 
5) Ve fotodílně 1. oddělení, ani mimo budovu 1. oddělení není žádná listina. 

 
Klimatický a hygienický režim obou trezorů se pohybuje ve stanovených parametrech. 
Hloubkovou kontrolou nebyly zjištěny žádné závady v evidenci ani ve způsobu uložení listin. 
 
V Praze dne 20. 12. 2013  
 

PhDr. Alena Pazderová 
vedoucí 1. oddělení NA 

 
PhDr. Denko Čumlivski 

odborný správce fondu AČK 
 

Iva Čadková 
technický správce fondu AČK 
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Příloha č. 2 
 

Archiv České koruny – inventární čísla listin, ke kterým bezpečnostní negativy 
chybí nebo dokumentace není úplná 
 
1) inventární čísla listin, u nichž žádná dokumentace není: 
 11, 339b, 497–499, 501, 503, 507–510, 544, 545, 558, 589, 603, 607, 609, 611, 668, 728, 
760,777, 813, 816, 824, 827, 832, 834-836, 841, 843, 855, 861, 863, 864, 868, 869, 871, 878, 
879, 884, 943, 944, 1602, 1649, 1656, 1659, 1762, 1794, 1822, 1832, 1833, 1835, 1844, 1873, 
2044, 2053, 2252, 2450,  
 
2) inventární čísla listin, u nichž je k dispozici pouze matriční negativ: 
2, 4, 7, 8, 13, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41–48, 50, 53, 54, 56–59, 61–67, 
69–77, 79–83, 85, 86, 89–91, 93, 95, 97, 98, 100, 101, 103–110, 112, 116, 118, 120, 123, 125, 
127, 131, 132, 134, 135, 138, 145, 146, 150, 151, 153, 155, 159, 160, 162, 164, 167, 172, 173, 
176–183, 186, 191, 202, 213, 218, 220, 221, 227, 236, 238, 239, 248, 271, 274, 280, 284, 285, 
297, 299, 319, 340, 350-352, 354, 367, 420, 427, 429, 430–439, 447, 450, 455, 459–462, 464, 
469, 471, 472, 474, 477, 479, 481, 484, 488, 489, 491, 492, 519, 530, 570, 577–580, 593, 600, 
602, 606, 610, 614, 615, 617, 618, 621, 622, 622b, 626, 627a, 651, 657, 663, 664, 671, 674, 
677, 679, 741,742, 752, 790, 802, 859, 886, 888, 889, 901, 903–906, 908–911, 913, 914, 915, 
916–920, 921, 922, 925, 928, 930, 933, 934, 936, 950, 1039, 1040, 1069, 1070, 1072, 1077, 
1082, 1085–1097, 1099, 1101–1111, 1120, 1131, 1152, 1159, 1163, 1174, 1185, 1187, 1201, 
1205–1207, 1209–1212, 1215, 1216, 1254, 1267, 1293, 1311, 1313, 1315, 1317, 1323, 1331, 
1333, 1343, 1353, 1368, 1371, 1375, 1377, 1378, 1385, 1386, 1393, 1399, 1403, 1423, 1476, 
1478, 1479, 1481, 1483, 1485–1488, 1501, 1503-1505, 1507, 1509, 1511, 1512, 1514–1518, 
1520, 1522-1527, 1529, 1532, 1534, 1537, 1539–1542, 1561, 1567, 1569, 1572, 1582, 1592, 
1594, 1610, 1614-1617, 1620, 1622, 1633, 1636, 1639–1640, 1642–1648, 1650, 1652–1655, 
1657, 1660–1675, 1681, 1682, 1684, 1685, 1710, 1715, 1738, 1739, 1776, 1777, 1778, 1779, 
1781, 1784, 1788, 1791, 1800, 1801, 1803–1807, 1809–1812, 1816–1819, 1820, 1821, 1823, 
1827, 1830, 1831, 1848, 1859, 1860, 1866, 1869, 1891, 1970, 1996, 2021, 2030, 2060,  2065–
2069, 2071–2078, 2080–2093, 2095–2102, 2107, 2120, 2137, 2284, 2310, 2327–2338, 2347b, 
2364–2366, 2371, 2373, 2393,  2457, 2478, 2483–2484b, 2488, 2492a,  
 
3) inventární čísla listin, u nichž jsou k dispozici pouze matriční negativy pečetí: 
491, 557, 590, 601, 647, 654, 683, 847, 1638, 1641,  
 
4) inventární čísla listiny, u nichž jsou k dispozici pouze bezpečnostní negativy pečetí: 
306, 504–506, 673, 684–690, 707, 723, 743, 756, 765, 767, 769, 771, 780, 782, 785, 792. 
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Tabulka č. IV – Množství zhotovených bezpečnostních a studijních kopií za rok 2013 
 

Název 
archivního 

souboru 

Počet políček 
bezpečnostního 

mikrofilmu 

Počet kusů 
bezpečnostních 

negativů (po 
konzervaci) 

Počet 
políček/neg.  
matričních 

kopií 
a 

studijních 
kopií 

Počet 
digitálních 

kopií 

AZK (2 inv.j.) --- 8 --- --- 
ŘM (133 inv.j.)  --- 567 --- --- 
ČDKM (8 

inv.j.) 
--- 49 --- --- 

UDZ (1 inv.j.) --- 6  --- 
AZK (2 inv.j.) --- 8 --- --- 
ŘP (114 inv.j.) --- 465 --- --- 
AČK (20 inv.j.) --- 120  --- --- 
KVš (5+5 inv.j.) --- 15 28 ks neg. --- 

AUF (NAD 
106) 

--- --- --- 6 328 

ČTK-Leica 
NAD 1451/4) 

--- --- cca 900 
studijních 

repro 

--- 

RUESO (NAD 
820) 

--- --- --- 3 874 

KRUS (NAD 
746) 

--- --- --- 68 249  
(v r. 2012 – 

49307) 
Sčítání obyvatel 

1930 (NAD 
752/2) 

--- --- --- 24 196 

ZU-SO (NAD 
753/3) 

   4 085 

PŘ Praha-
indexy 1921-
1930 (NAD 

1420/1) 
(TAČR) 

--- --- --- 82 728 

PŘ Praha-
indexy 1931-
1940 (NAD 

1420/1) 
(TAČR) 

--- --- --- 95 374 

PŘ-EO (NAD 
1420/5) 

--- --- --- 3 605 

Náboženská 
matice (NAD 

504) 

--- --- --- 66 392 
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ÚV KSČ – 
evidenční štítky 

--- --- --- 151 6352  

Sbírka 
staničních 

kronik (NAD 
814) 

--- --- --- 389 

HBF --- --- --- 8 048 
HBM a HBMa - 

opravy 
--- --- --- 2 827 

Fotoarchiv ČTK 
1918-1938 

--- --- --- 579 

Kohák (NAD 
635/1) 

--- --- --- 37 

Kropáček (NAD 
1354) 

--- --- --- 1 076 

Chalupníček 
(NAD 1320) 

--- --- --- 1 809 

Nekázanka 
(NAD 1399/1) 

--- --- --- 115 

Sb. FSČF (NAD 
1362) 

   187 

     
Celkem  1.238 ks neg. 928 ks 

zvětšenin 
 

 521.533 
ochranných/

studijních 
skenů  

 
Filmové 

archiválie 
    

Kybal (NAD 
675/1 

  1ks VHS 3,5 GB 

Strojimport 
(NAD 1120/1) 

  1 ks VHS 4,1 GB 

Motokov (NAD 
1138/1) 

  1 ks VHS 1,5 GB 

SFŽP-AZ 
(NAD 1608/1) 

  2 ks VHS 1,03 GB 

HM-OaZZ 
(NAD 1521/1) 

  7 ks VHS 66,3 GB 

NCPZ-AZ 
(NAD 1675/1) 

  169 ks VHS 198 GB 

MZd ČR – 
AVD (NAD 

1533/1) 

  55 ks VHS 224,26 GB 

MD ČR – V 
(NAD 1602/1) 

  4 ks VHS 5, 69 GB 

USIS (NAD   3 ks VHS 1, 42 GB 

                                                 
2 Do písm. „K“, od  písm. „L“ probíhá digitalizace v gesci 4. odd., v režimu BVa V. Celkem od dubna 2012 do 
července 2013 bylo pořízeno 322 240 souborů uložených ve 3 579 složkách (136GB). 
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1621/1) 
Sb. KZ (NAD 

1449) 
  2 ks VHS 2, 87 GB 

MK ČR-FD 
(NAD 1576/1) 

  85 ks VHS 219 GB 

ÚDI (NAD 
1406) 

  313 filmových 
pásů/97 

filmových děl 

97 DVD 
(externě) 

Zvukové 
archiválie 

    

ÚPV ČSSR 
(NAD 865/1) 

  22 audiokazet 3, 11 GB 

MZd-ČR – 
AVD (NAD 

1533/1) 

  16 ks 
audiokazet 

1,93 GB 

MZd-ČR – 
AVD (NAD 

1533/1) 

  35 ks CD (11 
ev.j.) 

3,56 GB 

KSČ-ÚV – 
OaZZ (NAD 

1261/4) 

  2 ks fonodrátů 0,2 GB 

KSČ – Sjezdy – 
VS (NAD 
1479/1) 

  7 ks mg. pásků 0,86 GB 

Sb. ZN (NAD 
1337) 

  14 ks mg 
pásků (externě  

0,67 GB 

Kusý-OaZZ 
(NAD 321/1) 

  19 ks mg. 
pásků (externě) 

56,4 GB 
(wav) 

6,16 GB 
(mp3) 

Sb. 1968 (NAD 
1332) 

  14 ks mg. 
pásků (externě) 

19,5 GB 
(wav) 

2,17 GB 
(mp3) 

Cigánek-ZZ 
(NAD 1339/1) 

  11 ks mg. 
Pásků 

(externě) 

92 GB (wav) 
10,2 GB 
(mp3) 

Červinka-ZZ 
(NAD 1763/1 

  6 ks mg. Pásků 
(externě) 

10,9 GB 
(wav) 

1,2 GB 
(mp3) 
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Základní statistické údaje o knihovně Národního archivu za rok 2013 
 
Fond knihovny 
 
Celkový stav knihovního fondu k  
31. 12. 2013 

500 206 knihovních jednotek (=svazků) 
 

Údaje o docházejících seriálech 366 titulů 

405 exemplářů 

Údaje o dokumentech ve volném výběru Knihovna NA – celkem: 
 
21 856 knihovních jednotek zpřístupněných 
v příručních knihovnách pro veřejnost 
 
165 titulů docházejících seriálů vystavených 
v Čítárně seriálů 
 
z toho: 
Ústřední pracoviště knihovny NA 
/Chodovec: 
 
19 764 knihovních jednotek celkem 
 
17 152 PK 10 – Studovna knihovny   
 
2 612 PK 11 – archivní badatelna       
 
165 titulů docházejících seriálů vystavených 

v Čítárně seriálů 
Detašované pracoviště knihovny NA  
/ M. Horákové: 
 
2 326 knihovních jednotek celkem      
 
2 326 PK 1 – archivní badatelna          

 
 
 
Akvizice 
 
Údaje o přírůstcích knihovních jednotek 1 982 knihovních jednotek přírůstků celkem  

 
z toho získaných: 

543 nákupem 

106 z vlastních zdrojů  

676 zapsaných seriálů po vazbě  
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657 darů, výměnou, jako povinný výtisk 
badatelů NA, z přejímek knihovních jednotek 
(fondů), z grantů NA nebo jiným způsobem 
zdarma 

Údaje o úbytcích knihovních jednotek 0 knihovních jednotek / ks EZ 
Údaje o přejímkách knihovních fondů / 
knihovních jednotek 

2 protokolované přejímky r. 2013 
 
342 knihovních jednotek  
 
z toho: 
1 knihovní fond (první část)  
309 v počtu knihovních jednotek  
1 protokolovaná přejímka dokumentů podle 

tematického profilu knihovny NA  
33 v počtu knihovních jednotek  

 
 
 
Zpracování 
 
Údaje o počtu zpracovaných záznamů o 
dokumentech a záznamů dokumentačních 
= jmenně, věcně a dokumentačně // na 
souborné + monografické + analytické úrovni 
= klasicky 
= a strojově (v databázích pod systémem 
Relief / Katalog, Dokumentační fond; 
Win/ISIS/STTI staré tisky; v databázovém 
souboru Mediatéka/Seznam/EZ, a v dalších 
elektronických souborech) 

6 916 všech záznamů zpracovaných v roce 
2013 

 

Údaje o počtu zpřístupněných záznamů 
= v systému elektronických katalogů a 
dokumentačních databázích v prostředí 
Intranetu NA/ knihovna – celkem jmenných 
záznamů o dokumentech a záznamů 
dokumentačních (zpracovaných na souborné, 
monografické a analytické úrovni) 

195 481 všech záznamů zpřístupněných  
              k 31. 12. 2013 
 

 
 
 
Správa a ochrana fondu 
 
Digitalizace pomůcek 
 
= údaje o fyzické ochraně evidenčních a 
katalogových pomůcek 
 
 

1 digitalizovaná pomůcka katalogová seriálů 
Knih.B_seriály_starý 

2 zásuvky lístkového katalogu 

1 495 stránek záznamů / lístků  

947 plně indexovaných záznamů 
548 záznamů s indexem P 

Údaje o technické úpravě dokumentů 
 

nevyčísleno 
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= signování, lepení štítků, bezpečnostních 
etiket apod., údaj nevyčíslen 
 
→ technickou úpravou procházejí všechny 
přejímané a zpracovávané dokumenty a 
dokumenty půjčované do studoven nebo 
v rámci práce s dílčími fondy pak všechny 
dokumenty, u kterých je rozhodnuto o nové 
technické úpravě / jednorázové větší akce 
Údaje o revizích fondů 18 100 revidovaných knihovních jednotek 
Údaje o počtu založených knihovních 
jednotek 
 
= vrácených výpůjček + přírůstků, přejímek + 
vrácených z jiných expedic v rámci ostatních 
činností a agend knihovny, včetně expedic 
mezi objekty Chodovec a Milady Horákové 

8 534 všech založených knihovních jednotek 
 

Údaje o počtu utříděných a uspořádaných 
knihovních jednotek 

19 266 + nevyčísleno všech utříděných a 
uspořádaných knihovních jednotek 

Údaje o počtu knihovních jednotek 
zadaných do vazby, převazby a uložení do 
ochranných obalů 

342 všech do vazby zadaných knihovních 
jednotek (tzn. dodavatelsky zhotovená vazba) 

Údaje o počtu knihovních jednotek 
zadaných do desinfekce 
= do 10. odd. NA – na základě stěrů 

8 všech do desinfekce zadaných a 
desinfikovaných knihovních jednotek   
 
+ provedeny stěry / Knih.Malt./Rukopisy – 
s negativním výsledkem 

Údaje o počtu knihovních jednotek 
zadaných ke konzervaci, restauraci 
 
= do 10. odd. NA 

 
50 knihovních jednotek připraveno a zadáno 
0 knihovních jednotek vybráno a připraveno 

 
 
 
Správa a ochrana fondu – reformátování dokumentů / MIKROFILMOVÁNÍ 
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Z fondu knihovny NA v roce 2013 celkem mikrofilmováno dokumentů: 
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Celkem mikrofilmováno knihovních jednotek 
/ stran předloh / zhotoveno polí mikrofilmu:  
 
Z toho: 

0 0 0 0 - 

Dodavatelsky 0 0 0 0 - 

Na pracovišti /mikrofilmování/ NA - - - - - 

Snímkováno v rámci VISK 7/2013 – podle 
standardů K4 se již mikrofilmy nepořizují 0 0 0 0 - 

Uloženo v Národním úložišti v NK ČR (za 
knihovnu NA) 0 0 0 0 - 

Uloženo v úložišti NA / 8. odd. NA 0 0 0 0 - 

Snímkováno pro jiné projekty 0 0 0 0 - 

Snímkováno v rámci plánu bezpečnostního 
mikrofilmování NA a / nebo v rámci 
doprovodného materiálu k restaurovaným 
dokumentům 

- - - - - 

Z fondu knihovny NA celkem v letech 2004–2012 (2013) mikrofilmováno dokumentů: 
(stav zůstává nezměněn – v roce 2013 nebyly dokumenty mikrofilmovány) 
Celkem mikrofilmováno knihovních jednotek 

/ stran předloh / zhotoveno polí 
mikrofilmu:  

 
Z toho: 

105 40 137 17 751 17 751 1 893 

Dodavatelsky 104 39 423 17 394 17 394 1 536 

Na pracovišti 1 714 357 357 357 

Snímkováno v rámci VISK 7/2006–2012 
(včetně technických a bibliografických 
metadat) 

104 39 423 17 394 17 394 1 536 

Uloženo v Národním úložišti v NK ČR  
(za knihovnu NA) - - - - - 

Uloženo v úložišti NA / 8. odd. NA 104 39 423 17 394 17 394 

1 536 
uložen 
v knih. 

NA 

Snímkováno pro jiné projekty 30 7 497 (3 748) (3 748) - 

Snímkováno v rámci plánu bezpečnostního 
mikrofilmování NA a / nebo v rámci 
doprovodného materiálu k restaurovaným 
dokumentům – v úložišti NA/ 8. odd. NA 

1 714 357 357 

357 
uložen 
v knih. 

NA 
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Správa a ochrana fondu – reformátování dokumentů / DIGITALIZACE DOKUMENTŮ  
 

(= komplexní digitalizace / skenování mikrofilmů, hybridní snímkování)  
 
 Knihovní jednotky  

= počet svazků předloh 
Počet digitálních 
obrazů (image) 

Z fondu knihovny NA v roce 2013 celkem digitalizováno dokumentů: 

Celkem digitalizováno knihovních 
jednotek / celkem digitálních 
obrazů (image):  

 
Z toho: 

17 11 621 

Dodavatelsky 17 11 621 

Dodavatelsky, smluvně – zdarma 0 0 

Na digitalizačním pracovišti NA 0 0 

Archivováno (a zpřístupněno) 
v Národní digitální knihovně (včetně 
technických a bibliografických 
metadat) 
 
Z toho v rámci databází: 

17 11 621 

VISK 6 / digitální knihovna 
Manuscriptorium 
= přímá digitalizace (hybridním 
snímkování) –  
projekt knihovny NA – za rok 2013 

 
5 

 
1 879 

VISK 7 / digitální knihovna 
Kramerius  
= přímá digitalizace (bez mikrofilmu) – 
projekt knihovny NA – za rok 2013 

12 9 742 

VISK 7 / digitální knihovna Kramerius  
= digitalizace podle standardů 
Kramerius, v. 4 (bez mikrofilmu) – za 
rok 2013 
digitalizace formou zápůjčky 
dokumentů - v projektech jiných 
institucí: 
 
Národní knihovna  

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 

VISK 7 / digitální knihovna Kramerius  
= digitalizace podle standardů 
Kramerius, v. 4 (bez mikrofilmu) – za 
rok 2013 
digitalizace formou zápůjčky 
dokumentů - v projektech jiných 
institucí: 
 
jiné instituce 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

- 

Zpřístupněno v jiných DB - - 
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Správa a ochrana fondu – reformátování dokumentů / DIGITALIZACE DOKUMENTŮ  
 (= komplexní digitalizace / skenování mikrofilmů, hybridní snímkování) / pokračování 

 
 Knihovní jednotky  

= počet svazků předloh 
Počet digitálních 
obrazů (image) 

Z fondu knihovny NA (v letech 2005 – 2013) celkem digitalizováno dokumentů: 

Celkem digitalizováno knihovních 
jednotek / celkem digitálních 
obrazů (image):  

 
Z toho: 

247 66 855 

Dodavatelsky 241 65 767 

Dodavatelsky, smluvně - zdarma 2 986 

Na digitalizačním pracovišti NA 4 102 

Archivováno (a zpřístupněno) 
v Národní digitální knihovně (včetně 
technických a bibliografických 
metadat) 
 
Z toho v rámci databází: 

242 65 950 

VISK 6 / digitální knihovna 
Manuscriptorium 
= přímá digitalizace (hybridním 
snímkování) – 2006 - 2013 

 
 
 

127 

 
 
 

6 707 
VISK 7 / digitální knihovna 
Kramerius  
= komplexní digitalizace (skenování 
mikrofilmu)  
 
– projekt knihovny NA – 2006–2013 

 
 
 
 
 

82 

 
 
 
 
 

44 566 

VISK 7 / digitální knihovna 
Kramerius  
= komplexní digitalizace / digitalizace 
podle standardů Kramerius, v. 4  
 
= formou zápůjčky dokumentů pro 
projekty jiných knihoven,  
roky 2008 - 2013 celkem:  

 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 677 
Zpřístupněno v jiných DB / kde a 
způsob zpřístupnění: 
 
Digitální knihovna / Knihovna 
Akademie věd s určením do Národní 
digitální knihovny – Kramerius – přímá 
digitalizace (hybrid. snímkování) 

1 803 

Zpřístupněno v jiných DB / kde a 
způsob zpřístupnění: 
 
Datový stroj / server Národního archivu 
– přímá digitalizace (hybrid. 
snímkování) 

4 102 
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Služby 
 
Protokolované výpůjčky 
 
Z toho výpůjček: 

5 673 všech protokolovaných výpůjček:  
 

absenčních 1 216 výpůjček 

prezenčních 4 457 výpůjček 

Registrovaní čtenáři 
 
Z toho registrovaných čtenářů na: 

Celkem všech registrovaných čtenářů:  
nevykazuje se 

Ústředním pracovišti Chodovec 249 
z toho nových (nové průkazy): 65 

Detašovaném pracovišti Milady Horákové 190 
z toho nových (nové průkazy): 40 

Počet návštěvníků v knihovně 
(tj. včetně využívání služby Internet pro 
veřejnost, Mediatéky / EZ a Digitální 
knihovny NA 
/ 
tj. mimo počet virtuálních návštěv knihovny 
NA / na WWW NA → nelze sledovat / web 
NA statistiku neumožňuje sledovat) 
 
Z toho návštěvníků na: 

3 829 všech návštěvníků + xy *) + **) 
 
 
 
 

Ústředním pracovišti Chodovec 2 903 návštěvníků 

Detašovaném pracovišti Milady Horákové 926 + xy *) + **) návštěvníků 

Požadavky na MVS 
 
Z toho typ MVS: 

8 všech požadavků MVS 
 

Vyžádané v knihovně NA  
6 požadavků  
(5 poskytnutých on-line + 1 / fyzicky / 1 sv.) 

Námi požadované jinde 
2 požadavky 
(přímo/MMVS/ v zahraničních knihovnách / 
požadovaných on-line) 

Poskytnuté registrované informace 1 624 

Počet rešerší 
 
Z toho rešerší provedených: 

0 rešerší 
 

Klasicky 0 

S využitím VT 0 

*) tj. určitý podíl z návštěvnosti Archivní badatelny 1. odd. NA – M. Horákové / z počtu xy za 
rok 2013) 
**) + nevyčísleno v Knih.B (exkurze) + z personálních důvodů snížen provoz na 2 dny v týdnu 
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Služby – pokračování 
 
Počet studijních míst 
 
Z toho na: 

16 všech studijních míst 
 

Ústředním pracovišti Chodovec 
 

16 

Detašovaném pracovišti Milady Horákové 
 
= čtenáři knihovny je využívána společně 
s badateli archivní badatelna 1. odd. NA – 
počet studijních míst postačující 

0 
 

Počet uživatelský počítačových stanic 
 
Z toho na: 

5 všech uživatelských počítačových stanic 
 

Ústředním pracovišti Chodovec 4 
z toho: 
 
napojených na Intranet / část veřejnosti 
přístupná: 1 *) 
 
napojených na Internet: 1 
 
pro prezenční půjčování EZ: 1 
 
pro Digitální knihovnu NA: 1 

Detašovaném pracovišti Milady Horákové 1 
z toho: 
napojených na Intranet / část veřejnosti 
přístupná: 1 *) 
 

*) a další 4 PC stanice s Intranetem NA / část veřejnosti přístupná v archivních badatelnách / 
všechny pak s „řízeným“ vstupem na Internet – konkrétní URL a http //www a do národní DB 
Kramerius 
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Služby – pokračování 
 
Počet výstavek knižních novinek a výstavek 

dokumentů z fondů knihovny 
 
Z toho výstavek / akcí na: 

10 všech výstavek / akcí 
 

Ústředním pracovišti Chodovec  4 akce 

detašovaném pracovišti Milady Horákové 6 akcí (průběžně) 

Vystavených dokumentů z fondů knihovny 
 
Z toho v akcích na pracovišti: 

 
727 všech vystavených knihovních jednotek 

Ústřední pracoviště Chodovec   
547 knihovních jednotek 
z toho: 
výstavky knižních novinek:  
547 knihovních jednotek 
 
výstavy NA a jiné: 
0 knihovních jednotek 

Detašované pracoviště Milady Horákové 180 knihovních jednotek 
z toho: 
výstavky knižních novinek:  
180 knihovních jednotek 
 
výstavy NA a jiné: 
0 knihovních jednotek 

Pro oborové bibliografie a dokumentační 
databáze knihovnou excerpováno 
Z toho: 

1 154 všech záznamů 
 

z českých časopisů a monografií 975 záznamů 

ze zahraničních časopisů a monografií 179 záznamů 
tj. titulů seriálů a monografických 
dokumentů: 
273 českých + 35 zahraničních = 308 titulů 
 
tj. knihovních jednotek: 
265 českých + 47 zahraničních = 312 
knihovních jednotek 
+ 20 EZ 

tj.  
 
1000 analytických + 134 monografických 
záznamů + 20 záznamů EZ 
 

Sestaveno a vydáno bibliografických 
soupisů(v rámci publikační činnosti NA) 

 

Sestaveno 4 čísla / ročenek ke 3 titulům 
bibliografických soupisů 

z toho vydáno v roce 2013: 
- tiskem: 0 
-elektronicky na www NA: 4 
˗ ve formátech html, RTF, PDF / 2 
˗ ve formátu html / 1 
˗ ve formátu RTF, PDF: 0 
˗ ve formátu html, PDF: 1 
˗ v úpravě E-knihy (v PDF): 1 
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Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2013 
 

sestavila: Kateřina Paulusová 
 
 
Obsah strana 
Články, recenze 1–20 
Monografie a elektronické zdroje 20–25 
Autorský rejstřík (pouze pracovníci NA) 26–27 
 
 
Články, recenze 
 
1. 
BARTL, Benjamin - BACÍLKOVÁ, Bronislava : Vosky - přehled 
In: Konzervace a restaurování voskových předmětů. - Praha : Společnost pro technologie 
ochrany památek, Národní technické muzeum, 2013, s. 5-16. 
 
2. 
BARTŮŠEK, Václav : Benešovští piaristé a hudba do školních reforem 1778 
In: Jiskra. - Roč. 55, č. 51-52 (201319-DEC-13), s. 18. 
 
3. 
BARTŮŠEK, Václav : Bernard Bartlík - nejstarší strážnický historik a významný piarista 
In: Piaristé ve Strážnici : 380. výročí příchodu Řádu piaristů do Strážnice : 1633-2013 / ed. 
Łukasz Karpiński. - Strážnice : ŘKF sv. Martina ve Strážnici, ŘKF Panny Marie ve Strážnici 
a Českomoravská provincie Řádu piaristů, 2013, s. 26-34. 
 
4. 
BARTŮŠEK, Václav : Berní rula. Sv. 15, kraj Hradecký, Díl IV. 1. vyd. Zprac. Iva Čadková, 
Magda Zahradníková. Národní archiv, 2011, 296 s., mapová příloha 1.  
ISBN 978-80-86712-97-0 
In: Arch. Čas. - Roč. 63, č. 4 (2013), s. 442-443. 
Rec na: Berní rula. Sv. 15, Kraj Hradecký IV / zprac. Iva Čadková, Magda Zahradníková. - 1. 
vyd. - Praha : Národní archiv, 2011. - 296 s. 
 
5. 
BARTŮŠEK, Václav : Byli na Podblanicku jezuité? 
In: Jiskra. - Roč. 55, č. 14 (2013), s. 9. 
Rec na: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích. Díl 3, Sv. 4, Řeholní klerikové (jezuité) / Milan M. Buben. - Praha : Libri, 2013. - 
534 s. 
 
6. 
BARTŮŠEK, Václav : Der Unterricht der doppelten Buchhaltung in mitteleuropäischen 
Piaristenschulen in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts 
In: Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17.-19. Jahrhundert : 
Konferenzbericht (Svätý Jur, 30.9.-2.10.2010) / ed. Ladislav Kačic. - Bratislava : Slavistický 
ústav Jána Stanislava SAV, 2012, s. 45-49. 
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7. 
BARTŮŠEK, Václav : Die Piaristen und ihre Ordenhäuser in Mitteleuropa 
In: Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17.-19. Jahrhundert : 
Konferenzbericht (Svätý Jur, 30.9.-2.10.2010) / ed. Ladislav Kačic. - Bratislava : Slavistický 
ústav Jána Stanislava SAV, 2012, s. 9-21. 
 
8. 
BARTŮŠEK, Václav : Jeremiáš Soudný a vyšší piaristické školství 1702-1768 (2. díl) 
In: Jiskra. - Roč. 55, č. 46 (201314-NOV-13), s. 14. 
 
9. 
BARTŮŠEK, Václav : Kolej piaristů v Kroměříži a její postavení v řádu v letech 1687-1778 
In: Východ. Morava. - Roč. 2 (2012), s. 43-57. 
 
10. 
BARTŮŠEK, Václav : Mariánská úcta u piaristů a jejich svátky 
In: Jiskra. - Roč. 55, č. 37 (201312-SEP-13), s. 8. 
 
11. 
BARTŮŠEK, Václav : Mikroregion ve víru kulturních vlivů raného novověku (Orlické hory a 
Podorlicko a jejich začlenění do sítě gymnázií, knihoven a lékáren v Českých zemích v letech 
1620-1778) 
In: Orlické hory a Podorlicko, č. 19 (2012), s. 39-64. 
 
12. 
BARTŮŠEK, Václav : Mikulovská piaristická kolej jako sídlo provincie do školských 
reforem Marie Terezie 
In: Již. Morava. - Roč. 49, sv. 52 (2013), s. 100-130. 
 
13. 
BARTŮŠEK, Václav : Milan M. Buben: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích. 
Sv. III/4: Řeholní klerikové (jezuité) 
In: Pag. Hist. - Roč. 21, č. 1 (2013), s. 325-330. 
Rec na: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích. Díl 3, Sv. 4, Řeholní klerikové (jezuité) / Milan M. Buben. - Praha : Libri, 2013. - 
534 s. 
 
14. 
BARTŮŠEK, Václav : Milan M. Buben: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích. 
3. díl/4: Řeholní klerikové [jezuité]. Praha, Libri 2012, 534 s., více než 60 černobílých obr. a 
plánů v textu 
In: Středočes. Sbor. hist. - Roč. 38 (2012), s. 147-149. 
Rec na: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích. Díl 3, Sv. 4, Řeholní klerikové (jezuité) / Milan M. Buben. - Praha : Libri, 2013. - 
534 s. 
 
15. 
BARTŮŠEK, Václav : Osobnosti Podblanicka v Biografickém slovníku českých zemí - 
Dvořák - Enz 
In: Jiskra. - Roč. 55, č. 7 (201314-FEB-13), s. 9. 
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Rec na: Biografický slovník českých zemí. Sv. 15, Dvořák-Enz. - 1. vyd. - Praha : Libri, 
2012. - xvii, 467-610 s. 
 
16. 
BARTŮŠEK, Václav : Paginae historiae 2011/2012. Sborník Národního archivu. 430 s. obr. 
příl. v textu. ISSN 978-80-7469-000-6 
In: Arch. Čas. - Roč. 63, č. 4 (2013), s. 445-446. 
Rec na: Paginae historiae : sborník Národního archivu. 20/1. - Praha : Národní archiv, 2012 
 
17. 
BARTŮŠEK, Václav : Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého 
návštěvníka 
In: Pag. Hist. - Roč. 21, č. 2 (2013), s. 443-447. 
Rec na: Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka. - Praha : 
Scriptorium, 2013. - 912 s. 
 
18. 
BARTŮŠEK, Václav : Przybycie Pijarów do Polski w dziele Bernarda Bartlíka : na pamiątkę 
dr. Jana Bombery 
In: Z historii polskich Pijarów : 350-lecie Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów / pod redakcją 
dr. Mariusza Ausza. - Wyd. I. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2013, s. 7-27. 
 
19. 
BARTŮŠEK, Václav : Příchod piaristů do Strážnice a počátky jejich činnosti v 1. polovině 
17. století 
In: Piaristé ve Strážnici : 380. výročí příchodu Řádu piaristů do Strážnice : 1633-2013 / ed. 
Łukasz Karpiński. - Strážnice : ŘKF sv. Martina ve Strážnici, ŘKF Panny Marie ve Strážnici 
a Českomoravská provincie Řádu piaristů, 2013, s. 15-25. 
 
20. 
BARTŮŠEK, Václav : Studenti ze Strážnice a okolí na vyšším jezuitském gymnáziu v 
Uherském Hradišti v letech 1661-1757 
In: Okolo Strážnice (2013), s. 44-57. 
 
21. 
BARTŮŠEK, Václav : Za dokumenty do Vídně 
In: Jiskra. - Roč. 55, č. 31 (2013), s. 12. 
Rec na: Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka. - Praha : 
Scriptorium, 2013. - 912 s. 
 
22. 
BARTŮŠEK, Václav : Zajímavá kniha k cyrilometodějskému výročí 
In: Jiskra. - Roč. 55, č. 27 (201304-JUL-13), s. 10. 
Rec na: Svatí Cyril a Metoděj mezi námi : vybrané otázky cyrilometodějské tradice : 
bibliografie 1990-2011 / Tomáš Špidlík, Pavel Ambros. - 1. vyd. - Olomouc : Refugium 
Velehrad - Roma, 2011 
 
23. 
BARTŮŠEK, Václav : Zaniklé kostely Čech 
In: Jiskra. - Roč. 55, č. 29 (201318-JUL-13), s. 13. 
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Rec na: Zaniklé kostely Čech / Martin Čechura. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2012. - 344 s., il., 
mapy, plány, faksim. 
 
24. 
BAUDISCH, Pavel : Norský národní standard pro evidenci fotografií v paměťových 
institucích 
In: Hist. Fotogr. - Roč. 12 (2013), s. 50-67. 
 
25. 
BENEŠOVÁ, Marie - ĎUROVIČ, Michal : The influence of the atmosphere with low oxygen 
content on the rate of degradation of paper 
In: Book of abstracts InART'13 : 1st International Conference on Innovation in Art Research 
and Technology, Évora, 10.-13.7.2013, 2013 
 
26. 
CULKOVÁ, Dagmar : Příspěvek ke stadické tradici / ed. Jan Kahuda 
In: Geneal. herald. Listy. - Roč. 32, č. 4 (2012), s. 105-107. 
 
27. 
ČTVRTNÍK, Mikuláš - KAHUDA, Jan : Jaroslav Vrbata a teorie výběru/hodnocení 
dokumentů 
In: Arch. Čas. - Roč. 63, č. 2 (2013), s. 197-213. 
 
28. 
ČTVRTNÍK, Mikuláš - KAHUDA, Jan : Rozhovor s Mgr. Alexandrou Špiritovou 
In: Pag. Hist. - Roč. 21, č. 2 (2013), s. 185-201. 
 
29. 
ČTVRTNÍK, Mikuláš - ŠIMŮNKOVÁ, Karolína : Rozhovor s Mgr. Zdenou Benešovou 
In: Pag. Hist. - Roč. 21, č. 2 (2013), s. 258-281. 
 
30. 
ČTVRTNÍK, Mikuláš - ŠIMŮNKOVÁ, Karolína : Rozhovor s PhDr. Josefem Žabkou 
In: Pag. Hist. - Roč. 21, č. 2 (2013), s. 228-257. 
 
31. 
ČTVRTNÍK, Mikuláš : Terry Cook / tłumaczył z jezyka czeskiego Ivo Łaborewicz 
In: Archiw. Polski. - Roč. 68, nr. 4 (2012), s. 65-72. 
 
32. 
DRAŠAROVÁ, Eva : Fondová skupina Osobní pozůstalosti [Nachlässe] 
In: Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka / kol. autorů. - 
1. vyd. - Praha : Scriptorium, 2013, s. 444-447. 
 
33. 
DRAŠAROVÁ, Eva : Národní archiv v roce 2012 
In: Pag. Hist. - Roč. 21, č. 1 (2013), s. 255-304. 
 
34. 
DRAŠAROVÁ, Eva - KAHUDA, Jan : Rozhovor s prom. hist. Karlem Novotným 
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In: Pag. Hist. - Roč. 21, č. 2 (2013), s. 147-163. 
 
35. 
DRAŠAROVÁ, Eva : Úvodem 
In: Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka / kol. autorů. - 
1. vyd. - Praha : Scriptorium, 2013, s. 9-10. 
 
36. 
DUFEK, Pavel : Baron Mořic de Forest a počátky automobilismu 
In: Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894-1945 / Miloš Hořejš - Jiří Křížek a kol. 
- Praha : Národní technické muzeum v Praze, 2012, s. 43-50. 
 
37. 
DUFEK, Pavel : Národní správy větších zemědělských a lesnických podniků v letech 1948 až 
1949 
In: Kolektivizace v Československu / Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda (eds.). - Vyd. 1. - 
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, s. 333-346. 
 
38. 
DUFEK, Pavel - HUBENÝ, David : Přeshraniční spolupráce a styky v letech 1918-1938 
In: Navzdory hranici : migrační procesy na česko-německém pomezí : příspěvky z odborné 
konference, Cheb 27.-29. května 2013 = Trotz der Grenze : Migrationsprozesse im 
tschechisch-deutschen Grenzgebiet : Fachtagungsvorträge, Eger 27.-29. Mai 2013. - Plzeň : 
Státní oblastní archiv v Plzni, 2013, s. 198-209. 
 
39. 
DUFEK, Pavel : Vladimír List jako propagátor elektrifikace 
In: Vladimír List : žil jsem pro elektrotechniku / Hynek Stříteský, Jan Mikeš, Marcela 
Efmertová (eds.). - Praha : Národní technické muzeum v Praze, 2012, s. 92-102. 
 
40. 
ĎUROVIČ, Michal a kol. : Restaurování olomoucké městské knihy zvané "Kodex Václava z 
Jihlavy" v Národním archivu v Praze 
In: Olomouc. arch. Sbor. - Sv. 11 (2013), s. 135-144, il. 
 
41. 
DVOŘÁK, Tomáš - KOUCKÝ, Karel - VOJÁČEK, Milan : Snímkování archiválií a 
dokumentů a péče o digitální kopie v Národním archivu USA a v Kongresové knihovně 
In: Arch. Čas. - Roč. 63, č. 4 (2013), s. 383-396. 
 
42. 
EFFLORESCENCE on the surface of beeswax seals : a calorimetric study / Benjamin Bartl, 
Jakub Havlín, Jiří Trejbal, Michal Ďurovič 
In: Thermochimica Acta, 566 (2013), s. 292-297. 
 
43. 
FONDY s písemnostmi k církevnímu nemovitému majetku uložené ve 3. a 4. oddělení 
Národního archivu / Pavel Dufek, Michaela Kubišová, Monika Sedláková, Justina Vaněčková 
In: Pag. Hist. - Roč. 21, č. 1 (2013), s. 233-254. 
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44. 
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Archivio familiare degli Asburgo Lorena : carte sconosciute per 
la storia della formazione dell'Unita Italiana 
In: L'Unita d'Italia - un intreccio di storia tra Tevere e Moldava? / a cura di Pavel Helan e 
Marco Moles. - 1. vyd. - Praha : Progetto RC, 2012, s. 121-133. 
 
45. 
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Fondová skupina Habsbursko-lotrinské domácí/rodinné archivy 
[Habsburgisch-lothringische Hausarchive] 
In: Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka / kol. autorů. - 
1. vyd. - Praha : Scriptorium, 2013, s. 62-121. 
 
46. 
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Per la biblioteca di Stanislao de Velvary, professore 
nell'Universita di Praga nel Quattrocento 
In: Archivum Mentis. - Roč. 1 (2012), s. 173-186. 
 
47. 
GREGOROVIČOVÁ, Eva : První objev Rodinného archivu toskánských Habsburků pro Itálii 
In: Jihočes. Sbor. hist. - Roč. 81, suppl. 4 - Věda, kultura a politika v československo-
italských vztazích 1918-1951 (2012), s. 183-202. 
 
48. 
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Přehled výsledků průzkumu fondů ve Státním archivu ve 
Florencii za léta 2002-2011 
In: Arch. Čas. - Roč. 63, č. 3 (2013), s. 243-264. 
 
49. 
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Symposion Ludvíka Salvátora 
In: Stud. a Zpr. - Roč. 2 (2012), s. 135-136. 
 
50. 
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Tři kapitoly k pořádání rodinného archivu toskánských 
Habsburků : Petr Leopold, Ferdinand IV., Ludvík Salvátor 
In: Arch. Čas. - Roč. 62, č. 4 (2012), s. 341-369. 
 
51. 
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Vzpomínka na Vácslava Babičku 
In: Čas v roce 2012 : ročenka České archivní společnosti. - Vyd. 1. - Praha : Česká archivní 
společnost, 2013, s. 187-190. 
 
52. 
HOLAKOVSKÁ, Libuše : Praktické zkušenosti s restaurováním voskových pečetí v 
Národním archivu 
In: Konzervace a restaurování voskových předmětů. - Praha : Společnost pro technologie 
ochrany památek, Národní technické muzeum, 2013, s. 48-53. 
 
53. 
HUBENÝ, David : Hornické stávky na Slánsku v počátečních letech prvních republiky 
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In: Zapomenuté osudy, zapomenuté události : Slaný a Slánsko ve XX. století : sborník z 
historické konference. - Slaný : Knihovna Václava Štecha ve Slaném, 2013, s. 30-44. 
 
54. 
HUBENÝ, David : Národnostní otázka v rychlých divizích československé armády v roce 
1938 
In: Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech 
střední Evropy / Jaromír Tauchen, Karel Schelle (eds.). - Ostrava : Key Publishing, 2013, s. 
77-86. 
 
55. 
HUBENÝ, David : Pavel Kreisinger: Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a 
účastník prvního i druhého československého odboje 
In: Pag. Hist. - Roč. 21, č. 1 (2013), s. 335-338. 
Rec na: Brigádní generál Josef Bartík : zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého 
československého odboje / Pavel Kreisinger. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 
2011. - 187 s. : il., portréty, faksim. 
 
56. 
HUBENÝ, David : Podkarpatská Rus na jednáních vlád Jana Syrového (23. září - 1. prosince 
1938) 
In: Pag. Hist. - Roč. 21, č. 1 (2013), s. 191-232. 
 
57. 
HUBENÝ, David : Politický okres Rakovník v průběhu generální stávky v prosinci 1920 
In: Rakov. hist. Sbor. - Sv. 9 (2012), S. 161-213. 
 
58. 
HUBENÝ, David : Tomáš Langášek: Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v 
letech 1920-1948 
In: Pag. Hist. - Roč. 21, č. 1 (2013), s. 331-334. 
Rec na: Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948 / Tomáš 
Langášek. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - 319 s. : portréty, 
faksim. 
 
59. 
HUBENÝ, David : Vzpomínka prom. hist. Ivana Šťovíčka, CSc. 
In: Pag. Hist. - Roč. 21, č. 2 (2013), s. 202-227. 
 
60. 
HUBENÝ, David : Zaměstnanci patentního úřadu ve vírech druhé světové války 
In: Průmysl. Vlastn. - Roč. 23, č. 6 (2013), s. 209-219. 
 
61. 
CHALOUPKOVÁ, Maria : 60. ročník soutěže vzpomínkových, historických a 
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134. 
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2012. - 569 s. : il., portréty, faksim. 
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Dostupné též online 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://kultura.idnes.cz/jiri-krestan-rozhovor-
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2012. - 569 s. : il., portréty, faksim. 
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Praha : Knižní klub, 2012. - 415 s. : il., portréty, faksim. 
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In: Literární noviny. - Roč. 24, č. 10 (201310-JUL-13), s. 22-23. 
 
144. 
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zpracování archiválií v České republice 
In: Slov. Archivistika. - Roč. 47, č. 2 (2012), s. 64-79. 
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147. 
KUPROVÁ, Renata : Podoba rustikální zástavby panství Škvorec v 18. století 
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In: Edvard Beneš : Vorbild und Feindbild : politische, historiographische und mediale 
Deutungen / hrsg. von Ota Konrád und René Küpper. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 
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166. 
ŠEPTÁK, Miroslav : Překvapující vzestup a očekávaný vzestup : rakouští nacisté v letech 
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In: Demokratický střed. - Roč. 2, č. 3 (2013), s. 11-12 . 
 
168. 
ŠEPTÁK, Miroslav : Sonda do nedávného vývoje Rakouské lidové strany 
Dostupné též online 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://demokratickystred.cz/sonda-do-nedavneho-
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Houska. - Vyd. 1. - Praha : Filozofická fakulta UK v Praze, 2011. - 214 s. 
 
173. 
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ISBN 978-80-7201-913-7 
 
187. 
ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, Marie : Zápisky. II, (1885-1886) / k vydání připravil kolektiv 
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192. 
KALINA, Tomáš : Úvahy (nejen) o archivnictví : sborník studií a dalších textů Tomáše 
Kaliny připravený při příležitosti jeho životního jubilea / k vydání připravili Michal Kalina, 
Jan Kahuda. -Vyd. 1. - Praha : Národní archiv, 2013. - 383 s. - ISBN 978-80-7469-010-5 
 
193. 
KOBLASA, Pavel : Místopis Třeboňska : okolím Třeboně, Lomnice, Veselí a Stráže. - Vyd. 
1. - České Budějovice : Veduta, 2013. - 192 s., xxxii s. obr. příl., il. -  
ISBN 978-80-86829-87-6 
 
194. 
KOBLASA, Pavel : Vitorazsko : dolnorakouská historie oblasti. - České Budějovice : 
Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2013. - 95 s., il., 1 mapa. -  
ISBN 978-80-905244-7-7 
 
195. 
KŘESŤAN, Jiří : "Mně bude náležet zítřek..." [elektronický zdroj] / [rozhovor vedla] Blanka 
Stárková. - 1 zvukový záznam : rozhovor (9:50 - 11:05 min.) 
Příspěvek zveřejněn na stanici Vltava v cyklu Víkendová příloha (ČRo) 20.4.2013 
Nahrávka není k dispozici 
 
196. 
KŘESŤAN, Jiří : Communist scholar Zdeněk Nejedlý subject of award-winning biography 
[elektronický zdroj] / [red.] Jan Richter. - 1 zvukový záznam : rozhovor (11:50 min.) 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.radio.cz/en/section/czech-
history/communist-scholar-zdenek-nejedly-subject-of-award-winning-biography 
Příspěvek zveřejněn v sekci Czech history (ČRo - Radio Praha) 11.5.2013 
 
197. 
KŘESŤAN, Jiří : Historik a archivář Jiří Křesťan vydal pozoruhodnou monografii o Zdeňku 
Nejedlém [elektronický zdroj] / [rozhovor vedl] Libor Dvořák. - 1 zvukový záznam : 
rozhovor (48:24 min.) 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2863532 
Příspěvek zveřejněn v pořadu Politická literatura (Český rozhlas Plus) 8.4.2013 
 
198. 
KŘESŤAN, Jiří : Jiří Křesťan [elektronický zdroj] : Zdeněk Nejedlý / [rozhovor vedl] 
Vladimír Sůva. - 1 audiovizuální soubor : rozhovor (25:19 min.) 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.youtube.com/watch?v=TB-xE8tnnFE 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://pktube.onepakistan.com/video/TB-
xE8tnnFE/Ji%C5%99%C3%AD-K%C5%99es%C5%A5an-Zden%C4%9Bk-
Nejedl%C3%BD.html 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.videoworldonline.eu/video/TB-
xE8tnnFE/jiri-krestan-zdenek-nejedly.html 
Videorozhovor na webových stránkách deníku Knihy byl uskutečněn 20.2.2013 a zveřejněn 
27.2.2013 
 
199. 
KŘESŤAN, Jiří : Jiří Křesťan a Zdeněk Nejedlý [elektronický zdroj] / [rozhovor vedla] 
Kateřina Rathouská. - 1 zvukový záznam : rozhovor (57:24 min.) 
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Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2926109 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: 
http://www.rozhlas.cz/cajovna/aktualne/_zprava/jiri-krestan-a-zdenek-nejedly--1234355 
Příspěvek zveřejněn v pořadu Čajovna (ČRo Vltava) 23.7.2013 
 
200. 
KŘESŤAN, Jiří : Jiří Křesťan uvede monografii Zdeněk Nejedlý - politik a vědec v osamění 
[elektronický zdroj] / [rozhovor vedla] Jana Klusáková. - 1 zvukový záznam : rozhovor 
(23:30 - 33:05 min.) 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2858481 
Příspěvek zveřejněn v pořadu Knížky Plus (Český rozhlas Plus) 31.3.2013 
 
201. 
KŘESŤAN, Jiří : Kdy a proč přestal být Zdeněk Nejedlý ctihodným univerzitním profesorem 
[elektronický zdroj] / [rozhovor vedla] Jana Klusáková. - 1 zvukový záznam : rozhovor 
(11:10 - 19:55 min.) 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2862661 
Příspěvek zveřejněn v pořadu Knížky Plus (Český rozhlas Plus) 7.4.2013 
 
202. 
KŘESŤAN, Jiří : Liberatura s Jiřím Křesťanem o Zdeňku Nejedlém [elektronický zdroj] / 
[rozhovor vedli] Karolína Demelová, Jonáš Zbořil. - 1 zvukový záznam : rozhovor (30:25 
min.) 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: 
http://www.rozhlas.cz/radiowave/liberatura/_zprava/liberatura-s-jirim-krestanem-o-zdenku-
nejedlem--1195088 
Příspěvek zveřejněn na stanici Radio Wave (Český rozhlas) 3.4.2013 
 
203. 
KŘESŤAN, Jiří : Nejedlý [elektronický zdroj] : politik a vědec v osamění / [red.] Ivan Lukáš. 
- 1 audiovizuální soubor (41:36 - 43:33 min.) 
Příspěvek zveřejněn v pořadu Události (ČT 1) 2.3.2013 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-
udalosti/213411000100302 
 
204. 
KŘESŤAN, Jiří - KUČEROVÁ, Jarmila : Tajemné zprávy z minulosti [elektronický zdroj] / 
[red.] Ivan Lukáš. - 1 audiovizuální soubor (18:57 - 21:19 min.) 
Příspěvek zveřejněn v pořadu Události (ČT 1) 17.8.2013 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-
udalosti/213411000100817 
 
205. 
KŘESŤAN, Jiří : Zdeněk Nejedlý : politik a vědec v osamění. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 
2012. - 569 s. : il., portréty, faksim. - ISBN 978-80-7432-253-2 (Paseka : brož.) ;  
ISBN 978-80-7469-006-8 (Národní archiv : brož.) 
 
206. 
KŘESŤAN, Jiří : Zdeněk Nejedlý - politik a vědec v osamění [elektronický zdroj] / [rozhovor 
vedl] Jan Nejedlý. - 1 zvukový záznam : rozhovor (4:36 min.) 
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Způsob přístupu: World Wide Web. URL: 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/literatura/_zprava/zdenek-nejedly-politik-a-vedec-v-osameni--
1180419 
Příspěvek zveřejněn v pořadu Mozaika (ČRo Vltava) 25.2.2013 
 
207. 
KŘESŤAN, Jiří : Zdeněk Nejedlý, historien devenu icône de la culture communiste 
[elektronický zdroj] / [red.] Václav Richter. - 1 zvukový záznam : rozhovor (10:27 min.) 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.radio.cz/fr/rubrique/literature/zdenek-
nejedly-historien-devenu-icone-de-la-culture-communiste 
Příspěvek zveřejněn v pořadu ČRo - Radio Praha 16.3.2013 
 
208. 
LETZTE zweihundert Jahre in der Geschichte des Benediktinerklosters in Rajhrad / Lucie 
Heilandová, Jindra Pavelková, Richard Mahel, Eva Richtrová. - Brno : Moravská zemská 
knihovna, 2013. - 202 s., il. + il. příl. - ISBN 978-80-7051-198-5 (brož.) 
 
209. 
MAREŠ, Petr : Soupis přísedících komorního soudu Českého království v letech 1527-1620. - 
Vyd. 1. - Praha : Národní archiv, 2013. - 195 s. : barev. faksim. - ISBN 978-80-7469-025-9 
(brož.) 
 
210. 
NOVÁČKOVÁ, Helena : Katalog a rejstříky k protokolům schůzí 16. československé vlády 
(2. Hodžovy) : 19.12.1935 - 16.7.1937. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv , 2013. - 195 s., tab. 
- ISBN 978-80-7469-012-9 
 
211. 
OTMAROVÁ, Alena - ĎUROVIČ, Michal - PAVLÍČKOVÁ, Martina : Using the diferent 
analytical techniques to study on the degradation of toned motion picture films [elektronický 
zdroj] 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: 
http://crcc50.sciencesconf.org/conference/crcc50/pages/32_Otmarova.pdf 
Předneseno na Conférence internationale: sciences de la conservation et développement 
durable. Paris, 23.-25.10.2013 
 
212. 
PAGINAE historiae : sborník Národního archivu. Č. 21/1 / ved. red. Eva Drašarová ; red. rada 
Emilie Benešová, Jan Kahuda, Vlasta Měšťánková. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv , 2013. - 
353 s. - ISBN 978-80-7469-014-3 ; ISSN 1211-9768 
 
213. 
PAGINAE historiae : sborník Národního archivu. Č. 21/2, Archivní vzpomínání / ved. red. 
Eva Drašarová ; red. rada Emilie Benešová, Jan Kahuda, Vlasta Měšťánková. - 1. vyd. - Praha 
: Národní archiv , 2013. - 453 s. - ISBN 978-80-7469-015-0 ; ISSN 1211-9768 
 
214. 
PECHÁČEK, Pavel - TOMEK, Prokop - DRAŠAROVÁ, Eva : Cenné a dosud neznámé 
dokumenty z vysílání Rádia Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky se dostaly do Národního 
archivu [elektronický zdroj] / [red.] Edita Horáková. - 1 audiovizuální soubor (6:52 - 8:48 
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min.) 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-
zpravy/213411022000407/titulky 
Příspěvek zveřejněn v pořadu Zprávy (ČT 24) 7.4.2013 
 
215. 
POSLEDNÍCH dvě stě let v historii rajhradského kláštera / Lucie Heilandová, Jindra 
Pavelková, Richard Mahel, Eva Richtrová. - Brno : Moravská zemská knihovna, 2013. - 173 
s., [29] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, plány, faksim. - ISBN 978-80-7051-196-1 
 
216. 
PRŮVODCE po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka / kol. autorů. - 
1. vyd. - Praha : Scriptorium ; Národní archiv, 2013. - 912 s., fot. v textu. -  
ISBN 978-80-7469-026-6 (NA) ; ISBN 978-80-87271-77-3 (Scriptorium) 
 
217. 
PUBLIKAČNÍ činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2012 [elektronický zdroj] 
/ sest. Olga Pospíšilová ; excerpce Olga Pospíšilová, Pavel Vrtílka ... [et al.]. - Verze 1, z 17. 
1. 2013. - Praha : Národní archiv, 2013 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.nacr.cz/D-knih/bibl-publ.aspx 
ISBN 978-80-7469-023-5 
 
218. 
ŠEPTÁK, Miroslav : Problematický vztah [elektronický zdroj] : Strache a rakouská média 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.mediainfo.cz//clanky/problematicky-
vztah-strache-a-rakouska-media/ 
 
219. 
ŠEPTÁK, Miroslav : Rakouské strany a sociální sítě [elektronický zdroj] 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.mediainfo.cz//clanky/rakouske-strany-
a-socialni-site/ 
 
220. 
ŠEPTÁK, Miroslav : Vliv televizních debat na rakouské volby [elektronický zdroj] 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.mediainfo.cz//clanky/vliv-televiznich-
debat-na-rakouske-volby/ 
 
221. 
ŠIMŮNKOVÁ, Karolína : Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků. 
1, Povinnosti obcí stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti výkonu spisové služby a 
archivnictví (základní informace určené obcím). - Praha : Ministerstvo vnitra České 
republiky, 2013. - 34 s., tab. 
Dostupné též online 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/metodicke-
doporueni-blue-11-web-pdf.aspx? 
 
222. 
UNIKÁTNÍ archiv z doby komunismu [elektronický zdroj] / Jiří Křesťan, Jaroslav Pažout, 
Michal Ďurovič, Martin Fendrych ; [red.] Ivan Lukáš. - 1 audiovizuální soubor (17:07 - 17:10 
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hod.) 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-
zpravy/212411017001230/titulky 
Příspěvek zveřejněn v pořadu Zprávy (program ČT 24) 30.12.2012 
 
223. 
UNIKÁTNÍ nález [elektronický zdroj] : včelín vydal dokumenty z časů pražského jara / 
Marta Schwarzová, Naděžda Kavalírová, Eva Drašarová, Alena Šimánková ; [red.] Edita 
Horáková. - 1 audiovizuální soubor (2:04 min.) 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/250748-
unikatni-nalez-vcelin-vydal-dokumenty-z-casu-prazskeho-jara/?mobileRedirect=off 
Příspěvek zveřejněn v pořadu Události (ČT 24) 16.11.2013 
 
224. 
VOJÁČEK, Milan : František Ladislav Rieger a velkostatek Maleč : ekonomické zázemí 
politické činnosti vůdce národa. - Vyd. 1. - Praha : Národní archiv, 2013. - 228 s., il. -  
ISBN 978-80-7469-013-6 
 
225. 
ZÁPISY ze schůzí československé vlády v Londýně. III, 2, (červenec - prosinec 1943) / 
editoři Jan Němeček, Ivan Šťovíček, Helena Nováčková ... [et al.]. - Praha : Akademie věd 
České republiky. Masarykův ústav a Archiv ; Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta ; 
Akademie věd České republiky. Historický ústav, 2013. - 589 s. - ISBN 978-80-87782-02-6 
 
226. 
ZPRÁVA o činnosti Národního archivu za rok 2012 [elektronický zdroj] / sest. Eva 
Drašarová. - Verze z 15. 2. 2013. - Praha : Národní archiv, 2013. - 1 elektronický soubor : 
PDF dokument (154 s.) 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.nacr.cz/H-archiv/vyr_zpravy.aspx 
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Bacílková, Bronislava (1957-) ... 1 
Bartl, Benjamin (1975-) ... 1, 42, 173 
Bartůšek, Václav (1951-) ... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 
Baudisch, Pavel (1981-) ... 24, 122 
Benešová, Emilie (1957-) ... 189, 212, 213 
Brom, Bohumír (1957-) ... 186 
 
Čtvrtník, Mikuláš (1982-) ... 27, 28, 29, 30, 31, 156 
 
Drašarová, Eva (1959-) ... 32, 33, 34, 35, 152, 212, 213, 214, 226 
Dufek, Pavel (1968-) ... 36, 37, 38, 39, 43 
Ďurovič, Michal (1960-) ... 25, 40, 154, 173, 211 
 
Gregorovičová, Eva (1950-) ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 188 
 
Holakovská, Libuše (1971-) ... 52 
Hubený, David (1984-) ... 38, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 
 
Chaloupková, Maria (1949-) ... 61 
 
Kahuda, Jan (1974-) ... 26, 27, 28, 34, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 117, 136, 138, 158, 
175, 176, 177, 181, 192, 212, 213 
Kalina, Tomáš (1947-) ... 96, 97, 98, 99, 192 
Kločková, Lenka (1962-) ... 100 
Koblasa, Pavel (1975-) ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 149, 193, 194 
Kokošková, Zdeňka (1963-) ... 115 
Koucký, Karel (1977-) ... 41, 116, 117, 118, 119, 120, 121 
Krlín, Jan (1964-) ... 123, 124, 125, 126, 180 
Křečková, Jitka (1966-) ... 127 
Křesťan, Jiří (1957-) ... 100, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 222 
Kunt, Miroslav (1970-) ... 62, 144, 145, 146 
Kuprová, Renata (1965-) ... 147 
 
Mahel, Richard (1973-) ... 148 
Mareš, Petr ... 209 
Měšťánková, Vlasta (1951-) ... 212, 213 
Munková, Michaela (1981-) ... 151, 152 
 
Nováčková, Helena (1951-) ... 210, 225 
Novotná, Markéta (1977-) ... 153 
 
Oulíková, Petra ... 155 
 



Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2013 
 

148 
 

Pospíšilová, Olga (1951-) ... 184, 185, 217 
 
Sedláková, Monika (1972-) ... 157 
Spáčilová, Dagmar (1955-) ... 159 
 
Šatochinová, Marie (1947-) ... 184, 185, 190, 191 
Šepták, Miroslav (1984-) ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
218, 219, 220 
Šimůnková, Karolína (1972-) ... 29, 30, 221 
Šuraba, Martin (1986-) ... 159 
 
Urbánek, Štěpán ... 173 
 
Vindušková, Anna (1947-) ... 184, 185, 190, 191 
Vojáček, Milan (1974-) ... 41, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 187, 224 
Vrtílka, Pavel (1978-) ... 217 
 
Zahradníková, Magda (1951-) ... 182, 183 
 


