
 
 Plán činnosti Národního archivu na rok 2014 – výtah 8. oddělení: 

Úvod: 

Hlavní úkoly pro rok 2014 se mírně modifikují, ale podstatné zůstává. 
Zpracování archiválií musíme utlumit nejen kvůli těmto neodkladným povinnostem, ale i z 
důvodu absence celostátně aplikovatelného softwaru pro zpracování archiválií dle nových 
pravidel. I proto odsouváme nutná školení na nejzazší dobu. 
Generální inventuru máme hotovou – až na dvě odborná oddělení zatížená nejvíce 
výše zmíněnými povinnostmi. Kompletně chceme mít splněno do konce října roku 2014, a to 
i s opravami v pomůckách. Většina archivářů se nyní bude zabývat následnými opatřeními 
v oblasti péče o fyzický stav archiválií a předají štafetu dál restaurátorům a konzervátorům. 
Již nutným osvěžením bude příprava podzimní výstavy Jiří z Poděbrad – přítel míru a 
zintenzivnění činností na výstavě k 600. výročí upálení M. Jana Husa, plánované na rok 
2015. 
 

1. Personální situace, vzdělávání pracovníků, čerpání pracovní doby 
 
Další krácení rozpočtu v roce 2012 zasáhlo opětovně i mzdové fondy, bylo nutné ještě 
zpřísnit šetřící opatření v částce více než 800 tis.Kč. Protože v roce 2013 i v roce 2014 se 
situace opakuje, postupujeme stejným způsobem 
 

2. Evidence archiválií 
Na opětovné zpětné změny pomůcek byl pro tento rok povinně vytvořen časový prostor. Nová 
pravidla zpracování archiválií přivítalo vedení archivu velmi nadšeně (na rozdíl od mnohých 
archivářů), ale hodlá je přednostně uplatnit u nově zpracovaných fondů až po vytvoření 
příslušného softwarového nástroje odborem archivní správy a spisové služby MV. 
 

3. Předarchivní péče a akvizice archiválií 
 
Hlavní pracovní náplní předarchivní péče zůstává zajištění příslušného komplexu 
činností, přičemž základním cílem těchto aktivit musí být akvizice vybraných archiválií od 
veřejnoprávních i soukromoprávních původců v péči Národního archivu. Akvizice formou 
nákupů z finančních důvodů utlumujeme. 
 

4. Zpracování archiválií 
 
S ohledem na již v úvodu naznačené skutečnosti opětovně neplánujeme nové 
zpracovávání, ale většinu sil věnujeme finalizaci stávajících úkolů a (pokud bude možné 
z důvodů přednostních úkolů v zákonných agendách) též realizaci průřezových projektů 
archivu – fondu Československý svaz mládeže a fondu Ministerstvo financí 1945–1968. Oblast 
zpracování je tedy chápána jako personální rezerva pro akutnější úkoly. 
Také 8. oddělení bude pokračovat v již započatých zpracovatelských projektech, 
z nichž budou dokončeny archivní soubory ČTK 1919–1938 a Sbírka gramofonových desek. 
Mnoho dalšího času navíc zabírá archivářům (poté i restaurátorům a IT pracovníkům) 
příprava a zpřístupnění výsledků nutně potřebné digitalizace fondů, jež se provádí jak z 
badatelských tak bezpečnostních sůvodů. 
 
 



5. 5.1 Péče o fyzický stav archiválií 
 
Fyzickému stavu archiválií a depozitářům je věnována tradičně náležitá péče, na níž se 
podílejí kromě specializovaného oddělení i správci fondů a pracovníci badatelen. V důsledku 
generální inventury se tento proces ještě zintenzivnil.  
 

6. Konzervování a restaurování 
8. oddělení 

Dokončení průzkumu fyzického stavu fotografických dokumentů uložených ve 
fondech jednotlivých archivních oddělení 
Fond Ukrajinské muzeum 
Skleněné negativy Františka Drtikola 
Fond Pluhař 
Fond Klubu fotoamatérů Nekázanka 
Fotoarchiv K. H. Frank (alba) 
Filmy Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM (průzkum stavu) 
Periodické kontroly bezpečnostních mikrofilmů 

 
     5. 2 Reprografické, mikrografické a digitalizační práce 
 

Bezpečnostní snímkování i digitalizace budou probíhat podle průběžně upřesňovaného 
a doplňovaného plánu (plány digitalizace viz Příloha č. 2). I nadále budou pořizovány 
bezpečnostní negativy listin Archivu České koruny, Kapituly Vyšehradské a řádových archivů, 
případně i dalších listinných fondů, k nimž dosud bezpečnostní reprodukce nebyla pořízena 
nebo je nevyhovující. Tato činnost je vázána na postup restaurátorských prací. Bezpečnostní 
mikrofilmy se pro rok 2014 plánují pouze prostřednictvím technologie COM. V roce 2013 
byla připravena digitální data pro uložení do 35 mm bezpečného mikrofilmu, avšak pro 
technické problémy (vyvolávací automat, problémy s poškozenými digitálními soubory) 
nebyla tato akce realizována. 

Vzhledem k personálním podmínkám byla na konci roku 2013 přerušena činnost 
ateliéru v Dejvicích (pořizování bezpečnostních negativů listin), zatím se nepočítá s jeho 
personálním vybavením. Činnost zde řešena „provizorním“ způsobem, avšak pořizování 
běžných badatelských zakázek bude zcela v gesci badatelny 1. oddělení. K tomu účelu bude 
potřeba provést v roce 2014 přesuny zařízení (např. skener A3 přemístit a nainstalovat 
v badatelně, vybavit mikrografickou kameru fotoaparátem a připojit ho k PC, který tam bude 
přemístěn z ateliéru). V roce 2013 měla být konečné podoby zpracována aktualizovaná 
Koncepce digitalizace Národního archivu. Politická nestabilita a neustálé kolísání rozpočtů 
však nedovoluje řádné plánování ani pro tuto oblast. Postupujeme tedy cestou jednotlivých 
projektů. V roce 2014 bude potřeba aktualizovat stávající manuály a vypracovat nové, k nově 
pořízeným digitalizačním technologiím. Dále bude třeba optimalizovat postprodukční práce, 
což ovšem souvisí s obnovou a modernizací síťových zařízení. Ve spolupráci s oddělením IT 
bude třeba dořešit problematiku poškozování digitálních „obrázků“, k čemuž docházelo 
především v roce 2013, pravděpodobně v souvislosti s některými síťovými komponenty, které 
„nezvládaly“ velké přesuny digitálních dat. V neposlední řadě bude třeba řešit velikost 
uložišť, neboť trpíme téměř neustálým nedostatkem ukládacího prostoru. Dále počítáme 
s kontrolou digitalizátů, např. knih z fondu Salbuchy a Akta Jednoty bratrské, pořízených 
v roce 2013. 

Digitalizace bude i v příštím roce probíhat u pomocných knih ke sčítacím operátům 
pro rok 1930, jež i nadále musí sloužit agendě týkající se národnosti a státního občanství. 
Pomocné knihy jsou velkého formátu. Větší restaurátorské zásahy do tohoto fondu se již 



neprovádějí. Externě se opravují pouze silně poškozené kožené hřbety knih (indexy) fondu 
Policejní ředitelství – všeobecná registratura. V příštích letech bude rovněž pokračovat 
digitalizace pobytových přihlášek z fondu Policejní ředitelství Praha – evidence obyvatelstva. 
V současné době je celý fond Archiv Huberta Ripky, který byl v minulém desetiletí 
nově uspořádán a nyní jej velmi často požadují badatelé ke studiu, postupně předáván 10. 
oddělení k odkyselování a následně též 8. oddělení ke komplexní digitalizaci. 
Nadále probíhá digitalizace a převod do bezpečnostního mikrofilmu fondu Náboženská 
matice. 

Dokončena bude celková digitalizace fondu Komitét pro umožnění studia ruským a 
ukrajinským studentům v ČSR (včetně kontroly digitalizátů), pokračovat bude digitalizace 
Sbírky map a plánů, zvažována je digitalizace fondu Ukrajinské muzeum. V případě mapové 
sbírky preferujeme kvalitní digitalizáty ze spolupráce v rámci projektu Historického ústavu 
s Výzkumným ústavem geodetickým a kartografickým, pracovištěm, které je na digitalizaci 
map vybaveno mnohem lépe a není třeba improvizovat jako u nás. 
 

7. Využívání archiválií veřejností 
 
Úkoly této skupiny si každoročně vyžádají značný objem pracovních dní. Jde o velmi 

rozmanité činnosti, pod nimiž si lze představit jak obvyklé prezenční studium, tak absenční 
poskytování informací ve škále od prostého sdělení po náročnou rešerši charakteru správního 
úkonu i badatelských podkladů pro amatéry i historiky. Doprovázeny jsou nezbytnými 
reprografickými službami. Masivní poptávku médií i jednotlivých novinářů a publicistů 
nepředstavuje jen výše uvedené – naopak archivář musí vyhovět i filmařůmm a televizním 
štábům od vyhledání dokumentů, přes pomoc při výběru, komentáře, až po zabezpečení 
prostor pro natáčení dokumentárních cyklů a konečné zúčtování. 

V nadcházejícím roce budou nároky na archiv v této oblasti abnormální díky 
pokračující tzv. agendě 3. odboje a jejímu souběhu s dohledáváním nemovitého a 
souvisejícího movitého majetku církví (ať už ze strany jednotlivých církevních korporací či 
ze strany státu) v souvislosti se zákonem č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s 
církvemi a náboženskými společnostmi). Přestože platnost zákona je limitována rokem 2013 
pro podání ze strany oprávněných, osoby povinné mají na vyřízení šest měsíců včetně  
vyhledání archivních dokladů. Následná soudní jednání se mohou protáhnout do dalšího roku 
(dalších let). Především díky těmto povinnostem nadále počítáme s útlumem některých 
archivních činností (především ve zpracování fondů) a s mobilizací všech dostupných 
pracovních sil v archivu. Vděční jsme za snahu nadřízených orgánů pomoci dodatečnými 
prostředky. Tak obrovské množství správní agendy Národní archiv dosud nikdy nevyřizoval, 
ani v době největších boomů kolem rehabilitačních a restitučních agend. 
 
a) správní činnosti – opisy, výpisy a kopie pro občany 
Správní činnost se promítá především do vyřizování nahlédací agendy pro potřeby 
orgánů státní správy, soudů, orgánů činných v trestním řízení, orgánů samosprávy, fyzických 
a právnických osob. Nově v roce 2013 byla zahájena agenda tzv. „církevních restitucí“ podle 
zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém narovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. 
Agenda má od poloviny roku 2013 vzestupný charakter, v měsících srpen, září, říjen 2013 se 
pohybovala v průměru kolem sto podání měsíčně. Předpokládáme, že 3. a 4. oddělení ve 
spolupráci s 1., 2. a 8. oddělením bude v roce 2014 vyhotovovat náročné rešerše pro státní 
úřady, církve i jednotlivé žadatele v této agendě. Lze očekávat, že dojde k proměně této 
agendy. Při zohlednění jejího dosavadního vývoje je patrné, že se podání a dotazy kvalitativně 
proměňují, stupňují a zesložiťují. Předpokládáme, že v roce 2014 bude nutné řešit dotazy 



týkající se detailněji movitých věcí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 428/2012 Sb. 
Kromě vlastní přípravy podkladových materiálů ze zpracovaných i nezpracovaných fondů, 
s sebou tato agenda přináší i četné konzultace s „nevědeckými“ laickými badateli a 
pracovníky církví. Těmto netypickým badatelům bude i nadále nutné poskytovat účinnou 
pomoc při orientaci v archivních fondech a práci v archivu. Kromě této pomoci poskytují 
pracovníci Národního archivu průběžné konzultace a koordinují jednotlivé činnosti a 
vyhledávání podkladových materiálů přímo s centrálními organizačními složkami povinných 
osob – zejména s ústředím Lesů ČR, s.p. a Státním pozemkovým úřadem. Vzhledem k tomu, 
že v obou případech se jedná o organizace se složitou územní organizační strukturou, bylo 
nutné v roce 2013 a bude nutné i v roce následujícím koordinovat činnosti a dotazy z těchto 
institucí a jejich územních pracovišť směrem k Národnímu archivu tak, aby informace 
obecného charakteru (např. otázka konfiskací církevního majetku apod.) byly zpracovávány 
přednostně pro ústřední pracoviště těchto organizací. Koordinace bude nutná i ad hoc 
vzhledem k objemům materiálu a různorodosti požadavků na analogové či elektronické kopie. 
 
Velmi zatěžující jsou stupňující se požadavky, rešerše a příprava materiálu pro Úřad 
vyšetřování a dokumentace zločinů komunismu, kde byl v souvislosti s personálním posílením 
tohoto útvaru o dokumentaristy od poloviny roku 2013 patrný výrazný nárůst aktivity. 
 
Trvale jsou součástí těchto zásadních povinností žádosti o zjišťování národnosti, 
státního občanství (jeho udělování nebo odjímání), zjišťování posledního bydliště občanů 
žijících v Praze, řešení dědictví, určení vlastnictví pozemků, zejména pak zemědělského a 
lesnického majetku, potvrzení o účasti v národním odboji, potvrzení o studiu, potvrzování 
doby zaměstnání, vyhledávání dokumentace pro potřebu restaurátorů kulturních a 
památkových objektů a vyhledávání podkladů pro restituční řízení ve všech aspektech. 
Ve stejné míře také pokračujeme v pomoci Českému Červenému kříži při pátrání po 
jednotlivých osobách, nyní zpravidla na základě požadavků ze zahraničí. Velmi specifická je 
pak nahlédací agenda ve fondu Zemská porodnice a nalezinec Praha. 
 
Obdobně jako v roce 2013 budeme zajišťovat správní činnost pro potřeby ostatních 
orgánů státní správy, soudů, orgánů samosprávy, fyzických a právnických osob. 
 
b) badatelny 
Badatelny budou, stejně jako v minulých letech, zajišťovat především badatelské 
služby a vše, co je s nimi spojené, včetně kopírování / reprodukování archiválií dle požadavků 
badatelů. Samozřejmostí je dodržování všech pravidel, týkajících se bezpečnosti svěřených 
archiválií. Obě studovny pracují v rutinním provozu s informačním systémem Badatelna, jež 
má rezervy především na Chodovci, a kterému k dokonalosti chybí i systém dálkového 
objednávání. Obé se bude řešit dalšími jednáními s ostatními uživateli a firmou. Dálkové 
zpřístupnění inventářů přepsaných do databáze JANUS s oskenovanými rejstříky vrcholí a 
zveřejnění oskenovaných inventářů bude muset být podrobeno revizi a opravám. 
 
c) rešerše pro domácí a zahraniční badatele 
Součinnost s orgány státní správy, včetně justice a orgánů činných v trestním řízení má 
charakter složité rešeršní činnosti. Rešerše pro domácí a zahraniční žadatele si vyžádají 
setrvalý počet pracovních dnů a s jejich významnějším poklesem v budoucnu nelze počítat. S 
požadavky o rešerše, které se týkají zpracovaných i nezpracovaných fondů, se na nás bude 
obracet kromě občanů i Národní bezpečnostní úřad, soudy a policejní orgány činné v trestním 
řízení našeho státu i států Evropské unie. Pro vědecké a odborné účely vyřizujeme celou řadu 
rešeršních úkolů pro domácí i zahraniční úřady i vědecké instituce. Není ovšem naší 



povinností provádět heuristiku za odborné týmy a jednotlivce včetně studentů. Zde snad je 
možno postupně nalézt poslední časové rezervy pro smysluplnější činnost. V případě nutnosti 
může být rešeršní činnost utlumována tam, kde je to ze zákona možné, některé rešerše jsou 
však vyhotovovány na základě oprávnění stanoveného příslušnými platnými právními 
předpisy, kde neposkytnutí součinnosti není možné. 
 
d) akce pro veřejnost 
Vzhledem k trvalému zájmu o exkurze a s ohledem na spolupráci na výstavách jiných 
institucí plánujeme i tuto činnost. Jejich realizace bude s ohledem na pokračující agendy a 
generální inventuru pečlivě zvažována. Omezujeme se pouze na studenty středních škol se 
zaměřením na historii, na studenty vysokých škol a další zájemce z řad odborné veřejnosti. Co 
se týče vlastních výstav, je dokončována pilotní výstava pro rok 2014, Jiří z Poděbrad, král 
míru (gestor Alena Pazderová, Emilie Benešová, tvůrce scénáře Denko Čumlivski), kterou 
připravujeme ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR. Její vernisáž by se měla konat 25. 
září 2014 v budově Národního archivu na Chodovci. Tato výstava se uskuteční v rámci oslav 
550. výročí mírové mise krále Jiřího z Poděbrad, jejichž organizátorem je Městský úřad v 
Poděbradech. Intenzivně začínáme připravovat výstavu originálů pro rok 2015 k 600. výročí 
upálení Mistra Jana Husa. Součástí výstav budou i tradiční přednášky pro veřejnost. V rámci 
projektu „Československo-německé hospodářské vztahy v dokumentech“ se plánuje v delším 
časovém horizontu nejen edice dokumentů, ale i výstava k tomuto tématu. Budeme 
spolupracovat na šestém ročníku mezinárodního projektu proti totalitě „Mene Tekel“. 
Pokračovat bude cyklus odborných seminářů (zahájeno v roce 2012) zaměřených na 
fotografické, filmové a zvukové archiválie, jejich digitalizaci, restaurování, problematiku 
bezpečnostního snímkování, autorských práv atd. Tyto semináře jsou věnovány nejen 
pracovníkům archivů, ale i muzeí, galerií a knihoven. Semináře jsou organizovány ve 
spolupráci s ČIS při Národním archivu a jsou hojně navštěvovány, počet účastníků se běžně 
pohybuje okolo 200 (minimální účast byla 80 osob, maximální 320). 
Organizační pomoc při zajištění dalších akcí archivu je rovněž plánována – jde 
především o dvě velké konference – Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě a Co po 
nás zbude. 
 

8. Vědecký výzkum, ediční a publikační činnost 
 
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 na vědu a výzkum 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. 
Základní výzkum realizuje Národní archiv v souladu se svým oborovým zákonem v 
oblasti historiografie, sociologie, statistiky, dějin správy a pomocných věd historických. 
Zásadní obrat zde neočekáváme. Odborné statě publikujeme v renomovaných domácích 
impaktovaných či neimpaktovaných recenzovaných periodikách, především ve Sborníku 
archivních prací a v Archivním časopise, které vydává Ministerstvo vnitra; ve sborníku 
Národního archivu Paginae historiae, v Českém časopise historickém a v řadě dalších 
časopisů, někdy i monograficky. Institucionální podpora na vědu a výzkum umožnila v roce 
2013 a umožní v roce následujícím pružněji zveřejňovat výsledky běžícího zkoumání, a to i 
monografickou cestou 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. 
 
Řada odborných pracovníků se bude již druhým rokem podílet na Česko-bavorském 
archivním průvodci – projektu Státního oblastního archivu v Plzni, financovaném z peněz 
Evropské unie, v tzv. přeshraniční spolupráci. 
 
Pracovníci Národního archivu 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… 
 
Národní archiv chce nadále 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). Jedno z čísel Paginae bude v roce 2014 věnováno nedožitým 65. narozeninám 
PhDr. Mgr. Vácslava Babičky, bývalého ředitele Národního archivu. Odborné studie jsou 
ponejvíce věnovány teoretickému uchopení vlastního oboru a dějinám religiozity. 
Celkový Ediční plán Národního archivu na rok 2014 a předběžný výhled na rok 
následující předkládáme ve formě tabulek (viz Příloha č. 3). Nelze předpokládat, že 
uvažovaný nákup tiskového stroje se uskuteční v první polovině roku, a tedy nelze plánovat 
pro rok 2014 tisk publikací vlastními silami, ale pouze externě. 
 
Další významnou část institucionální podpory věnujeme otázkám zpětné konverze 
z digitální do analogové podoby pro případ bezpečnostních rizik. Tato problematika souvisí i 
s výše zmíněným výzkumným projektem Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých 
pro potřeby státu. 
 
V minulém roce 2013 jsme uvažovali zapojení do výzkumné činnosti i v oblasti 
zvukových archiválií. Zatím však máme pouze hrubou představu: tematicky a časově by měl 
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 – 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 ÚDV, 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. 
 

9. Pedagogická činnost 
 

I ve školním roce 2013–2014 bude řada pracovníků vyučovat o průřezových tématech 
oboru v rámci přednášek řádného studia Katedry pomocných věd historických a archivního 
studia FF UK v Praze, které probíhají v Národním archivu.  
 
Příloha č. 1 (k bodu 4 Plánu práce na rok 2014) 
Pořádání a inventarizace 

I. Pokračující úkoly 
FČTK 1919–1938 (dokončení 2014), 
Chalupníček Miroslav, ak. arch. (dlouhodobý úkol), 
Pluhař, Josef, JUDr., 
Sbírka gramofonových desek, 
Sbírka záznamů radionaslouchací služby, 
Evidence nově přejatých přírůstků, 
Evidence bezpečnostních mikrofilmů a jejich matričních a studijních kopií, 
Evidence bezpečnostních a matričních negativů (listinné fondy). 
 
Katalogizace 
Nově přejaté negativy, pozitivy a mikrofilmy. 
 
Příloha č. 2 Plán digitalizace (k bodu 5 Plánu práce na rok 2014) 
 

NAD Zkratka Celkový počet ev.j. 2014 
0504 Náb M 180 kart+34 složek 90 kart 
0746 KRUS 215 kart+12 kn+4 kartotéky 70 kart+4 kartotéky 
0752_2 SO 1930 177 fasc 77 fasc 
1420_5 PŘ-EO 2357 kartoték 100 kartoték 
1419 AHR 354 kart+16šanonů (8322 inv.j.) 100 kart (dle rest.) 
0814 SSK 1141 svazků 100 svazků 
1328 Henlein 1762 kinofilm 200 ev.j. 
1323 II. sv. válka 10319 fsn 5000 fsn 
1211_1 VČSV 1991-OaZD 53 VHS 53 VHS 
1584_1 LM - FFKD 32 VHS 32 VHS 
1772_1 KPV-ČR-OaZZ 193 VHS 193 VHS 
1887_1 US-DEU-FFKD 50 VHS 50 VHS 
1285_1 MV ČR - FFKD 21 VHS 21 VHS 
320_1 FÚTI (1989-90) 630 mg externě 
1423_1 Mlynář 64 audiokazet 64 audiokazet 
0053 BR 88 knih 88 knih 

 



Plán práce Národního archivu na rok 2014 
 

 

Příloha č. 3 Ediční plán na rok 2014 (k bodu 7 Plánu práce na rok 2014) 
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1. D. Čumlivski, 
J. Boubín 

Jiří z Poděbrad, přítel 
míru. 

40 s. A4  500 V2 
lepená 

4/4 XI/ 
201 
3 

EP 2014 
- grafika 
NA, tisk 
externě 

9. M. 
Šatochinová 

Informativní přehled 
č. 24–34. 

1500 s. 
A4 

digi  web  IV. 
Q/2 
013 

EP 2014 
- web 

2.  
J. Županič, P. 
Koblasa, M. 
Fiala 

Šlechtický archiv c. k. 
ministerstva vnitra a 
nobilitační listiny 
Národního archivu. 
Kritická edice a 
databáze. 

 
800 s. 

  
400 

 
pevná 

 
1/1 + 
4/4 

 
I/20 
14 

EP 2014 
- grafika i 
tisk 
externě 

Řed 
+ 6. 

E. Drašarová Paginae historiae 
22/2014 - I. 

400 NS A5 300 V2 
lepená 

1/1 + ? III/ 
201 
4 

EP 2014 
- grafika 
NA, tisk 
externě 

Řed E. Drašarová Paginae historiae 600 NS A5 300 V2 1/1 + III/ EP 2014 
+ 6. 22/2014 - II – in lepená 6 201 - grafika i 

memoriam V. Babička. 4 tisk 
externě 

2. M. Vojáček Václav Červinka a 
Pamětní kniha Malče. 

300 NS  300 V2 
lepená 

1/1 III/ 
201 
4 

EP 2014 
- grafika i 
tisk 
externě 

10. kol. autorů Sborník referátů z 15. 400 s. 29x17,5 200 V2 1/1 + 31. EP 2014 
semináře restaurátorů. A4 cm lepená 4/4 8.2 - grafika i 

014 tisk NA 
9. D. Spáčilová Přehled přírůstků 

knihovny NA za rok 
2007. 

270 s. 
A4 

digi  web 1/1 IV. 
Q/2 
014 

EP 2014 
- web 

9. A. 
Vindušková 
a kol. 

Bibliografie českého 
archivnictví za rok 
2008. 

330 s. 
A4 

digi  web 1/1 III. 
Q/2 
014 

EP 2014 
- web 

9. J. Nováková Seznam docházejících 
seriálů do knihovny NA 
2014. 

40 s. A4 digi+A5 130+d 
igi 

šitá + 
web 

1/1 IV/ 
201 
4 

EP 2014 
- web 

9. K. Paulusová Publikační činnost NA a 
jeho pracovníků za rok 
2013. 

40 s. A4 digi  web 1/1 I. 
Q/2 
014 

EP 2014 
- web 

9. A. 
Vindušková 
a kol. 

Informativní přehled 
č. 35. 

100 s. 
A4 

digi  web  III. 
Q/2 
014 

EP 2014 
- web 

 
7. 

 
E. Benešová 

 
Sborník historická 
fotografie 2014. 

 
100 
stran 

  
300 

 
V2 

lepená 
 

4.4 
VII 
/20 
14 

EP 2014 
- grafika i 
tisk 
externě 



 


