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Studijní opora 

 

 

předmět:     Literární archivnictví 

obor:           Jazyková a literární kultura, Literární dokumentaristika a 

teorie čtenářství 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘEDMĚTU 

 

Vyučující: Mgr. Jan Bílek 

 

Kontakt: bilek.jan1...gmail.com 

 

Hodinová dotace přímé výuky: JLK K 14 hodin / P p. 13 + s. 26 hodin // LDTC P p. 26 + s. 

52 

 

Hodinová dotace samostudia: K 20 hodin 

 

Zařazení předmětu: JLK 5. semestr // LDTC 4. a 5. semestr 

 

Prerekvizity: předmět nemá prerekvizity 

 

Pravidla komunikace s vyučujícím: 

        prostřednictvím e-mailové korespondence; 

       osobně podle předem dohodnutých konzultací dle aktuálního rozvrhu na daný semestr 

(pátky, soboty); 

        prostřednictvím Fakultního informačního systému (přihlášení na termín zápočtu) 

 

 

Úvod do studia předmětu (anotace): 

mailto:jana.bilkova@uhk.cz


Disciplína seznamuje studenty s teoretickými a praktickými stránkami literárního 

archivnictví. 

 

 

Cíle předmětu: 

Cílem disciplíny je seznámení studentů s literárním archivnictvím s přihlédnutím k 

praktickému využití znalostí: orientace v systému archivů a v bohatství Národního archivního 

dědictví, jeho využívání, znalost metodiky péče o literární archiválie, využití sbírkového a 

informačního potenciálu Památníku národního písemnictví, kritická práce s prameny aj. 

 

 

Osnova předmětu: 

- 1. Historie předmětu literární archivnictví 

- 2. Základy archivnictví, současnost oboru, archivní legislativa 

- 3. Kritéria výběru, evidence a kategorizace archiválií, centrální databáze 

- 4. Soustava archivů v ČR 

- 5. Specializované archivy 

- 6. Památník národního písemnictví – náplň činnosti a služby 

- 7. Literární archiv PNP – fondy a sbírky, možnosti využívání 

- 8. Archivní fond v Literárním archivu a jeho zpracování 

- 9. Nahlížení do archiválií, badatelský řád 

- 10. Výstavní a ediční aktivity z archivu se vztahem k literární kultuře a 

dokumentaristice 

- 11. Shrnutí. Kontrola samostatné práce 

 

 

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Základní literatura: 

 

Bílek, Jan: Archivnictví na královéhradecké bohemistice, Archivní časopis, v tisku. 

Zákon o archivnictví a spisové službě 499/2004 Sb. v aktuálním znění. Tisk. 

ČAS v roce ... Ročenky České archivní společnosti. 

Hoffmannová, Jaroslava – Pražáková, Jana: Biografický slovník archivářů českých zemí, 

Praha 2000. 



Rameš, Václav: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005. 

Šťouračová, Jiřina: Úvod do archivnictví pro historiky, Brno 2000. 

Benešová, Emilie a kol.: Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto, k jubileu ústředního 

archivu českého státu, Praha 2004. 

Státní oblastní archiv v Zámrsku, stručný průvodce, Zámrsk 2010. 

Podaný, Václav a kol.: Fondy a sbírky Archivu Akademie věd České republiky, Praha 1999. 

Čechura, Jaroslav a kol.: Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea, Praha 

1998. 

ročenky Vojenský historický archiv/Vojenský ústřední archiv Praha, např. Ročenka 2009 

Vojenský historický archiv/Vojenský ústřední archiv Praha, ed. Július Baláž, Praha 2010. 

Macurová, Naděžda a kol.: Záznamy času, Praha 2003. 

Hamanova, Růžena: Památník národního písemnictví 1953–2013. Praha 2013. 

Žantovský Jiří a kol.: Strahovská knihovna a archiv PNP, Praha 1959. 

Literární archiv. Periodikum. 

katalogy výstav PNP 

Pokorná, Zuzana – Sládek, Miloš a kol.: Průvodce po fondech literárního archivu PNP I–II + 

Dodatky, Praha 1993–1996. 

Hroch, Miroslav a kol.: Úvod do studia dějepisu, Praha 1985. 

Soupisy fondů (inventáře) LA PNP. Tisky. 

Badatelský řád LA PNP. Tisk. 

Badatelský list LA PNP včetně dokladu o předložených a navrácených archiváliích. Tisk. 

Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení. Tisk. 

Ceník služeb a poplatků LA PNP. Tisk. 

Zásady vystavování archiválií v Národním archivu v Praze. Tisk. 

Šťovíček, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od 

počátku 16. století do současnosti, Praha 2002. 

různé edice, zejména z oblasti literární kultury a dokumentaristiky (např. Čapek, Karel: 

Korespondence, sv. I–II, ed. Marta Dandová, Praha 1993; Čapek, Karel: Přijatá 

korespondence, ed. Marta Dandová – Milada Chlíbcová, Praha 2000; Němcová, Božena: 

Korespondence, sv. I–IV, ed. Robert Adam a kol., Praha 2003–2007.) 

 

 

Doporučená literatura: 

 



Archivní časopis. Periodikum. 

Archiv České koruny, Praha 1988. 

Burdová, Pavla: Desky zemské království Českého, Praha 1990. 

Boháč, A.: Soupis literárních muzeí a památníků v Čechách a na Moravě. Praha 1967. 

Hanzalová, J.: Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České 

republice. Praha 1995. 

Literárnoarchívne problémy. Zborník sympózia o literárnom archívnictve. Martin 1975. 

Paginae historiae. Periodikum. 

Sborník archivních prací. Periodikum. 

Sborník Historická fotografie. Periodikum. 

Slovenská archivistika. Periodikum. 

Šaršulková, A.: Sprievodca po fondoch literárnehoarchívu Matice slovenskej. Martin 1981. 

Šťovíček, Ivan: Ediční teorie a metodika, Praha 2008. 

různé publikace jednotlivých archivů 

různé edice korespondence a dokumentů 

další periodická, odborná i vlastivědná literatura budou odkázána během výuky 

 

 

Jiné zdroje: 

 

Texty ke studiu (vybrané přednášky, elektronická skripta apod.): 

- http://www.cesarch.cz/clanky.php?key=8684 (zákon) 

- http://www.cesarch.cz/clanky.php?key=8633 (přílohy: Druhy archivních pomůcek, 

Vzorový badatelský řád, Badatelský list, Ceník služeb a reprodukčních poplatků 

platný ve veřejných archivech) 

Studijní webové odkazy: 

 http://www.cesarch.cz/ (webové rozhraní pro české archivnictví České archivní 

společnosti) 

- http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx (internetové stránky Odboru 

archivní a spisové služby MV ČR) 

- http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/ (internetové stránky Památníku 

národního písemnictví) 

 

 



Požadavky na ukončení předmětu: 

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet bude udělen na základě aktivní účasti na výuce, 

kontroly samostatné práce, uplatnění znalostí z literatury a zdrojů získaných samostudiem a 

po úspěšném splnění závěrečného kontrolního testu (v termínu pro splnění zápočtu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obor: literární archivnictví  



Kapitola č. 1 

Historie předmětu literární archivnictví 

 

 

  
Cíle: 

úvod do předmětu, organizace výuky, terminologie 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): výuka literárního archivnictví, Katedra českého 

jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, motivace 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Stávající Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 

reagovala po roce 1989 na proměňující se společenské požadavky a aktivity orientovala také 

na mimopedagogické vzdělávání bakalářského typu. Nabízené vzdělávací možnosti proto 

doplnil ve studijním programu Mediální a komunikační studia obor Jazyková a literární 

kultura, od zimního semestru akademického roku 1999–2000 pro dálkové, resp. v aktuální 

terminologii kombinované studium, od akademického roku 2004–2005 pak také pro studium 

denní, prezenční. Dalším bakalářským oborem se ve studijním programu Informační studia a 

knihovnictví od akademického roku 2009–2010 stala Literární dokumentaristika a teorie 

čtenářství, otevřen je pro prezenční studium. V souladu s cíli oborů a profilem absolventa byla 

v jejich rámci ustavena výuka předmětu Literární archivnictví. 



Zařazení předmětu vzešlo z obsahových potřeb studia a také z působení pracoviště Literárního 

archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech u Jičína a jeho dlouholeté 

spolupráce s královéhradeckou katedrou bohemistiky. Dálkaře učil od zimního semestru 

akademického roku 2001–2002 do akademického roku 2010–2011 dlouholetý vedoucí 

starohradského pracoviště prom. hist. Karol Bílek. Od akademického roku 2011–2012, kdy v 

důsledku finančních restrikcí přestali na katedře působit externisté vázaní pracovními 

dohodami, převzal výuku tehdy jediný zbylý externista Mgr. Jan Bílek, který zároveň od 

akademického roku 2006–2007 do současnosti přednáší posluchačům denního studia. Vize 

předmětu byla v roce 1998 nastíněna takto: „Seznámení s vývojem a současným stavem 

oboru, jeho hlavních pracovišť (Literární archiv Památníku národního písemnictví, Archiv 

Národního muzea, Literární oddělení Moravského zemského muzea) a dalších ústavů, kde 

převažují osobní fondy. Upozornění na obdobná pracoviště v cizině. Systém práce 

v literárním archivu (akvizice, zpracování, katalogizace, soupisy, badatelská agenda, osobní 

fond, nakladatelský archiv a podobně). Možnosti studia v literárním archivu a prezentace 

archivních materiálů veřejnosti. Práce se slovníky a dalšími pomůckami. Problematika 

počítačového zpracovávání a vyhledávání materiálu.“ 

V současnosti je pro dálkaře předmět dotován 14 hodinami přímé výuky a 20 hodinami 

samostudia; je hodnocen 5 kredity a ukončen zápočtem. Určena je základní literatura, 

doporučená literatura a jiné (elektronické) zdroje. Anotace je ustálena ve znění: „disciplína 

seznamuje studenty s teoretickými a praktickými stránkami literárního archivnictví“ a jako cíl 

disciplíny a charakteristika získaných dovedností absolventa je určeno: „seznámení studentů s 

literárním archivnictvím s přihlédnutím k praktickému využití znalostí: orientace v systému 

archivů a v bohatství Národního archivního dědictví, jeho využívání, znalost metodiky péče o 

literární archiválie, využití sbírkového a informačního potenciálu Památníku národního 

písemnictví, kritická práce s prameny aj.“ Zápočet „bude udělen na základě aktivní účasti na 

výuce, kontroly samostatné práce, uplatnění znalostí z literatury a zdrojů získaných 

samostudiem a po úspěšném splnění závěrečného kontrolního testu“. Při státní závěrečné 

zkoušce se předmětu týkaly následující tematické okruhy nebo jejich podbody: „literární 

výstava a propagace významného autora; archivní a textologická příprava edice; exkurze do 

Památníku národního písemnictví; principy sběratelských aktivit a kulturologické zaměření 

sbírek; archivní zpracování spisovatelovy pozůstalosti“. Ve zredukované podobě jsou platné i 

v současnosti. Pro denní studium, kde se předmět Literární archivnictví klasicky skládá z 

hodinové přednášky a dvouhodinového semináře (předmětu přináleží maximální časová 

dotace) a kde je hodnocen též 5 kredity a ukončen zápočtem, byla rozšířena osnova pro 



kombinovanou formu studia. Platí totožná anotace a mírně rozšířený cíl s charakteristikou 

získaných dovedností („využívání [národního archivního dědictví] pro získání informací a 

archiválií, znalost práv a povinností badatele, práce s prameny, edice, výstava“) jako u 

dálkového studia. 

V oboru Literární dokumentaristika a teorie čtenářství byl předmět Literární archivnictví 

ustaven pro studenty denního studia, a to jako dvousemestrální s hodinou přednášky a 

dvouhodinovým seminářem v každém semestru. Předmět je hodnocen 5 kredity v každém 

semestru a po prvním i druhém semestru ukončen zápočtem. Po druhém semestru uzavírá 

předmět ústní zkouška. Platí aktuální, výše již uvedené, anotace a rozšířený cíl s 

charakteristikou získaných dovedností. Literární archivnictví je vedle knihovnictví a 

nakladatelsko-redakční práce třetí oblastí pro státní zkoušku. Otázky se vztahují k národnímu 

archivnímu dědictví a jeho literární části; soustavě archivů České republiky a využití 

archivních pramenů vzhledem k literární kultuře; archivnímu informačnímu systému; badateli 

v archivu a zpřístupňování archiválií; literárnímu archivnictví. 

Oblast jazykové a literární kultury a dokumentaristiky může archivnictví bohatě využívat. 

Podstatná je vhodná konstrukce předmětu a jeho přínos. Předmět archivnictví pro bohemisty 

pojmenovaný Literární archivnictví (v souladu s tradičním názvem specializovaného archivu, 

který již desetiletí přináleží k českému ústřednímu literárnímu muzeu – Památníku národního 

písemnictví) na královéhradecké univerzitě je koncipován převážně jako informační a 

praktický kurz. Studentům poskytuje základní všeobecný přehled o archivnictví a informace 

korespondující s oblastí jazykové a literární kultury a dokumentaristiky využitelné při práci v 

oblasti předpokládané profesní působnosti absolventů (vedlejším výsledkem je pochopitelně 

využití získaných poznatků v osobním životě). Integrální součástí je nácvik využití 

přístupných, online fungujících digitálních zdrojů (např. Badatelna.cz a v ní obsažené údaje 

Literárního archivu Památníku národního písemnictví). 

 

souhrn: 

Kurz Literární archivnictví zahrnuje ze třetiny obecné teoretické poučení o archivnictví, ze 

třetiny informační poznání soustavy archivů v České republice a jejich archivních souborů s 

důrazem na využití pramenů pro oblast literární a jazykové kultury. Poslední třetina předmětu 

je věnována seznámení se s Památníkem národního písemnictví a zevrubnému poznání jeho 

Literárního archivu, včetně interakce s autentickým prostředím a archiváliemi při exkurzi. 

Vedle vytváření kladných postojů k oboru si studenti osvojují znalosti a dovednosti pro 

praktické využití archivů, nabývají uživatelské kompetence, stávají se z nich proškolení, 



poučení, znalí uživatelé archivních služeb. Studenti si jsou takového přínosu vědomi, ve 

svých referátech-prezentacích si navíc cvičí zásady vystupování na veřejnosti, řeč těla, kulturu 

mluveného projevu, zásady tvorby strukturovaného textu a prezentace. Vlastní práce 

s prameny je z časových důvodů rozvíjena u dvousemestrálního kurzu, zejména v oblasti 

znalostí a zkušeností pro zpřístupňování pramenů – ediční činnosti. Z logiky věci se tím 

dostane i na kritiku pramennou, textovou a historickou (literárněhistorickou). 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Ryantová, Marie: Výuka archivnictví v České republice, Archivní časopis 61, 2011, č. 2, s. 

159–172. 

Bílek, Jan: Archivnictví na královéhradecké bohemistice, Archivní časopis, supplementum, v 

tisku. 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Co je to literární archivnictví? 

2. Jak je organizována výuka literárního archivnictví a jaké jsou povinnosti? 

3. Co od předmětu očekáváte a kde můžete poznatky aplikovat? 

 

  

Poznámka: 

Příloha č. 1–2, fotografie z exkurze studentů předmětu literární archivnictví KČJL PdF UHK 

na pracovišti Literního archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech v roce 

2012. 



 

 

 

 



Kapitola č. 2 

Základy archivnictví, současnost oboru, archivní legislativa 

 

 

  
Cíle: 

úvod do archivnictví, literatura, periodika a informační zdroje, terminologie, zákon, vyhlášky 

a metodické pokyny 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): archivnictví, archiv, archivář, archiválie, Archivní 

časopis, zákon o archivnictví 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Co je archivnictví? 

Definice pojmu: archivnictvím se rozumí obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie 

jako součásti národního kulturního dědictví a plnící funkce správní, informační, vědecké a 

kulturní. 

 

Co je archiv? 

Definice pojmu: archivem se rozumí zařízení podle zákona, které slouží k ukládání archiválií 

a péči o ně. Archivem není spisovna, tj. místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání 

dokumentů pro potřebu původce; archivem není správní archiv, tj. součást původce určená 



k dohledu na spisovou službu původce a k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů se 

skartační lhůtou delší než 5 let. 

S archivem se člověk seznámí nejčastěji v rámci všeobecného vzdělávání při exkurzi na 

střední škole, případně motivovaně jako zájemce o služby archivu. Převládají služby, které 

archiv poskytuje jako úřad, další jeho služby jsou badatelské. Některé archivy nad rámec 

svých povinností vyvíjejí četné kulturní aktivity. Základním faktorem jsou osobnosti 

archivářek a archivářů. 

 

Kdo je archivář? 

Definice pojmu: archivářem se rozumí osoba pracující v oboru, zpravidla vyškolená 

vysokoškolským studiem. Aktivní část pracovníků archivů se zapojuje do činnosti 

dobrovolného profesního sdružení, kterým je Česká archivní společnost (ČAS). Úkolem ČAS 

je podpora odborných aktivit a zájmů archivářů, péče o obor, vytváření prostoru pro kontakty, 

šíření relevantních informací atd. včetně provozu internetových stránek, které jsou vnímány 

jako oborová informační brána (viz zdroje). V její struktuře pracuje i odborná skupina 

pracovníků specializovaných archivů (viz dále). Mj. volí své čestné členy, kterými se stávají 

přední osobnosti oboru. Dalším grémiem předních osobností oboru je legislativně zakotvená 

Vědecká archivní rada (VAR), poradní orgán příslušného ministra pro odborné a vědecké 

otázky archivnictví. Příslušný ministr také uděluje oborové ocenění, medaili Za zásluhy o 

české archivnictví. 

 

Co je archiválie? 

Archiválií se rozumí takový dokument (každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná 

zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena 

původcem nebo byla původci doručena), který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, 

vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, 

kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému 

uchování a byl vzat do evidence archiválií; archiváliemi jsou i pečetidla, razítka a jiné hmotné 

předměty související s archivním fondem či s archivní sbírkou. 

 

Jak je vymezeno archivnictví legislativně? 

Oboru se týká Zákon o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. v aktuálním znění. 

Zákon má šest hlav a sto paragrafů. Dále vyhlášky č. 645/2004 a č. 191/2009 v aktuálních 



zněních. Dále pak různé metodické pokyny, nařízení a doporučení. (Vybrané podrobnosti viz 

dále.) 

 

Co je Archivní časopis? 

Odborná ústřední archivní revue se zabývá teorií a praxí, aktuálními problémy, organizačními 

a metodickými směrnicemi, digitálními technologiemi, fyzickou ochranou archiválií, 

konzervací a restaurováním, výstavbou archivů atd. a uveřejňuje příspěvky z příbuzných 

oborů (pomocné vědy historické, správní dějiny, spisová služba). Součástí časopisu je 

společenská rubrika, zprávy a recenze o nové literatuře. Archivní časopis je recenzovaným 

odborným časopisem, vychází 4× ročně od roku 1951. 

 

Literatura oboru zahrnuje slovníky, monografie i stati ve sbornících a časopisech (podrobně 

viz vždy oddíl doporučená literatura a jiné zdroje). Částečně je již antikvována a informace se 

přesouvají na elektronické zdroje. 

 

souhrn: 

Archivnictvím se rozumí obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti 

národního kulturního dědictví a plnící funkce správní, informační, vědecké a kulturní, který je 

vymezen zákonem o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. v aktuálním znění. 

Významnými instituty oboru jsou ČAS a VAR. Oficiální komunikační platformou je Archivní 

časopis. 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Zákon o archivnictví a spisové službě 499/2004 Sb. v aktuálním znění. 

www.cesarch.cz 

ČAS v roce ... Ročenky České archivní společnosti. 

Hoffmannová, Jaroslava – Pražáková, Jana: Biografický slovník archivářů českých zemí, 

Praha 2000. 

Rameš, Václav: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005. 

Šťouračová, Jiřina: Úvod do archivnictví pro historiky, Brno 2000. 

 

http://www.cesarch.cz/


  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Co je archivnictví? 

2. Jak definujeme pojmy archiv a archiválie? 

3. Je archivnictví vymezeno zákonem? 

4. Čím se zabývá Česká archivní společnost? 

 

  

Poznámka: 

Příloha č. 1. Ročenka ČAS 

 

 

Příloha č. 2. Archivní časopis 



 

 



Kapitola č. 3 

Kritéria výběru, evidence a kategorizace archiválií, centrální databáze 

 

 

  
Cíle: orientace v Národním archivním dědictví 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): výběr, národní archivní dědictví, archivní kulturní 

památky 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Co je výběr archiválií? 

Výběrem archiválií se rozumí posouzení hodnoty dokumentů a rozhodnutí o jejich vybrání za 

archiválie a zařazení do evidence archiválií. 

 

Jaká jsou kritéria výběru archiválií? 

Kritériem výběru archiválií je trvalá hodnota dokumentu vzhledem k 1) době vzniku (vybírají 

se a) dokumenty vzniklé do roku 1850, b) dokumenty z oborů průmyslové a zemědělské 

výroby, úvěrové soustavy a pojišťovnictví, finančního a důlního podnikání včetně patentů na 

významné vynálezy vzniklé do roku 1900, c) fotografické záznamy vzniklé do roku 1900, d) 

zvukové záznamy vzniklé do roku 1930, e) filmové záznamy vzniklé do roku 1930), 2) 

obsahu (vybírají se dokumenty, které mají trvalou hodnotu danou jejich politickým, 

hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem), 



3) původu (vybírají se dokumenty, které mají trvalou hodnotu vzhledem k významu, funkci 

anebo postavení jejich původce), 4) vnějším znakům (vybírají se dokumenty, které mají 

trvalou hodnotu vzhledem k jejich výtvarné hodnotě, jazyku, písmu, psací látce, způsobu 

vyhotovení, případně i dalším obdobným vlastnostem). 

Výběr se provádí v tzv. skartačním a nebo v mimo skartačním řízení. 

 

Co je evidence archiválií? 

Po provedeném výběru archiválií jsou dokumenty vybrané jako archiválie vzaty do evidence 

archiválií. Archiválie, které jsou evidovány na území České republiky, tvoří Národní archivní 

dědictví (NAD). Základní evidenci NAD, která zahrnuje evidenci přírůstků a úbytků 

archiválií, evidenční listy Národního archivního dědictví a evidenci archivních pomůcek, 

vedou archivy a kulturně vědecké instituce, v jejichž správě se archiválie nacházejí. Základní 

evidenci části NAD uložené mimo archivy a kulturně vědecké instituce vedou Národní archiv 

nebo státní oblastní archivy podle své působnosti. Druhotnou evidenci vede základní síť 

státních archivů (viz dále). Archivy a kulturně vědecké instituce jsou povinny archivu, který 

vede druhotnou evidenci, poskytovat údaje z evidenčních listů Národního archivního dědictví 

a z evidence archivních pomůcek a zasílat mu stejnopisy svých archivních pomůcek. Ústřední 

evidenci, která zahrnuje evidenční listy Národního archivního dědictví a evidenci archivních 

pomůcek, vede Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR. Základní evidence se vede 

v elektronické i písemné podobě, ostatní v elektronické podobě. 



Podoba evidenčního listu NAD 

 

Centrální výstup některých zpřístupněných údajů z evidence NAD prostředí programu PEvA 

„Archivní fondy a sbírky v České republice“ na internetových stránkách Odboru archivní 

správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR.  

 

Co je I. a II. kategorie? 

Archiválie se při výběru zařazují do druhé nebo podle přílohy k zákonu (rozdána při výuce) 

do první kategorie, kam mj. náleží „základní archiválie o rozvoji vědy, techniky a kultury“, 

„korespondence historicky mimořádně významná, rukopisy významných hudebních, 

literárních, vědeckých a odborných děl“, „kresby, grafické listy a fotografie zpodobující 

místa, města, významné osoby, historicky významné události“. 

 

Z archiválií první kategorie mohou být ministerstvem v definovaném postupu prohlášeny 

archivní kulturní památky (AKP). Z AKP, jejichž seznam vede ministerstvo, může vláda 

nařízením prohlásit Národní kulturní památku (archivní jsou tři). Se stoupající kategorií 

stoupá ochrana příslušných archiválií. 

 



souhrn: 

Archiválie se vybírají na základě kritérií 1) doba vzniku, 2) obsah, 3) původ, 4) vnější znaky. 

Evidované archiválie tvoří Národní archivní dědictví (NAD). Ústřední evidenci NAD vede 

Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR. Na jeho internetových stránkách je přístupná 

databáze některých ze soustředěných informací. Z archiválií první kategorie mohou být 

prohlášeny archivní kulturní památky a z nich národní kulturní památky. 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Zákon o archivnictví a spisové službě 499/2004 Sb. v aktuálním znění. 

Burdová, Pavla: Desky zemské království Českého, Praha 1990. 

Archiv České koruny, Praha 1988. 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Uveď kritéria výběru archiválií. 

2. Co je Národní archivní dědictví? 

3. Jaké znáš AKP z oblasti literární kultury a dokumentaristiky? 

4. Najdeš kompletní přehled o fondech a sbírkách evidovaných v českých archivech a přehled 

institucí, které o ně pečují, na webu? 

 

  

Poznámka: 

Příloha č. 1. Archivní kulturní památky LA PNP 

č. 125. Název: Soubor fotografií J. V. Sládka. Archivní soubor: Sládek Josef Václav. 

č. 133. Název: Dochované části rukopisu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za 

světové války. Archivní soubor: Hašek Jaroslav. 

č. 134. Název: Osobní fond Emila Juliše. Archivní soubor: Juliš Emil. 

č. 135. Název: Písemná pozůstalost Františka Hrubína. Archivní soubor: Hrubín František. 



č. 138. Název: Písemná pozůstalost Bohumila Hrabala. Archivní soubor: Hrabal Bohumil. 

č. 139. Název AKP: Písemná pozůstalost prof. Miloslava Hýska (1885-1957). Archivní 

soubor: Hýsek Miloslav. 

č. 140. Název: Písemná pozůstalost prof. Alberta Pražáka. Archivní soubor: Pražák Albert. 



Kapitola č. 4 

Soustava archivů v ČR 

 

 

  
Cíle: orientace v archivních institucích a jejich struktuře, možnosti jejich využívání s důrazem 

na prameny se vztahem k literární kultuře 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): Národní archiv, státní oblastní archivy, ABS, 

archivy ÚSC a soukromé 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Výkon státní správy v oblasti archivnictví řídí Ministerstvo vnitra ČR, Odbor archivní správy 

a spisové služby. Ministerstvo řídí odbornou činnost Národního archivu a státních oblastních 

archivů a Archivu bezpečnostních složek, ostatní archivy metodicky usměrňuje. Rozhoduje o 

akreditaci archivů. 

 

Jak se archivy člení? Archivy se člení na veřejné a soukromé. 

Veřejnými archivy jsou: 

1) Národní archiv (NA) http://www.nacr.cz/; 

2) Státní oblastní archivy (SOA) v Praze http://www.soapraha.cz/, Třeboni 

http://www.ceskearchivy.cz/, Plzni http://www.soaplzen.cz/, Litoměřicích 

http://www.soalitomerice.cz/, Zámrsku http://www.archivzamrsk.cz/, Brně (Moravský 

http://www.nacr.cz/
http://www.soapraha.cz/
http://www.ceskearchivy.cz/
http://www.soaplzen.cz/
http://www.soalitomerice.cz/
http://www.archivzamrsk.cz/


zemský archiv) http://www.mza.cz/ a v Opavě (Zemský archiv) http://www.archives.cz/zao/ 

se svými vnitřními organizačními jednotkami – okresními archivy; 

3) archivy územně samosprávných celků (ÚSC), je jím např.: Archiv hlavního města Prahy; 

4) archivy bezpečností; 

5) specializované archivy (SA) /viz dále/; 

6) Archiv bezpečnostních složek (ABS). 

Soukromými archivy jsou např.: 

Všeodborový archiv, Archiv Židovského muzea, Archiv České strany sociálně demokratické, 

Archiv ŽDB Group a. s. – Bohumín, Archiv Vítkovice a. s. - Ostrava, Archiv OKD a. s. - 

Ostrava, Archiv Nová huť – Ostrava, Archiv společnosti Sokolovská uhelná – Sokolov, 

Archiv Centra hasičského hnutí Přibyslav, Archiv společnosti Škoda auto, Archiv OKD, 

Ústřední archiv akciové společnosti Plzeňský Prazdroj. 

 

Archiv může působit jako archiv dle archivního zákona, pokud mu byla udělena akreditace, 

v níž musel prokázat splnění řady náležitostí. O své činnosti podávají archivy dle zákona 

výroční zprávu. 

 

Co je Národní archiv? 

NA je ústředním archivem státu. Mj. provádí výběr archiválií, vyhledává v uložených 

archiváliích, umožňuje nahlížet do archiválií, vede evidenci, pečuje o archiválie vzniklé 

z činnosti vrcholných orgánů českého státu, provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oboru a 

na úseku preventivní péče o archiválie, konzervace a restaurování, dokumentů v digitální 

podobě, zřizuje knihovnu a vykonává výstavní a publikační činnost, přijímá exkurze. 

Provozuje unikátní dezinfekční komory na očistu archiválií. Vnitřní organizační struktura 

zahrnuje mj. Oddělení fondů samosprávy a státní správy z let 1848–1918, které pečuje mj. o 

fond Policejní ředitelství Praha, Oddělení státní správy z let 1918–1945, které pečuje mj. o 

fond Policejní ředitelství Praha II, Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek, 

které pečuje mj. o fond E. Goldstücker, Oddělení foto-, fono-, kino, které pečuje mj. o fondy 

Československá tisková kancelář. Údaje o fondech a sbírkách a digitální kopie archiválií 

vkládá do informačního systému badatelna.cz (podíl LA PNP), realizuje projekt digitalizace 

fondů a sbírek (http://www.nacr.cz/C-fondy/digi.aspx) a Konskripce (1850–1914) – pobytové 

přihlášky pražského policejního ředitelství (http://digi.nacr.cz/prihlasky2/). 

 

http://www.mza.cz/
http://www.archives.cz/zao/
http://www.nacr.cz/C-fondy/digi.aspx
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/


 

budova Národního archivu v Praze 

 

Co je státní oblastní archiv? 

SOA je mj. oblastní a okresní výzkumné pracoviště pro archivnictví a regionální historii. 

Oblastní archiv pečuje mj. o matriky, okresní o obecní kroniky. Realizuje projekt digitalizace 

matrik. 

 

 

budova SOA Zámrsk 



 

Působnost základní státní archivní sítě (NA, SOA) je vymezena teritoriálně. Je v nich možno 

vyhledat mj. údaje k literární kultuře a jejím tvůrcům (viz výše uvedené příklady fondů). 

 

souhrn: 

Národní archiv, státní oblastní archivy a jejich organizační složky okresní archivy pečují o 

řadu archiválií, které mají vztah k literární kultuře a jejím tvůrcům. Působnost základní státní 

archivní sítě je vymezena teritoriálně. 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

různé publikace jednotlivých archivů 

Benešová, Emilie a kol.: Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto, k jubileu ústředního 

archivu českého státu, Praha 2004. 

Státní oblastní archiv v Zámrsku, stručný průvodce, Zámrsk 2010. 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Jak je koncipována struktura archivů v České republice? 

2. Jaké ministerstvo řídí archivnictví? 

3. Seznam se s nejbližším archivem podle místa bydliště. 

 

  

Poznámka: 

Příloha č. 1 

Ukládání obecních kronik do archivů - metodické stanovisko archivní správy MV 

(Archivní správa MV Praha 24. května 1999, čj. AS/1-2019/99) 

Pro posouzení problému ukládání obecních kronik ve státních okresních archivech a 

archivech měst je rozhodující skutečnost, že kroniky mají trvalou dokumentární hodnotu a 



jsou tedy archiváliemi podléhajícími ustanovením zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve 

znění zákona č. 343/1992 Sb. Jsou součástí Jednotného archivního fondu, jehož ochrana, 

evidence a kontrola přísluší podle § 13 tohoto zákona Ministerstvu vnitra. Prováděcí Směrnice 

MV ČSR č. 2 ze dne 12. února 1975, o ochraně a kategorizaci archiválií (Ústřední věstník, 

částka 1, ročník 1975), uvádí v § 8, písmeno n, obecní kroniky mezi archiváliemi. 

Dokumentární hodnota obecních kronik vychází již z tradic lidového kronikářství a je 

podtržena i normativními ustanoveními státu, která zaznamenání důležitých událostí pro 

budoucnost uvádí za smysl a podstatu vedení obecních kronik. Vyplývá to i z guberniálního 

nařízení z 31. srpna 1835, které ukládá městům, městysům a obcím vést kroniky. Tato 

povinnost byla zakotvena také v zákoně č. 80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních. 

Prováděcí nařízení vlády č. 211/1921 Sb. z. a n. vedle povinnosti náležitým způsobem vést 

obecní kroniku svěřilo dozor nad jejich vedením příslušnému politickému úřadu, což se 

odrazilo i ve vládním nařízení č. 169/1932 Sb. z. a n., kterým bylo vládní nařízení z roku 1921 

zrušeno. 

Zásady tohoto dosud platného vládního nařízení byly modifikovány směrnicí Ministerstva 

informací a osvěty ze dne 30. září 1950 a zejména pak směrnicí Ministerstva školství a 

kultury ze dne 30. ledna 1956 o vedení kronik. Poradenskými středisky pro kronikáře byla 

okresní a krajská muzea, na něž byl přenesen rovněž dozor nad vedením kronik, zajišťovaný 

odbory školství a kultury okresních a krajských národních výborů. Městské a místní národní 

výbory, které byly zároveň orgány státní moci, jmenovaly kronikáře měst a obcí, jimž 

většinou poskytovaly odměnu za práci, rady nebo komise těchto orgánů schvalovaly zápisy do 

kronik. Kronikář mohl čerpat informace z úředních písemností, které v době jejich vzniku 

nemohly být zveřejňovány. Tento administrativní průběh jmenování kronikáře, kontroly jeho 

činnosti a schvalování kronikářských zápisů pod dohledem vyššího orgánu státní správy řadí 

kroniky mezi písemnosti vzniklé z povinnosti těchto orgánů, jež jim ukládá zákon. 

Vedení kroniky tak patří k povinné úřední agendě orgánů samosprávy, byť je to agenda 

právně samostatně zdůrazněná. 

Z tohoto hlediska není rozhodující, zda vedení kroniky je výkon samostatné působnosti obce 

či působnosti na ni přenesené státem. Vyplývá to i ze zákona č. 80/1920 Sb. z. a n., který sice 

ukládá povinnost založit a vést kroniku každé politické obci, zároveň však provedení zákona 

ukládá ministru školství a národní osvěty a ministru vnitra (§ 3). Z prováděcích nařízení k 

tomuto zákonu je zřejmé, že dozor státních orgánů odráží jednoznačný zájem státu na vedení 

obecních kronik způsobem, který je v těchto nařízeních blíže specifikován. 



Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů 

stanoví, že obec se řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy, vydanými 

ústředními orgány k jejich provedení. Mezi tyto zákony a předpisy nesporně náleží i citovaný 

zákon č. 80/1920 včetně citovaného vládního nařízení z roku 1932 a zákon č. 97/1974 Sb., o 

archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb. 

V zákoně o archivnictví je stanovena předarchivní péče o písemnosti v oddíle 2 (Ochrana 

písemností a archiválií). Tuto povinnou péči konkretizuje § 6, který v odstavci 1 stanoví, že 

"Státní orgány, obce, jiné právnické osoby, jakož i fyzické osoby při provozování 

podnikatelské činnosti jsou povinny zajišťovat odbornou správu písemností vzešlých z jejich 

činnosti, popřípadě z činnosti jejich předchůdců (včetně písemností došlých); dbají přitom o 

řádnou spisovou evidenci, o účelné a bezpečné uložení písemností a o jejich řádné vyřazování 

při skartačním řízení." Znění § 18a tuto péči o archiválie vzniklé z činnosti samosprávných 

orgánů a jejich organizací a zařízení ukládá státním okresním archivům a s použitím § 20 

archivům měst. Z uvedeného vyplývá, že uzavřená kronika, byť byla vedena v oblasti 

samostatné či přenesené působnosti obce, musí být ukládána ve státních okresních archivech a 

archivech měst, neboť zákon o archivnictví s rozlišením těchto agend ve skartačním řízení 

nepočítá. Bez ohledu na formu působnosti obcí všechny písemnosti vzniklé z jejich činnosti 

musejí být podle zákona o archivnictví zahrnuty do skartačního řízení, a to způsobem a ve 

lhůtách upravených Vyhláškou MV č. 117/1974 Sb., jíž se stanoví kritéria při posuzování 

písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení. Znamená to, že rovněž kroniky se 

vyřazují ve skartačním řízení a po jeho ukončení musí být odevzdány jako archiválie k 

uložení příslušnému státnímu okresnímu (městskému) archivu. 

Závěrem je nutno konstatovat, že instrukce MV ČR ze dne 25. 5. 1992 čj. VSC/1-793/92, o 

spisové službě, je pro obce závazná jen pro oblast přenesené působnosti. Odstavec 2 článku 1 

této instrukce však stanoví povinnost všem úřadům (tedy i obcím) zpracovat spisový řád, "v 

němž rozpracují ustanovení této instrukce na své podmínky, s přihlédnutím k resortním 

předpisům". 

Obce proto měly již roku 1992 (neboť instrukce je platná od 1. 9. 1992) za povinnost 

zpracovat vlastní spisový a skartační řád (jehož schválení podléhá mj. rovněž příslušnému 

státnímu okresnímu archivu či městskému archivu), a do spisového a skartačního řádu 

zahrnout také kroniky, neboť jejich vedení, dohled nad ním, vyřazování a ukládání vyplývá ze 

zákonů a obecně závazných právních předpisů k jejich provedení. 

PhDr. Oldřich Sládek, CSc. 

ředitel 



archivní správy MV 

 



Kapitola č. 5 

Specializované archivy 

 

 

  
Cíle: orientace ve specializovaných archivech, možnosti jejich využívání s důrazem na 

prameny se vztahem k literární kultuře 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): archivy univerzit, kulturních institucí 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Které archivy patří mezi specializované (SA)? 

Mezi akreditované specializované archivy patří: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, 

Archiv DIAMO; 

Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Archiv Pražského hradu, Archiv Poslanecké 

sněmovny, Archiv Senátu, Archiv České národní banky, Archiv Ministerstva zahraničních 

věcí, Vojenský historický archiv; 

Archiv Českého rozhlasu, Archiv České televize, Národní filmový archiv; 

Archiv Univerzity Karlovy, Archiv Masarykovy univerzity v Brně, Archiv ČVUT v Praze, 

Archiv Univerzity Hradec Králové, Archiv Univerzity Palackého v Olomouci, Archiv 

Akademie věd ČR; 

Archiv Národního muzea, Archiv Národního technického muzea, Archiv Národní galerie,  

Archiv Národní knihovny, Literární archiv Památníku národního písemnictví. 



 

Co je činností SA? 

Ve specializovaném archivu se ukládají archiválie vzniklé z činnosti jeho zřizovatele a jeho 

předchůdců a archiválie získané darem nebo koupí (akvizice). Specializovaný archiv dohlíží 

na výkon spisové služby u svého zřizovatele a jím zřízených složek, provádí výběr archiválií 

ve skartačním řízení u původců, u nichž dohlíží na výkon spisové služby, a provádí výběr 

archiválií mimo skartační řízení. Vede příslušnou evidenci archiválií, vyhledává archiválie, 

pořizuje výpisy, opisy a kopie, umožňuje za podmínek stanovených v zákoně nahlížet do 

archiválií, pečuje o archiválie převzaté od původců, pečuje o archiválie u něj uložené ke dni 

jeho akreditace, na žádost předkládá NA nebo příslušnému SOA k posouzení protokoly o 

provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení, 

provádí vědeckou, výzkumnou, vydavatelskou a publikační činnost v oblasti archivnictví, 

vědních oborů souvisejících s obsahem uložených archivních fondů a sbírek, zřizuje 

specializovanou knihovnu, provádí prověrku fyzického stavu AKP a národních kulturních 

památek, podílí se na sestavování celostátních tematických soupisů archiválií organizovaných 

ministerstvem, provádí inventuru archiválií vyhlášenou ministerstvem, plní další odborné 

archivní úkoly uložené mu zřizovatelem, zajišťuje konzervaci a restaurování archiválií. 

 

Jak mohou SA přispět k poznání v oboru literární kultury a dokumentaristiky a jejich tvůrců? 

Archivy ze skupiny archivů vrcholných státních orgánů jako např. Vojenský historický archiv 

může být zdrojem údajů z vojenských matrik nebo personálních spisů, Archiv Kanceláře 

prezidenta republiky může být zdrojem údajů z rejstříků ocenění udělovaných hlavou státu 

atd. Archivy ze skupiny archivů médií jako např. Národní filmový archiv mohou být zdrojem 

zvukových, filmových a písemných archiválií jako např. autentických záznamů projevů 

tvůrců z oblasti literární kultury a dokumentaristiky uplatnitelných při výstavách, tvůrčí 

činnosti těchto tvůrců pro dané oblasti, adaptace jejich děl atd. Archivy ze skupiny archivů 

univerzitních jako např. Archiv Univerzity Karlovy může být zdrojem údajů z matrik 

studentů, personálních spisů, fondů fakult, osobních fondů. Archiv Univerzity Hradec 

Králové provozuje mj. katalog vysokoškolských kvalifikačních prací. Na osobní fondy se 

zaměřuje také Archiv Akademie věd (www.mua.cas.cz). Archivy ze skupiny archivů 

kulturních institucí jako např. Archiv Národní galerie mj. pečuje o osobní fondy a Archiv 

Národního muzea, který také mj. pečuje o osobní fondy, je přímým předchůdcem Literárního 

archivu Památníku národního písemnictví. 

 



souhrn: 

Specializované archivy je možno pracovně členit na skupiny archivů vrcholných státních 

orgánů, mediálních institucí, univerzitních a vědeckých institucí a skupinu archivů kulturních 

institucí. Jejich působnost je specializovaná. Pečují o řadu archiválií, které mají vztah 

k literární kultuře a jejím tvůrcům. Do skupiny náleží také předchůdce Literárního archivu 

Památníku národního písemnictví. 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Pulec, Jiří: Archivy zvláštního významu, Archivní časopis, 2006, č. 2, s. 89-101. 

Podaný, Václav a kol.: Fondy a sbírky Archivu Akademie věd České republiky, Praha 1999. 

Čechura, Jaroslav a kol.: Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea, Praha 

1998. 

různé publikace jednotlivých archivů 

ročenky Vojenský historický archiv/Vojenský ústřední archiv Praha, např. Ročenka 2009 

Vojenský historický archiv/Vojenský ústřední archiv Praha, ed. Július Baláž, Praha 2010. 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Jak je možno členit specializované archivy? 

2. Co je náplní činnosti specializovaných archivů? 

3. Jaké fondy a sbírky resp. archiválie je možno využít pro oblast literární kultury a 

dokumentaristiky a jejích tvůrců? 

 

  

Poznámka: 

Příloha č. 1. Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea 



 

 

 

 





Kapitola č. 6 

Památník národního písemnictví – náplň činnosti a služby 

 

 

  
Cíle: orientace v činnosti a službách PNP 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): Knihovna, umělecké sbírky a literární archiv PNP 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Co je Památník národního písemnictví (PNP) a jakou činnost vykonává? 

PNP plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 

sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů v platném znění. PNP je zřízen 

zřizovací listinou Ministerstva kultury České republiky jako příspěvková organizace za 

účelem provádět vědecký výzkum v oboru své působnosti, získávat, shromažďovat, trvale 

uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, 

konkrétně sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně 

dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní 

kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl výtvarného umění. Ke 

sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci. Poradními orgány jsou Rada PNP a 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost. 

 



PNP sbírku a poznatky prezentuje prostřednictvím expozic a výstav, publikační a 

přednáškovou činností, kulturně-výchovnými aktivitami: Expozice interiérů pracoven J. 

Vrchlického, E. Krásnohorské a A. Jiráska. Dlouhodobá výstava pracovny Ladislava Mňačka 

v Praze. Výstavy ve Hvězdě a na Strahově (malá výstavní síň) a v Chrudimi (krátkodobé 

výstavy a trienále českého ex libris). Spolupráce na výstavách zapůjčením exponátů nebo 

zapůjčením výstavy. Realizuje pořady pro děti a mládež a pro dospělé 

(http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/porady-pro-deti-a-mladez.php) 

Pořádá konference, sympozia a semináře. Zpracovává odborné posudky a poskytuje 

informační služby. 

Soutěž nejkrásnější české knihy roku (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/nckr-

dokumenty.php 

 

Kde PNP najdeme? 

PNP užívá prostory v Praze ve Strahovském klášteře (vedení, knihovna, archiv, umělecké 

sbírky, kanceláře, badatelna a studovna). Dále využívá Letohrádek Hvězda v Praze (expozice 

Minulost a přítomnost, sezónní výstavy, pořady, koncerty, konference) a jeho zázemí 

(depozitář knihovny a sbírek Jiřího Karáska). Nově využívá dvě vily v Praze – Bubenči 

(příprava rekonstrukce). 

 

 

výstava PNP 

 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/porady-pro-deti-a-mladez.php
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/nckr-dokumenty.php
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/nckr-dokumenty.php


Jak se PNP člení? 

PNP se člení na oddělení 1) knihovny, 2) archivu, 3) uměleckých sbírek a 4) prezentace 

sbírky. Sbírkotvorná oddělení poskytují komplexní péči o příslušné části celistvé jedinečné 

sbírky PNP z oblasti literární kultury a dokumentaristiky v České republice. (Zachovávají 

integrované pozůstalosti po jednom literárním tvůrci v péči knihovny, archivu, uměleckých 

sbírkách.) 

 

Co je Knihovna PNP? 

K PNP je muzejní knihovnou, která systematicky získává, zpracovává, uchovává a 

zpřístupňuje tištěné doklady k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích. Badatelské 

veřejnosti předkládá k prezenčnímu studiu bohemikální tiskovou produkci od konce 18. 

století do současnosti a sbírku rukopisů a starých tisků. Historie knihovny je úzce spjata se 

založením PNP. Na počátku spravovala knihovnu Strahovského kláštera a svozy ze zrušených 

klášterních knihoven (v letech 1992–2004 vydáváno oprávněným osobám). V roce 1953 byla 

získána Vilímkova provozní knihovna, která spolu s knihovnou Národní kulturní komise 

vytvořila základ pro novodobou knižní sbírku. V dalších desetiletích byla doplněna především 

knihami z knihovních celků významných českých spisovatelů a literárních vědců i dalších 

osobností české kultury (K. Biebla, V. Černého, V. Holana, J. Hory, V. Nezvala, A. Pražáka, 

J. Thona, K. Steinbacha aj.), nakladatelských archivních knihovních souborů (Fr. Borového, 

B. M. Kliky aj.) a knihoven sběratelů (J. Karáska ze Lvovic aj.). Po roce 1989 získala 

knihovna PNP do svých fondů rovněž exilovou a samizdatovou knižní produkci. V souvislosti 

s novou zřizovací listinou PNP (od r. 2001) neprobíhá akvizice historických fondů. Cílem 

akvizice knihovny PNP jsou také tematické knihovní celky (např. soubory knih oceněných v 

soutěži o nejkrásnější českou knihu od roku 1965 do současnosti, sbírka slabikářů, kuchařek 

aj.). Členění: 1) podsbírka 19 - písemnosti a tisky (rukopisy, staré tisky, vzácné tisky a 

kramářské tisky). Nejstarší rukopisy pocházejí ze 14. století (převažuje náboženská literatura, 

zastoupeny jsou divadelní hry, opisy učebnic, rukopisné předlohy básnických sbírek 19. a 20. 

století), tisky z let 1470–1800 tvoří svazky náboženské literatury, historie, filozofie, 

geografie, práva, učebnice a příručky, beletrie (převážně cizojazyčná), dobové časopisy a 

noviny, významným souborem je soubor knih z doby národního obrození (1770–1830) a 1500 

kramářských tisků 2) Podsbírka 18 - knihy (500 000 svazků bohemikální produkci od konce 

18. století do současnosti, obsahuje především českou krásnou literaturu, zahraniční 

bohemika, významné překlady světové literární produkce, odbornou literaturu z oblasti 

literární historie, literárně teoretické práce, příručkovou literaturu a literární a kulturní 



periodika. Jádrem podsbírky jsou - kromě knih běžné dobové produkce - bibliofilie a 

individualizované exempláře s poznámkami, autografy nebo dedikacemi.  

Služby: K PNP na požádání vypracovává rešerše na zadané téma z oblasti české literatury od 

konce 18. století do současnosti s využitím vlastních a přístupných zdrojů K PNP buduje a 

zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě různých druhů katalogů. Služba ve 

studovně poskytuje veřejnosti ústní, telefonické i písemné informace faktografického, 

bibliografického a knihovnického charakteru i metodickou pomoc při vyhledávání potřebných 

dokumentů. K PNP zpřístupňuje své sbírkové a knihovní fondy registrovaným uživatelům k 

prezenčnímu studiu ve studovně formou výpůjčních služeb. Uživatelům studovny je k 

dispozici příruční knihovna, denní tisk a poslední čísla odebíraných časopisů. Registrovaným 

uživatelem knihovny se stává fyzická či právní osoba na základě vyplněného příslušného 

dokladu ověřeného podle osobních dokladů službou ve studovně. Katalog, retrokonverze a 

tematické katalogy viz http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/knihovna-katalogy-a-

databaze.php 

 

 

Umělecká knižní vazba, tisk J. Váchala 

 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/knihovna-katalogy-a-databaze.php
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/knihovna-katalogy-a-databaze.php


Co je oddělení Uměleckých sbírek PNP? 

US PNP vznikly jako pracoviště pro organizování a vytvoření expozice budoucího literárního 

muzea a plnilo archivní, sbírkotvorné a výstavní úkoly. Základ vlastní výtvarné sbírky muzea 

vytvořilo několik významných souborů výtvarných děl, které PNP převzal během padesátých 

let do své správy (sbírka Karáska ze Lvovic, tzv. Karáskova galerie, archiv originálních 

ilustrací Vilímkova nakladatelství, část archivů nakladatelství Družstevní práce, Ottova 

nakladatelství, nakladatelství Šolce a Šimáčka a předměty z fondu Národní kulturní komise). 

V roce 1964 se umělecké sbírky staly specializovaným oddělením zaměřeným na 

shromažďování, zpracování, publikování a vystavování originálních výtvarných děl volného a 

užitého umění, hmotných památek po spisovatelích, mobilií a reálií vztahujících se jak k 

vývoji literatury a knižní kultury obecně, tak i k jednotlivým literárním osobnostem. Akvizice 

se soustředila na vytváření sbírky, která by obsahově souvisela s historií vývoje české 

literatury a dokumentovala vztahy mezi literaturou a uměním v nejširších souvislostech. V 

návaznosti na výtvarné fondy nakladatelství byl založen a systematicky doplňován fond 

knižní ilustrace, vznikl fond volných výtvarných děl inspirovaných významnými literárními 

díly, sbírka portrétů a karikatur literárních osobností, v posledních letech pak i soubor 

autorských knih. V roce 1991 převzal PNP do své správy sbírkový fond Kabinetu ex libris v 

Chrudimi, který vznikl v roce 1971. Od roku 1974 pořádal pravidelně trienále českého ex 

libris. PNP na tuto tradici navázal. Z darů výtvarníků, sběratelů a odkazů byla vytvořena 

významná kolekce ex libris, která doplněná o ex libris z fondů PNP představuje největší 

sbírku českého a světového ex libris v Čechách. V současné době spravuje oddělení 

uměleckých sbírek přibližně 400 000 sbírkových předmětů. Členění: 1) podsbírka 15 - 

výtvarné umění obsahuje díla od 15. století po současnost, převážně české a evropské 

provenience. Největší podíl představují díla 19. století a první poloviny 20.století. Podstatnou 

část podsbírky tvoří grafika, kresba, ex libris. Menší podíl má malba a plastika, také mobilie, 

textil a uměleckoprůmyslové předměty. Významnou část tvoří nakladatelské fondy Vilímek, 

Otto, Kvasnička a Hampl, Šolc a Šimáček, Hyperion, Družstevní práce. Obsahují originální 

návrhy knižních ilustrací , obálek a grafických úprav, které charakterizují zaměření 

nakladatelské činnosti a úroveň knižní kultury doby. Sběratelské a bibliofilské fondy (sbírky 

J. Karáska ze Lvovic, A. Sáňky, J. Portmana, J. Krecara, J. Knytla aj.), vzniklé na přelomu 19. 

století a v první polovině 20. století, představují soudobé trendy sběratelství orientovaného 

především na grafiku, kresbu a ilustraci, návrhy knižních úprav, v menší míře na malbu a 

plastiku. Fondy výtvarných umělců (M. Alše, E. Bednářové, A. Hoffmeistera, Z. Kratochvíla, 

V. Maška, K. Müllera, V. Preissiga, K. Teiga, J. Váchala aj.), jejichž dílo významně ovlivnil 



vývoj knižní kultury 20. století, jsou zastoupeny v grafice, kresbě, plastice, malbě a koláži. 

Fondy literárních osobností (Sv. Čecha, J. Drdy, J. V. Friče, J. Holečka, J. Hory, E. E. Kische, 

E. Krásnohorské, L. Mašínové, V. Nezvala, J. Vrchlického aj.) představují výtvarnou část 

osobních fondů spisovatelů uložených v literárním archivu a v knihovně PNP. Fond knižních 

ilustrací 20. století podchycuje vývoj české ilustrace v dílech nejvýznamnějších českých 

tvůrců: Z. Braunerové, V. H. Brunnera, F. Koblihy, J. Konůpka, A. Strnadela, K. 

Svolinského, Jos. Istlera, B. Jirků, J. Koblasy, K. Nepraše, P. Nešlehy, D. Puchnarové, J. 

Šerýcha, A. Šimotové, P. Sukdoláka, V. Tesaře aj. 2) Podsbírka 24 - ex libris představuje 

sbírku Kabinetu ex libris v Chrudimi a dále kolekce ex libris obsažené ve sbírkách sběratelů J. 

Karáska, A. Sáňky, J. Knytla a také v jednotlivých přírůstcích. Fond obsahuje přes 150 000 

knižních značek české a zahraniční provenience l9. a 20. století. 

Služby: US PNP ve studovně fondů uměleckých sbírek je badatelům k dispozici lístková 

kartotéka spravovaných fondů grafiky, malby, plastiky a knižní ilustrace. Návštěva a následné 

předkládání studijního materiálu po předchozí telefonické dohodě. 

 

 

pracovna A. Jiráska 

 



K historii PNP: 1952 - byl založen Památník národní kultury (PNK). Převzal Strahovský 

klášter včetně fondů Strahovské knihovny (130 000 svazků) a fondů klášterních knihoven 

(400 000 svazků). Současně byl v klášteře umístěn Ústav pro českou literaturu ČSAV (do 

roku 1991). 1953 - rozsah činnosti PNK byl zúžen, vzniklo muzeum české literatury s názvem 

Památník národního písemnictví (PNP). Byla otevřena expozice vývoje české literatury 

(scénář připravil ÚČL ČSAV za redakce J. Mukařovského). 1958 – Začlenění Muzea A. 

Jiráska ve Hvězdě (1951) do PNP. 1964 - byl do PNP začleněn literární archiv, do té doby 

součást Knihovny NM. Rozhodnutím ministerstva školství a kultury bylo vytvořeno Muzeum 

A. Jiráska a M. Alše s expozicemi Národní kulturní památka Bílá hora (1966) a M. Aleš 

(1967). 1970 - PNP najal část obnoveného zámku ve Starých Hradech u Jičína pro potřeby 

literárního archivu, později byla instalována pracovna J. Vrchlického (1974). 1990 - 

Strahovský klášter na základě zákonů o zmírnění křivd způsobených církvím vydán Klášteru 

premonstrátů na Strahově. PNP se stal nájemcem části a zahájil uvolňování prostor. Expozice 

byla postupně zrušena. 1991 - byl do PNP začleněn Kabinet exlibris v Chrudimi, PNP převzal 

organizaci soutěží a výstav knižní značky, pořádaných spolu se sjezdy Spolku sběratelů a 

přátel exlibris (od roku 1974). 1993 - PNP zpracoval koncepci dislokace, spočívající v 

uvolňování prostor v klášteře rozšiřováním detašovaných pracovišť mimo Prahu. Změněna 

koncepce využití letohrádku Hvězda a zajištění objektu pro nové sídlo PNP. 2000 - byl 

letohrádek Hvězda po rekonstrukci otevřen pro veřejnost. Expozice o využití letohrádku v 

průběhu čtyř století s názvem Minulost a přítomnost byla vytvořena v rámci programu Praha 

2000 - Evropské město kultury. 2002 - byla sbírka PNP zapsána do centrální evidence sbírek 

MK ČR. 2004 - byla dokončena rekonstrukce císařské kuchyně (hájenky), vybudované 1555-

1558 jako zázemí letohrádku Hvězda. V hájence se nalézá depozitář knihovny Jiřího Karáska 

ze Lvovic a dalších knihovních celků, ve studovně byla instalována expozice o životě a díle 

Jiřího Karáska ze Lvovic. 2005 - PNP získal budovy a pozemky v Praze 6 – Bubenči. 2006 - 

PNP získal další budovu v Praze 6 – Bubenči.  

 

Vznik a konsolidovaný chod PNP a vyprofilování jeho sbírek představuje odbornou činnost 

vyžadující mnoho let soustředěného úsilí a úctyhodné práce. Málokteré muzeum má 

z hlediska historické tradice a utváření národní identity takový význam, jako má muzeum 

národní literatury. S postupnou integrací a ekonomickou unifikací zemí Evropské unie o to 

více stoupá v povědomí různých států, v jejichž čele stojí kulturně osvícení představitelé, 

prestiž institucí uchovávajících dokumenty národní historie a kultury. Např. co do rozsahu a 

složení sbírek je české muzeum literatury takřka totožné s největší literárně historickou 



institucí Německa –Schillerovým národním muzeem v Marbachu a s ním spjatým literárním 

archivem, kterému se český literární archiv s cca 6 miliónů archivních jednotek rovná. 

 

PNP vydává periodikum a publikace. Sborník Literární archiv vychází periodicky od roku 

1966 jako ročenka. Prezentuje vědeckou a odbornou činnost muzea české literatury především 

s využitím literárněhistorických pramenných materiálů z fondů LA PNP (dosud netištěných 

rukopisů, korespondence, literárně ikonografických a jiných dokumentačních zdrojů). 

Obsahová struktura sborníku je pevně dána. Základ tvoří literárně vědné a literárně kritické 

studie, edice a zprávy o činnosti literárního archivu PNP, včetně informací o přírůstcích za 

dané období. 

 

 

Sborník Literární archiv 

 

souhrn: 

PNP pečuje o sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně 

dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní 



kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl výtvarného umění. Sbírku a 

poznatky prezentuje prostřednictvím expozic, výstav, publikační a přednáškovou činností a 

kulturně-výchovnými aktivitami. Poslání a využití Knihovny a Uměleckých sbírek PNP. 

Periodikum Literární archiv. 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz 

Macurová, Naděžda a kol.: Záznamy času, Praha 2003. 

Hamanova, Růžena: Památník národního písemnictví 1953–2013. Praha 2013. 

Žantovský Jiří a kol.: Strahovská knihovna a archiv PNP, Praha 1959. 

periodikum Literární archiv 

katalogy výstav PNP 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Jaké je poslání PNP? 

2. Jak se PNP člení a jak nakládá s pozůstalostí jedné osoby? 

3. Jaké služby využijete v K PNP? 

4. Jaké služby využijete v US PNP? 

 

  

Poznámka: 

Příloha č. 1. Výroční zpráva PNP 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/


 

 

Příloha č. 2. Katalog soutěže Nejkrásnější české knihy roku 

 

 



Příloha č. 3. Katalog soutěže exlibris 

 

 

Příloha č. 4. Knižnice PNP Depozitář 

 

 



Kapitola č. 7 

Literární archiv PNP – fondy a sbírky, možnosti využívání 

 

 

  
Cíle: orientace ve fondech a sbírkách LA PNP, vývoj a současný stav literárního archivnictví, 

akvizice 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): archivní soubor PNP 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Co je Literární archiv PNP (LA PNP)? 

Historie LA PNP: LA se stal oddělením Památníku národního písemnictví v r. 1964. Vznik 

archivu a jeho historie jsou těsně spjaty s obrozenskými snahami národních buditelů, kteří 

začali po založení Národního muzea roku 1818 ukládat do jeho rukopisného oddělení důležité 

dokumenty národního písemnictví. Byly získány doklady k dějinám vědy a literatury z tohoto 

období, zejména pozůstalosti F. L. Čelakovského, G. Dobnera, J. Dobrovského, K. J. Erbena, 

J. Jungmanna, J. Kollára, F. Palackého, P. J. Šafaříka. Později byly do literárních sbírek 

přičleněných ke knihovně získány rukopisy a korespondence K. H. Borovského, K. H. 

Máchy, B. Němcové aj. Od doby první republiky byly literární archiválie, umístěné 

v rukopisném oddělení knihovny, shromažďovány systematicky včetně fondů spolkových, 

redakčních a sbírek. Byly získány např. fondy J. Arbesa, E. Krásnohorské, J. S. Machara, J. 

Nerudy, Ottova nakladatelství a sbírka E. Lešetického z Lešehradu, Umělecké besedy. 



K nárůstu fondů došlo po roce 1945, nově byly získány archivy rodiny Fričů, fondy E. Basse, 

J. Demla, K. Hlaváčka, bří Mrštíků, K. Teigeho, R. Weinera aj. V roce 1953 byly fondy 

literárního archivu, pododdělení Knihovny Národního muzea přemístěny z prostorových a 

koncepčních důvodů do PNP, v roce 1962 byl literární archiv vyčleněn z knihovny a ustaven 

jako samostatné oddělní. V době převedení archivních sbírek pod správu PNP v roce 1964 

obsahoval archiv cca 1 700 000 archivních jednotek. LA převzal i materiály shromážděné 

byvším oddělením dokumentace PNP, především archiv Divadla E. F. Buriana a fond 

Vilímkova nakladatelství. LA rozvinul soustavnou akviziční činnost jak ve získávání nových, 

tak v doplňování stávajících fondů a sbírek. Byl vytvořen soubor k dějinám novodobé české 

literatury. K nejvýznamnějším získaným fondům patřily K. Čapka, V. Černého, J. Durycha, 

Z. Kalisty, V. Nezvala, V. Vančury, J. Wericha. Po roce 1989 byl soubor rozšířen např. fondy 

I. Blatného, E. Bondyho, J. Čepa, P. Eisnera, J. Foglara, J. Gutha-Jarkovského, B. Hrabala, F. 

Hrubína, F. Kožíka, J. Váchala, přibyly fondy Svazu spisovatelů, Spolku českých bibliofilů 

atd. Mezi novější přírůstky patří fondy J. Hilčra, J. Kabeše, E. Hostovského, V. Durycha aj. 

 

 

Reprodukce archiválie LA PNP, rkp. K. Čapka 

 



Jaké je poslání LA PNP? 

LA je akreditovaným specializovaným archivem dle archivního zákona (viz výše) a zajišťuje 

shromažďování, odborné zpracování a trvalé uchování a ochranu archiválií a archivních 

fondů, osobních fondů básníků, spisovatelů, kritiků, literárních vědců a dalších literárně 

činných osobností a soukromých, nakladatelských a spolkových archivů, fotografií, 

dokumentačního a audiovizuálního materiálu jako pramenů, vážících se k životu, dílu a 

odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury. LA pečuje o nejucelenější 

soubor archivních pramenů ke studiu české literární historie 19. a 20. století. V současnosti 

soubor LA čítá přes 2200 fondů a sbírek. Kromě jednotlivých fondů patří k literárnímu 

archivu další tři samostatné sbírky: fotoarchiv, výstřižkový archiv a audio/video archiv. To 

představuje více než 6 milionů archivních jednotek dokumentujících vývoj české literatury v 

časovém rozmezí od konce 18. století po současnost. Od roku 2006 jsou archiválie 

zpracovávány v databázi Janus. Archiv vedle péče o soubor, pořizování dokumentace a 

prezentace provádí výzkum v oborech archivnictví a literární vědy a historie. 

 

Kde nalezneme přehled o souboru LA PNP, tj. přehled o všech archivních fondech a 

sbírkách? 

Informace o všech fondech uložených v literárním archivu poskytuje Průvodce po fondech 

literárního archivu v tištěné (1993 a 1996) i elektronické formě. Průvodce je z větší části 

uspořádán alfabeticky. Obsahuje údaje o názvu fondu, data existence původce, charakteristika 

původce, charakteristika fondu, jeho rozsah časový a metrážní. Aktuální elektronická forma je 

přístupná na internetových stránkách LA PNP. 

Další možností k získání přehledu o souboru LA je prohlížeč Badatelna.cz napojená na 

zpracovatelský program LA PNP (viz dále). 

 

Služby LA PNP: Archivní fondy a sbírky jsou využívány k badatelským, výstavním, edičním 

a dokumentačním účelům. 

 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznamy.php
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznamy.php


 

depozitář LA PNP 

 

 

souhrn: 

LA PNP vznikal od první poloviny 19. století v Národním muzeu, od roku 1964 v PNP. LA 

PNP pečuje o nejucelenější soubor archivních pramenů k české literární historii 19. a 20. 

století. V současnosti soubor LA PNP čítá přes 2200 fondů a sbírek. Informace o všech 

fondech uložených v literárním archivu poskytuje Průvodce po fondech literárního archivu 

v tištěné (1993 a 1996) i elektronické formě. Další možností k získání přehledu o souboru LA 

PNP je prohlížeč Badatelna.cz. 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz 

Záznamy času, Praha 2003. 

Hamanova, Růžena: Památník národního písemnictví 1953–2013. Praha 2013. 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznamy.php
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/


Pokorná, Zuzana – Sládek, Miloš a kol.: Průvodce po fondech literárního archivu PNP I - II + 

Dodatky, Praha 1993–1996. 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Jak vznikal LA PNP? 

2. Jaké je poslání LA PNP? 

3. Prostuduj obě přístupové možnosti k aktuálnímu stavu soboru LA PNP a získej přehled o 

fondech a sbírkách. 

 

  

Poznámka: 

Příloha č. 1. Elektronický Průvodce na internetových stránkách PNP 

    

 

Příloha č. 2. Prohlížeč Badatelna.cz. 



    

 

    

 



Kapitola č. 8 

Archivní fond v literárním archivu a jeho zpracování 

 

 

  
Cíle: orientace ve struktuře osobního fondu, práce s prameny literárního archivu (doklady, 

korespondence, rukopisy, fotografie aj.) 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): archivní osobní fond, archivní institucionální fond 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Co je archivní fond a sbírka? 

Archivním fondem se rozumí soubor archiválií, který vznikl výběrem z dokumentů 

vytvořených činností určité fyzické nebo právnické osoby, archivní sbírkou soubor archiválií 

navzájem propojených jedním nebo několika společnými znaky. 

 

Co je archivní zpracování? 

Archivním zpracováním se rozumí třídění, pořádání a inventarizace archiválií. 

 

Zpracování LA PNP: Terminologie a metodika z oblasti archivního osobního fondu není 

dodnes definitivně ustavena. Od 60. let 20. století se ustavily zásady katalogizace s 

identifikací každé archivní jednotky a následující členění fondu, konzervované vydáním 

Pokynů pro zpracování archivního materiálu v LA PNP. 



1. Doklady a) osobní, b) rodinné, c) cizí.  

2. Korespondence a) přijatá od osob, od korporací, b) odeslaná od osob, od korporací, c) 

cizí od osob, od korporací (s případným vyčleněním korespondence rodinné a jejím 

řazením podle stupně příbuznosti).  

3. Rukopisy a) vlastní, b) cizí. 

4. Tisky (jubilejní tisky, separáty, brožury, katalogy, programy, plakáty, pozvánky aj.) 

5. Výstřižky (vlastní, cizí) 

6. Fotografie. 

7. Dokumentace (materiály vzniklé činností badatelů, ohlas díla, posmrtný kult). 

8. Varia (trojrozměrné předměty). 

 

Všechny zpracovávané archiválie fondu (může být i v rozsypu) jsou dle výše uvedených 

skupin roztříděny, na základě stanovených evidenčních celků (jednotek) katalogizovány a ve 

finále označeny paginací s vyznačením vlastnictví LA a inventárním číslem vzestupné číselné 

řady. V katalogizačním lístku se vyznačuje inventární číslo tvořené kombinací přírůstkového 

čísla s pořádacím inventárním číslem. Zpracování jednoho archivního fondu nebo sbírky v LA 

PNP završuje zpracování archivní pomůcky – inventáře, v LA tzv. Soupisu fondu. Muzejní 

terminologií je zpracovaný fond ve II. stupni evidence. Katalogizační lístek v kopii se 

zařazuje do Centrálního katalogu LA PNP (viz níže). 

 

Zpracování archivního fondu nebo sbírky v LA PNP završuje zpracování archivní pomůcky – 

inventáře tzv. Soupisu fondu (viz výše). Inventář je základní seznam všech inventárních 

jednotek uzavřeného archivního fondu nebo sbírky v pořadí vycházejícím z původního 

uspořádání inventarizovaných písemností nebo v pořadí vytvořeném na základě jiných 

vnitřních vazeb mezi inventárními jednotkami uvnitř archivního souboru s uvedením 

evidenčních jednotek (tak tomu je v LA). Pořizuje se pro evidenci archiválií a jejich uložení a 

k orientaci o obsahu, časovém rozmezí a množství archiválií. Obsahuje titulní list, úvod se 

seznamem použitých pramenů a literatury, inventární seznam, rejstříky (pokud jsou účelné) a 

tiráž. Součástí je i obsah a přílohy k úvodu (registraturní plány, schéma archivní struktury 

fondu nebo sbírky, konkordanční tabulky starých a nových signatur, seznamy používaných 

zkratek, převody starších a cizojazyčných místních názvů na současné tvary atd.). 

 

 

souhrn: 



Archivním zpracováním se rozumí třídění, pořádání a inventarizace archiválií. Členění 

archivního osobního fondu v LA PNP: doklady, korespondence, rukopisy, tisky, výstřižky, 

fotografie, varia. Pomůcka fondu. 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Pokorná, Zuzana – Sládek, Miloš a kol.: Průvodce po fondech literárního archivu PNP I–II + 

Dodatky, Praha 1993–1996. 

kopie archiválií 

Hroch, Miroslav a kol.: Úvod do studia dějepisu, Praha 1985. 

Soupisy fondů (inventáře) LA PNP. 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Jaký je rozdíl mezi archivním fondem a sbírkou? 

2. Jak se člení archivní osobní fond v LA PNP? 

3. Co je inventář? 

 

  

Poznámka: 

Příloha č. 1. Jednotka a její karta 



 

 

Příloha č. 2. Archivní pomůcka LA PNP, tzv. soupis k archivnímu fondu (tradiční tištěná 

podoba). 

 



 



Kapitola č. 9 

Nahlížení do archiválií, badatelský řád 

 

 

  
Cíle: orientace v badatelském řádu a listu, archivních pomůckách, zdroje literárního archivu 

jako podklad pro studie, reprodukce archiválií 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): badatelský řád, badatelský list 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Jak probíhá nahlížení do archiválií v badatelně? 

V badatelském řádu LA PNP je mj. stanoveno, že nahlížet do archiválií lze jen v badatelně, že 

badatel se zapisuje do knihy návštěv, že vyplní badatelský list (žádost o nahlížení a doklad o 

předložených a navrácených archiváliích), že dokladem prokáže svou totožnost, že badatelský 

list se vyplňuje každý rok či při změně tématu studia, že bez prokázání totožnosti se nahlížení 

odepře, že do badatelny se vstupuje pouze s perem, tužkou, fotoaparátem či počítačem bez 

pouzdra, že po ukončení předloží badatel své věci ke kontrole, že v badatelně je nutné 

zachovávat klid, není dovoleno kouřit, jíst, pít, telefonovat, že badatelna sledována 

kamerovým systémem. Badatel vyplňuje formulář žádosti o předložení archiválií 

(objednávku) s uvedením svého jména, podpisem a vymezením materiálu ke studiu, 

požadavek může badatel zaslat předem, ale musí být přesný; žádost se připojuje 

k badatelskému listu. Jedna položka se vypisuje na jeden lístek! Při nahlížení se badatel řídí 



pokyny pracovníka badatelny, který není povinen poskytovat mu pomoc např. při čtení textu. 

Při nahlížení badatel archiválie co nejvíce šetří, do archiválií nezasahuje, fyzicky je 

nepoškozuje, nevynáší je z badatelny, jinak je nahlížení okamžitě ukončeno. Na jeden den se 

předkládá tolik archiválií, kolik umožňují provozní podmínky a kontrola. Archiválie jsou 

v badatelně vyhrazeny 30 dnů, pokud se badatel ve lhůtě nedostaví, jsou uklizeny. Při 

souběhu žádostí o nahlížení má přednost první žadatel. Chce-li badatel užívat reprodukční 

zařízení, vyplní formulář žádosti, o povolení rozhoduje vedoucí archivu. Není tím dotčena 

ochrana vlastnických a autorských práv. Poznámky si badatel odnáší s sebou, archiválie vrací 

v počtu, sledu a stavu, v jakém mu byly předloženy, jinak mu bude okamžitě ukončeno 

nahlížení. Pracovník badatelny kontroluje vrácené archiválie a podpisem potvrzuje řádné 

vrácení před odchodem badatele. Badatel načerpané informace užívá k účelu uvedeném 

v badatelském listu, při jejich využití  uvádí název archivu, název fondu nebo sbírky, bližší 

určení archiválie, publikovanou práci zašle archivu, v němž čerpal nejvíce, ostatním sdělí 

bibliografický údaj. V případě edice musí být uzavřena smlouva. Archiv poskytuje 

reprodukce archiválií v závislosti na provozních podmínkách, technických možnostech a 

stavu archiválií. Úhrady za služby jsou stanoveny Ceníkem služeb a reprodukčních poplatků 

platných ve veřejných archivech. 

V badatelském listu LA PNP se mj. uvádí personálie badatele, adresa, číslo osobního dokladu, 

přesné označení témat studia, jejich účel a zaměření nahlížení (vědecké, publicistické, 

výstavní aj.), správnost údajů včetně prohlášení o seznámení se s badatelským řádem se 

stvrzuje podpisem. Archiv je oprávněn shromažďovat osobní údaje požadované 

v badatelském listu podle archivního zákona. Na doklad o předložených a vrácených 

archiváliích se uvádí označení archiválií, datum vydání, podpis badatele, datum vrácení a 

podpis pracovníka badatelny. 

Ceník služeb a poplatků LA PNP vychází ze vzorového ceníku. 

 

Jaké jsou obecné principy nahlížení do archiválií? 

V archivech se nahlíží do kopií archiválií určených k uživatelské práci. Do originálů lze 

nahlížet jen tehdy, nejsou-li vyhotoveny kopie. Do archiválií, které byly archivům svěřeny do 

úschovy na základě smlouvy o úschově, lze nahlížet za podmínek stanovených zákonem a 

badatelským řádem a za podmínek uvedených ve smlouvě o úschově. Práva a zvláštní 

ujednání ve prospěch vlastníků archiválií zůstávají při nahlížení nedotčena. 

K nahlížení v archivech jsou přístupné archiválie starší třiceti let (ustanovení se nevztahuje na 

archiválie vzniklé před 1. lednem 1990 z činnosti státních orgánů a všechny zveřejněné 



archiválie /zveřejněné i jako dokumenty/). Do archiválií obsahujících osobní údaje žijící 

osoby lze nahlížet, nevznesla-li tato osoba písemně námitky. Archiv osobu písemně vyrozumí 

o podané žádosti o nahlížení do archiválií; jedná-li se o vyrozumění nejméně třiceti osob, lze 

je doručit veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce archivu, a nezřizuje-li archiv úřední 

desku, na úřední desce státního oblastního archivu, v jehož obvodu má archiv sídlo. Námitku 

proti nahlížení může vznést osoba do 30 dnů. Na doručování a počítání lhůt se vztahuje 

správní řád. Do archiválií vztahujících se k žijící osobě, jejichž obsahem jsou citlivé osobní 

údaje, lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby. Archiv požádá 

dotčenou osobu o souhlas s nahlížením do těchto archiválií. 

Ustanovení o třicetileté lhůtě a osobních (citlivých) údajích žijící osoby se nevztahují na 

archiválie vzniklé před 1. lednem 1990 z činnosti bezpečnostních složek podle zákona o 

Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek, jakož i 

společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě, na archiválie, které 

již byly před podáním žádosti o nahlížení do nich veřejně přístupné, jakož ani na archiválie, 

které byly jako dokumenty veřejně přístupné před prohlášením za archiválie. Dále se 

nevztahuje na archiválie, jejichž obsahem jsou statistické soubory dat, získané při 

demografických a statistických šetřeních, jestliže osobní údaje obsažené v těchto archiváliích 

lze před nahlížením anonymizovat. Dále se nevztahují na původce archiválií a jejich právní 

nástupce, kteří mohou nahlížet bez omezení. 

Nahlížení do archiválií uložených v archivu se odepře, jestliže a) fyzický stav archiválií 

nahlížení neumožňuje, b) stav zpracování archiválií nahlížení neumožňuje (archiv na základě 

žádosti v přiměřené době, s ohledem na úkoly archivu a s přihlédnutím k významu archiválií 

provede jejich archivní zpracování a po zpracování tuto skutečnost oznámí žadateli, pokud si 

to předem písemně vymínil. Nahlížení do archiválií lze v případě nezpracovanosti výjimečně 

umožnit vědeckým badatelům a studentům na základě žádosti doložené písemným 

potvrzením kulturně vědecké instituce o naléhavém časově limitovaném vědeckém nebo 

výukovém účelu nahlížení), c) fyzická osoba vznesla námitku proti nahlížení do archiválií, 

jejichž obsahem jsou její osobní (citlivé) údaje, je-li to v souladu se zákonem, d) zvláštní 

právní předpis nahlížení do archiválií vylučuje nebo žadatel o nahlížení nesplňuje podmínky 

stanovené zvláštním právním předpisem. Pokud žádosti o nahlížení do archiválií archiv 

nevyhoví, rozhodne na základě podání badatele příslušný správní úřad na úseku archivnictví a 

výkonu spisové služby. 

 



 

studovna PNP 

 

Podle čeho zjišťujeme existenci fondu nebo sbírky v síti archivů a podle čeho se orientujeme 

v souboru jednoho archivu a v jednom fondu nebo sbírce? 

K orientaci v archivu slouží archivní pomůcky. Archivní pomůckou se rozumí informační 

systém, který se vytváří při archivním zpracování a slouží pro evidenci a orientaci v obsahu a 

časovém rozsahu archivního fondu, sbírky nebo jejich částí. Vytváří se a zpřístupňuje se 

badatelům v listinné i v digitální podobě. 

V současnosti existují centrální databáze jako je výstup některých zpřístupněných údajů 

z evidence NAD prostředí programu PEvA „Archivní fondy a sbírky v České republice“ na 

internetových stránkách Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR (viz 

výše), kterým zjistíme existenci fondu nebo sbírky v příslušném archivu. V souboru (fondech 

a sbírkách) příslušného archivu poskytuje orientaci též archivní pomůcka zvaná Průvodce. 

Průvodce po fondech LA PNP existuje v tištěné (1993 a 1996) i elektronické formě (viz 

výše). 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznamy.php


Další možností k získání přehledu o souboru LA PNP je prohlížeč Badatelna.cz napojený na 

zpracovatelský program LA PNP (viz výše). Tento systém integruje průvodce archivem a 

inventáře (v LA PNP soupisy) zpracovaných fondů nebo sbírek. 

Citaci je nutné uvádět podle § 31 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů, a podle doporučených norem 

ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Příklad citace úvodu archivní pomůcky: Novák, Josef: Josef 

Literát (1900–2000), Inventář, LA PNP, Praha 2001, 100 s./s. 3. Příklady citace archiválie: Při 

citování archiválií je nutné uvést přesně název archivu, název fondu či sbírky, popř. fondové 

oddělení a manipulační období, inventární číslo popř. signaturu, číslo evidenční jednotky 

(kartonu, knihy apod.), název archiválie. V badatelně LA PNP je vzorový návod odkazů na 

archiválie, s formou odkazů může poradit pracovník badatelny. Obecně platí, že nejprve se 

uvede název archivu, poté název fondu nebo sbírky, poté příslušná část členění fondu 

(doklady, korespondence...) nebo příslušná jednotka (jako celek: korespondence Antonína 

Literáta s Josefem Prozaikem z let 1950–2000 nebo jako konkrétní archiválie: dopis Antonína 

Literáta Josefu Prozaikovi z 1. ledna 1950 / báseň Krásný seminář / atp.; údaje mohou být 

zpřesňovány dalším bližším popisem: rukopis, 5 listů atp.) a uvedena může (v případě LA 

PNP také nemusí) být evidenční jednotka (karton 1). 

 

Kontakt na badatelnu LA PNP: 

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 

tel. (+420) 220 516 695 linka 292, 293, studovna@pamatnik-np.cz  

Hodiny pro veřejnost:Po + St 9,00 - 16,30, Út + Čt 9,00 - 17,30, Pá 9,00 - 14,30 

Zámek Staré Hrady, 507 23 Libáň (okr. Jičín), tel. (+420) 493 598 680, 

starehrady.pnp@tiscali.cz; srutova@pamatnik-np.cz  

Hodiny pro veřejnost: Po - Pá 8,00 - 17,00 

 

Jaký je postup při objednání archivního materiálu? 

Badatel vyplní badatelský list včetně objednávky vybraného materiálu na objednacím lístku. 

Na jednom objednacím lístku může být pouze jedna položka z inventáře. Neúplně vyplněné 

objednací lísky nebudou akceptovány. Současně s potvrzením příjmu objednávky bude 

sekretariátem LA PNP sdělen termín, kdy budou archiválie k dispozici ve studovně. Protože 

část depozitářů je mimo Prahu, doporučuje se před návštěvou telefonicky ověřit, zda je 

materiál připraven. Při první návštěvě studovny služba zkontroluje údaje uvedené v 

http://web.mvcr.cz/sbirka/2000/sb036-00.pdf
mailto:studovna@pamatnik-np.cz
mailto:starehrady.pnp@tiscali.cz
mailto:srutova@pamatnik-np.cz


badatelském listu, který badatel na místě podepíše. Zároveň svým podpisem potvrdí, že se při 

studiu materiálu budete řídit badatelským řádem. 

 

souhrn: 

Chování badatele v archivu vymezuje badatelský řád, k jehož dodržování se badatel zavazuje 

podpisem badatelského listu. Poplatky vymezuje Ceník. K orientaci v archivu slouží archivní 

pomůcky. Průvodce po fondech LA PNP existuje v tištěné (1993 a 1996) i elektronické 

formě. Další možností k získání přehledu o souboru LA PNP je prohlížeč Badatelna.cz 

napojený na zpracovatelský program LA, tento systém integruje průvodce archivem a 

inventáře (v LA soupisy) zpracovaných fondů nebo sbírek, umožňuje orientaci a vyhledávání. 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Badatelský řád LA PNP. 

Badatelský list LA PNP včetně dokladu o předložených a navrácených archiváliích. 

Ceník služeb a poplatků LA PNP. 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Seznam se s badatelským řádem, badatelským listem a ceníkem LA PNP. 

2. Za jakých podmínek se nahlížení do archiválií uložených v archivu odepře? 

3. K čemu slouží archivní pomůcky? 

4. Jak budeš postupovat, budeš-li chtít bádat archiválie? 

 

  

Poznámka: 

Příloha č. 1. 

Badatelský řád LA PNP 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznamy.php


vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

další související zákony: 

 

Čl. 1 

Obecná ustanovení 

(1) Nahlížet do archiválií lze jen po splnění podmínek stanovených v zákoně a v prostorách 

k tomu určených (dále jen „badatelna“). Do prostor, v nichž jsou archiválie uloženy, nemají 

žadatelé o nahlížení (dále jen „badatel“) přístup. 

(2) Badatel se při vstupu do badatelny zapíše do knihy návštěv badatelny, kde uvede datum 

návštěvy, své jméno a příjmení, účel návštěvy a podepíše se. 

(3) V badatelně archivu badatel pravdivě vyplní badatelský list, který je i žádostí o nahlížení 

do archiválií. Badatel prokáže svou totožnost platným občanským průkazem, cestovním 

pasem nebo jiným obdobným dokladem zaměstnanci pověřenému službou a dozorem 

v badatelně (dále jen „dozor v badatelně“), který zkontroluje správnost údajů uvedených 

v badatelském listu. V případě elektronického badatelského listu je badatelský list vyplňován 

dozorem v badatelně za plné účasti badatele, který po vytištění badatelského listu zkontroluje 

všechny údaje a badatelský list podepíše. Nový badatelský list badatel vyplňuje vždy pro 

každý kalendářní rok, ve kterém nahlíží do archiválií, při každé změně účelu nahlížení a při 

každé změně tématu studia. 

(4) Není-li badatel schopen dozoru v badatelně prokázat svou totožnost platným občanským 

průkazem, cestovním pasem nebo jiným obdobným dokladem, nahlížení do archiválií se mu 

odepře.  

(5) Badatel vyplní formulář žádosti o předložení archiválií s uvedením svého jména, příjmení, 

názvu fondu, čísla kartonu, knihy, popř. inventárního čísla nebo signatury či folia, které žádá 

ke studiu, a opatří ji svým podpisem a datem. Badatel může svůj požadavek zaslat předběžně 

archivu i prostředky dálkového přístupu (internet, fax nebo telefon). Pokud žádost zaslaná 

prostředky dálkového přístupu neobsahuje veškeré požadované údaje nebo pokud formulace 

požadavku na předložení archiválií je nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, považuje se takto 

zaslaná žádost za informativní a nezávaznou. Takovéto žádosti může být vyhověno 

v přiměřené lhůtě po jejím upřesnění při osobní návštěvě badatele v archivu. Při návštěvě 

archivu vyplní formulář žádosti a opatří ji svým podpisem a datem. Formulář žádosti se poté 

připojí k badatelskému listu a stane se jeho součástí. 



(6) Badatel před vstupem do badatelny odloží plášť, příruční zavazadla a jiné obdobné věci na 

místě k tomu určeném. Do badatelny může badatel vstupovat pouze s perem, tužkou, 

vlastními volnými listy papíru bez desek a záznamovým zařízením, jako je fotoaparát, 

kamera, příruční skener nebo přenosný počítač bez pouzdra. Po ukončení studia předloží 

badatel své věci ke kontrole za účelem zjištění, zda neodnáší archiválie z badatelny (zejména 

rozevře přenosný počítač, skener, předloží přinesené listy papíru). Věci, které si badatel 

s sebou do badatelny přináší, předloží na vyžádání ke kontrole i před zahájením studia 

v badatelně. Do badatelny nemají přístup osoby znečištěné, pod vlivem alkoholu, drog nebo 

osoby ozbrojené. 

(7) V badatelně je nutné zachovávat klid, není v ní dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat. U 

přístrojů, které si badatel přináší do badatelny, vypne badatel veškeré zvukové signály. 

(8) Badatelna je sledována kamerovým systémem. 

 

Čl. 2 

(1) Při nahlížení se badatel řídí pokyny dozoru v badatelně. Dozor v badatelně může na 

badateli požadovat, aby při pořizování výpisů a poznámek z některých druhů archiválií 

používal pouze obyčejné tužky střední tvrdosti. Dozor v badatelně není povinen poskytovat 

badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, podávání výkladu 

o historických reáliích souvisejících s archiváliemi apod. 

(2) Při nahlížení badatel archiválie co nejvíce šetří. Archiválie nelze používat jako psací 

podložky, přímo z nich kopírovat průpisovým papírem, podtrhávat v nich, škrtat nebo do nich 

vpisovat nebo je používat jiným způsobem či k jinému účelu než je nahlížení. Fyzické 

poškození archiválie badatelem má za následek, že badateli bude s okamžitou platností 

ukončeno povolení nahlížet do archiválií. 

(3) Badatelům se zakazuje vynášet archiválie z badatelny bez svolení dozoru v badatelně. 

Vynesení jakékoliv archiválie z badatelny má za následek, že badateli bude s okamžitou 

platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií. 

(4) Do archiválií vyžádaných badatelem může nahlížet současně jen jedna osoba, a to badatel, 

do jehož badatelského listu byly předložené archiválie zapsány. V odůvodněných případech 

(například didaktických, při exkurzích) může dozor v badatelně povolit nahlížení více 

osobám. 

(5) K nahlédnutí se badateli předkládají archiválie ve lhůtě, v celkovém množství a 

v množství na jeden návštěvní den podle provozních podmínek a technických možností 



archivu s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení. Předkládá se vždy jen takové množství 

archiválií, jejichž počet a stav při vracení může dozor v badatelně bez obtíží zkontrolovat. 

(6) Archiv nevyhradí badateli archiválie v badatelně, nezahájí-li badatel nahlížení do 

archiválií do třiceti kalendářních dnů od sjednaného dne pro jejich předložení nebo přeruší-li 

nahlížení na dobu delší třiceti dnů. Archiválie jsou v badatelně badateli vyhrazeny po dobu 

nezbytnou k nahlížení. Pokud badatel do vyhrazených archiválií nenahlíží soustavně nebo 

pravidelně a pokud vyhrazené archiválie sám nevrátí, považují se archiválie za vyhrazené na 

dobu tří měsíců od data objednání. Po uplynutí této doby lze v odůvodněných případech 

prodloužit rezervaci na další období, zpravidla na dobu nejdéle do konce kalendářního roku. 

Při prodloužení se přihlédne též k tomu, zda jsou další žadatelé o nahlížení do předmětných 

archiválií. 

(7) Archiv umožní nahlížet do archiválií jinému badateli, než který si tyto archiválie vyžádal 

k nahlížení jako první tehdy, jestliže badatel, kterému jsou vyhrazeny jako prvnímu, dá 

k takovému nahlížení druhým badatelem souhlas nebo jestliže každý z těchto badatelů 

prokazatelně nahlíží do těchto archiválií za jiným účelem nebo studuje jiné téma. V případě, 

že by došlo k souběžnému nahlížení dvěma a více badateli, archiv umožní nahlížení do těchto 

archiválií jen tomu badateli, kterému je archiv vyhradil jako prvnímu. Ve sporných případech 

rozhoduje ředitel (vedoucí) archivu. 

 

Čl. 3 

(1) V badatelně je možné při splnění dozorem stanovených podmínek (například zachování 

klidu v badatelně), a pokud nebudou ostatní badatelé obtěžováni, používat vlastní reprodukční 

zařízení k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu badatele jen se 

souhlasem vedoucího LA PNP. Souhlas se vyjádří podpisem na badatelem vyplněné písemné 

žádosti, jejíž vzor je přílohou vzorového badatelského řádu. Tím není dotčena ochrana 

případných vlastnických a autorských práv a práv souvisejících.  

(2) Badatel po ukončení nahlížení do archiválií své místo v badatelně zanechá v řádném stavu. 

Výpisy, poznámky a jiné pomůcky či věci v badatelně nezanechává, nýbrž si je odnáší 

s sebou. 

(3) Po každém ukončení nahlížení do archiválií je badatel povinen vrátit archiválie v počtu, 

sledu a stavu, v jakém mu byly předloženy. Porušení má za následek, že badateli bude 

s okamžitou platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií. 



(4) Dozor v badatelně je povinen zkontrolovat počet a stav badatelem vrácených archiválií a 

potvrdit svým podpisem jejich řádné vrácení v badatelském listu ještě před odchodem 

badatele z badatelny. 

(5) Informace získané z archiválií užívá badatel jen k účelu uvedenému v badatelském listu. 

Při jejich využití ve vědeckých nebo jiných pracích se uvádí název archivu, využité archivní 

soubory a signatury nebo inventární čísla archiválií (archivní citace), z nichž bylo čerpáno. 

(6) Jestliže badatel publikoval práci, která vznikla na základě nahlížení do archiválií 

uložených v archivu, zašle příslušnému archivu jeden její výtisk. Jestliže čerpal z archiválií 

uložených ve více archivech, zašle publikovanou práci pouze archivu, z jehož archiválií 

čerpal nejvíce; ostatním archivům sdělí bibliografické údaje o publikované práci, případně 

zašle dílo elektronicky ve formátu PDF. V případě edice archiválií musí být uzavřena 

smlouva mezi vydavatelem edice a PNP o podmínkách uveřejnění. 

 

Čl. 4 

Využívání archivních pomůcek 

(1) Archiv umožňuje badatelům nahlížení do archivních pomůcek.  

(2) S archivními pomůckami předloženými k nahlížení, pokud nejsou úředními díly a pokud 

splňují znaky předmětu ochrany podle autorského zákona, se zachází jako s literárními díly 

(například úvody k inventářům). 

 

Čl. 5 

Pořizování reprodukcí archiválií 

 Reprodukce archiválií poskytuje archiv z archiválií, které badatel studuje nebo 

potřebuje pro účely úřední nebo vlastní práce uvedené v badatelském listu v závislosti na 

případném předem uděleném souhlasu vlastníka archiválií nebo na ochraně případných 

autorských práv a práv souvisejících. Reprodukce archiválií se poskytují v závislosti na 

provozních podmínkách a technických možnostech archivu. Reprodukce archiválií, u nichž to 

nedovoluje jejich fyzický stav, se neposkytují. 

 

Čl. 6 

Zapůjčování archiválií za účelem studia mimo archiv 

 (1) Zapůjčování originálů archiválií k nahlédnutí do jiného archivu, než jsou uloženy, 

povoluje ředitel (vedoucí) archivu výjimečně, s přihlédnutím ke smyslu, účelu a okolnostem 

jejich využívání, bezpečnosti převozu a zajištění ochrany archiválií v místě dočasného uložení 



a s ohledem na náklady s tím spojené. Archiválie nelze zasílat poštou, nýbrž se vždy za 

předem dohodnutých podmínek převážejí pověřeným zaměstnancem určeným ředitelem 

(vedoucím) archivu, který archiválie zapůjčuje. 

 (2) Zapůjčování originálů archiválií mimo archiv povoluje ředitel (vedoucí) archivu 

výjimečně a za podmínek podle odstavce 1 pouze vlastníkovi, případně původci archiválií a 

státnímu orgánu, orgánu územní samosprávy a osobám, které jsou podle zvláštního právního 

předpisu oprávněny nahlížet do dokumentů, pokud to účel nahlédnutí z důvodu výkonu úřední 

funkce vyžaduje. Zapůjčení originálů archiválií nelze odmítnout původci archiválií, jestliže 

archiválie uložil v archivu na základě smlouvy o úschově nebo na základě darovací či kupní 

smlouvy a zapůjčení archiválií si ve smlouvě vymínil. 

 (3) Pokud archiválie uložená ve veřejném archivu není ve vlastnictví České republiky, 

právnické osoby zřízené zákonem nebo územního samosprávného celku, je k zapůjčení 

archiválie nezbytný písemný souhlas jejího vlastníka. 

 (4) Při zapůjčování archiválií je archiv povinen uzavřít s vypůjčitelem smlouvu o 

výpůjčce, obsahující 

a) přesný soupis zapůjčovaných archiválií, 

b) účel výpůjčky, 

c) datum výpůjčky a lhůtu vrácení archiválií, 

d) jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu vypůjčitele podle průkazu totožnosti, pokud jde o 

fyzickou osobu nebo, 

e) v případě právnické osoby sídlo vypůjčitele a jméno a příjmení jím pověřené osoby a 

f) vlastnoruční podpis vypůjčitele nebo jím pověřené osoby a úřední razítko vypůjčitele, 

pokud jde o právnickou osobu. 

 (5) Zapůjčené archiválie se zapíší v archivu do zvláštní knihy výpůjček a zápůjček. 

 (6) Jestliže vypůjčitel nevrátí zapůjčené archiválie v dohodnuté lhůtě, a nedohodne 

prodloužení lhůty, nebudou mu další požadované archiválie zapůjčovány až do doby vrácení 

zapůjčených archiválií. 

 

Čl. 7 

Využívání knihovny PNP 

Badatel může využívat knih, časopisů a novin z knihovny PNP v souvislosti s jeho studijním 

tématem a v jeho rozsahu. Studijní využívání knih, časopisů a novin z knihovny archivu se 

řídí výpůjčním řádem, který vydá vedoucí oddělení knihovny PNP. 

 



Čl. 8 

Exkurze do archivu 

Při exkurzi do archivu se návštěvníci zapisují do knihy návštěv badatelny. Vstup do jiných 

prostor archivu než do badatelny archivu povoluje  vedoucí archivu a uskutečňuje se pouze 

v doprovodu jím pověřeného zaměstnance. 

 

Čl. 9 

Úhrady za služby poskytované badatelům a reprodukční poplatky 

 (1) Úhrada za služby poskytované archivem na žádost badatelů a placení 

reprodukčních poplatků je stanoveno Ceníkem služeb a reprodukčních poplatků platným ve 

veřejných archivech. 

 (2) Ceník služeb a reprodukčních poplatků platný ve veřejných archivech je badatelům 

přístupný k nahlédnutí v badatelně archivu a dálkovým přístupem. 

 

Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 

 Poruší-li badatel některou ze základních povinností uložených badatelským řádem, 

může mu být další nahlížení do archiválií odepřeno, popřípadě udělený souhlas odvolán. 

 

V Praze  dne 1. července 2009      Mgr. Zdeněk Freisleben 

       ředitel PNP 

 

Příloha č. 2. 

Badatelský list 

LITERÁRNÍ  ARCHIV PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ V PRAZE 

Rok, čj. ............................ 

Poř. č. .............................. 

BADATELSKÝ LIST 

(vyplňuje badatel) 

Jméno, popřípadě jména a příjmení ................……………….......  rodné příjmení ................... 

Den, měsíc, rok a místo narození  .............................................................................................. 

Adresa trvalého pobytu ………......................................................  telefon: (nepovinné)..........  

          e-mail: (nepovinné) .........  

Adresa pro doručení .......................................................................  telefon: (nepovinné)...........  



          e-mail: (nepovinné)........... 

Státní občanství….............. Občanský průkaz, cestovní pas, jiný obdobný doklad č. …………. 

Přesné označení tématu studia s časovým vymezením: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Účel nahlížení:*) Úřední (služební)  

 Soukromý  

   

Zaměření nahlížení:*) Vědecké (studie, monografie, 

studentská, diplomová či disertační 

práce apod.) 

 

 

 vědecké edice dokumentů  

 genealogické účely  

 soukromé zájmové vzdělávání  

 sběratelské zájmy a s nimi spojený 

výzkum 

 

 publicistické účely  

 výstavní účely  

 pro potřeby úřadů  

 kronikářské  

*) Hodící se označte křížkem v poli čtverce. 

V případě úředního (služebního nebo studijního) účelu nahlížení: 

Název a sídlo právnické osoby, pro kterou badatel téma zpracovává 

.................................................................................................................................. 

Prohlašuji, že jsem si v souladu s příslušnou právní úpravou plně vědom své osobní 

odpovědnosti za nakládání s informacemi, jež jsem získal nahlížením do archiválií. 

Prohlašuji, že jsem se seznámil s ustanoveními badatelského řádu a beru na vědomí, že při 

porušení základních povinností mi může být další nahlížení do archiválií odepřeno, případně 

udělený souhlas odvolán. 

Rovněž beru na vědomí, že v případě mnou nepravdivě uvedených údajů v badatelském listu 

se mohu vystavovat trestnímu stíhání a nahlížení do archiválií mi bude odepřeno, případně 

udělený souhlas odvolán. 

Informace pro badatele: Osobní údaje obsažené v badatelském listu jsou shromažďovány a 

zpracovávány podle § 35 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 



některých zákonů  a podle § 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů. Osobní údaje uvedené v badatelském listu jsou zpracovávány pro účely 

ochrany archiválií a slouží pouze pro vnitřní potřebu archivu a nejsou poskytovány třetím 

osobám. 

V ........................ dne .............    Podpis ……………........................ 

Podpis odpovědného zaměstnance pověřeného dozorem v badatelně: 

Údaje přezkoumal ........................... dne ............. 

Nahlížení povoleno pro archiválie nezpracované........................ dne ............. 

Nahlížení povoleno pro archiválie mladší třiceti let …………… dne ……… 

Nahlížení povoleno pro archiválie obsahující osobní údaje  

podle zákona č. 101/2000 Sb.  …………………………………. dne ……… 

Nahlížení povoleno pro ostatní archiválie …………………….. dne ………. 

Doklad o předložených a navrácených archiváliích 

(vyplňuje dozor v badatelně) 

Poř. č.  Značka (název)  

archivního souboru 

signatura, folio 

Vydáno 

(datum) 

Podpis badatele Vráceno 

(datum)

  

Podpis 

dozoru v 

badatelně 

      

 

      

 

      

 

 

Příloha č. 3. 

Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení 

Jméno   a   příjmení: ……………………………………………………………………. 

Značka (název) archivního 

souboru 

Karton*) 

Kniha*) 

Mapa*) 

Pečeť, pečetidlo*) 

Signatura*) 

Inv. číslo*) 

Folio*) 

   

   

   



Žádám o použití vlastního reprodukčního zařízení (fotoaparát, skener, kamera*). 

Prohlašuji, že mnou pořízené reprodukce s pomocí vlastního reprodukčního zařízení budu 

využívat pouze pro svou vlastní studijní potřebu a nebudu je publikovat. Současně prohlašuji, 

že v případě zájmu o publikování mnou pořízených reprodukcí požádám archiv o souhlas 

s jednorázovým užitím reprodukce archiválií, a v případě schválení archivu a jeho rozhodnutí 

o komerčním charakteru publikace zaplatím reprodukční poplatek podle Ceníku služeb a 

reprodukčních poplatků platného ve veřejných archivech.  

Současně jsem si vědom nezbytnosti vyrovnání případných autorských práv a práv 

souvisejících. 

Beru na vědomí, že při porušení některé z podmínek zacházení s reprodukcemi mi může být 

nahlížení do archiválií odepřeno, případně udělený souhlas odvolán. 

Datum: ………………… 

Podpis badatele: …………………………  Schválil: ………………………………… 

*) Nehodící se škrtněte. 

 

Příloha č. 4. 

Žádanka archiválií. 

 

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO 

PÍSEMNICTVÍ 

LITERÁRNÍ ARCHIV 

 

DATUM OBJEDNÁVKY 

 

ŽADATEL (jméno a příjmení):  

 

FOND:  

 

MATERIÁL (jednotlivá položka podle inventáře):   

 

 

 

Příloha č. 5. 

Ceník služeb a poplatků 

1. A. Pořízení výpisu, opisu nebo kopie archiválií, popřípadě sdělení o negativním nálezu a 

ověřování kopií pořízených veřejnými archivy 

1. Pořízení výpisu, opisu nebo kopie archiválie (za každou i započatou stránku) str. 50,00  



2. Sdělení o negativním nálezu str. 50,00  

3. Ověření kopie archiválie pořízené archivem (za každou i započatou stránku) str. 30,00  

2. B. Reprodukce archiválií 

1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list) 

černobílé 

jednostranné A4 A3 A4 A3 

1.1.1.1. z volných listů list 5,00 8,00  

1.1.1.2. z vázaných listů list 7,00 12,00  

oboustranné 

1.1.2.1. z volných listů list 8,00 12,00  

1.1.2.2. z vázaných listů list 17,00 22,00  

barevné 

jednostranné A4 A3 

1.2.1.1. z volných listů list 25,00 38,00  

1.2.1.2. z vázaných listů list 33,00 46,00  

oboustranné 

1.3.1.1. z volných listů list 40,00 60,00  

1.3.1.2. z vázaných listů list 53,00 80,00  

3. C. Digitální reprodukce 

3.1. Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy 

3.1.1. skenování předloh do formátu A4 včetně ks 25,00  

3.1.2. skenování předloh do formátu A3 včetně ks 60,00  

3.1.3.skenování velkých formátů A0+ včetně ks 

3.1.4. snímek předlohy formátu A3 včetně digitálním fotoaparátem ks 200,00  

3.1.5. snímek předlohy formátu větší než A3 digitálním fotoaparátem ks 300,00  

3.1.6. skenování archiválií na průhledné podložce (např. mikrofilm) jedno pole 

 skenování z pásu filmu ks 20,00  

 skenování fyzicky odděleného filmového pole ks 50,00  

Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi ks 20,00  

3.2. Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy 

3.2.1. 1 dokumentační snímek digitálním fotoaparátem malých a středně velkých rozměrů ks 

350,00  

ks 350,00  

3.2.2. 1 ateliérový snímek digitálním fotoaparátem malých a středně velkých 



rozměrů ks 1 500,00  

3.3. Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované předlohy 

(1 obraz) ks 25,00  

3.4. Prohlížení digitálních reprodukcí archiválií dálkovým způsobem 

se nezpoplatňuje. 

3.5. Zápis dat 

3.5.1. CD včetně zápisu dat ks 40,00 

3.5.2. DVD včetně zápisu dat ks 60,00 

4. D. Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií 

1.1. použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké (vědecké a odborné 

časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav)a výukové 

(učební pomůcky) zdarma 

1.2. použití reprodukcí archiválií pro účely komerční (obrazové publikace, 

pohlednice, kalendáře, propagační materiály, atp.) se zpoplatňuje 

barevné nebo černobílé digitální reprodukce do 600 ks 1 500,00 1 500,00 

barevné nebo černobílé digitální reprodukce nad 600 ks 3 000,00 3 000,00 

Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce arch. poříz. pomocí vl. zařízení žadatele. 

5. E. Filmování archiválií (s výjimkou naučných, dokumentárních nebo 

kulturně vzdělávacích pořadů) 

základní poplatek (každá započatá hodina) hod. 700,00  

6. F. Rešerše, kancelářské práce, manipulační poplatky 

1.1. Rešerše 

1.1.1. jednoduchá rešerše založená na excerpci 1 až 2 archivních zdrojů hod. 350,00  

1.1.2. náročná rešerše založená na excerpci 2 až 5 archivních zdrojů hod. 500,00  

1.1.3. náročná kombinovaná rešerše založená na excerpci 6 a více 

archivních i mimoarchivních zdrojů hod. 600,00  

Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 132/1, 118 38 Praha 1 

Grafické úpravy v Adobe Photoshop - dle přání zákazníka, cena individuální dle rozsahu. 

Sazba za 1hod. práce 250,- Kč. 

Všechny nově zhotovené digitální reprodukce se poskytují v rozlišení 300 dpi ve formátu 
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Kapitola č. 10 

Výstavní a ediční aktivity z archivu se vztahem k literární kultuře a 

dokumentaristice 

 

 

  
Cíle: úvod do výstavní a ediční praxe  

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): výpůjční smlouva, edice 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Jak se připravují archiválie na výstavu? 

Archiválie lze vystavovat jen v případě, dovoluje-li to jejich stav, a za podmínek zaručujících 

jejich ochranu a péči podle archivního zákona a ochranu osobních údajů podle zvláštního 

právního předpisu. Archiválie, které byly na základě smlouvy o úschově svěřeny archivům do 

úschovy, lze vystavovat jen za podmínek stanovených ve smlouvě o úschově. Archiválie ve 

vlastnictví České republiky, které jsou uloženy v archivech, lze vystavovat jen za výše 

stanovených podmínek a na základě smlouvy nebo zápisu o výpůjčce. Příslušný archiv, 

popřípadě jeho zřizovatel, sjedná ve smlouvě nebo zápisu podmínky vystavení a výši 

pojistného podle zvláštního právního předpisu. Součástí smlouvy nebo zápisu je soupis 

zapůjčovaných archiválií a protokol o jejich stavu. 

 

Zásady vystavování archiválií v Národním archivu v Praze. 



Výstavy jsou jednou z forem zpřístupnění a prezentace archiválií, připravují však vystaveným 

archiváliím riziko poškození. Krátkodobě je možno vystavovat originály, ale za podmínek, 

které jim zajistí bezpečnost. Do expozic a na výstavy, které podmínky nezajistí, je lépe 

vystavit kvalitní reprodukce a faksimilie originálů. Archiválie se zapůjčují na základě žádosti, 

která je zaslána v dostatečném předstihu, rozhodnutí o ní náleží řediteli archivu, k věci se 

vyjadřuje konzervátor. Žadatel musí poskytnout pravdivé informace k posouzení prostředí, 

v němž má být archiválie vystavena. Za archiv je ustavena zodpovědná osoba. Je posouzen 

fyzický stav archiválie. Archiválie musí být pojištěna a doklad zaslán archivu před 

zapůjčením archiválie. Zodpovědná osoba by měla být při předání archiválií, při instalaci 

výstavy a při její likvidaci. Výstavní prostory musí splňovat klimatické podmínky bez 

výkyvů, musí být měřeny a zaznamenány hodnoty teploty a vlhkosti. Vlhkost se doporučuje 

cca 50% s výchylkou 5%, Teplota by měla být v rozmezí 15–20 C s odchylkou cca 2 stupně. 

Prostor by měl obsahovat čistý vzduch a neměl by obsahovat materiály, které uvolňují 

škodliviny. Osvětlení je kategorizováno podle druhu materiálu a s odfiltrováním UV záření. 

Podle druhu materiálu rozhodne o době vystavení archiv. Je třeba dbát na adaptaci 

návštěvníků (hladina osvětlení). Povrch archiválie nesmí být poškozen, tj. exponáty nelze 

lepit, špendlit aj. Knihy se instalují vodorovně či mírně šikmo na plexisklové podložce. Listy 

jsou vystavovány ve vodorovné nebo svislé poloze na podložce jako sklo, lepenka archivní 

kvality, velké formáty se svisle vystavují mezi skly. U fotografií je třeba dodržet spodní 

hranici klimatických a světelných parametrů. 

Tvůrčí příprava výstavy a její dokumenty: námět, libreto, scénář. Kolaudace výstavy, 

vernisáž, provoz výstavy a likvidace. Velikost a členění prostor, zabezpečení exponátů, 

informační systém, výstavní mobiliář (vitríny a panely). Instalace, písmo, zorné pole, statika a 

dynamika, hladina pozornosti, doplňkové programy, mediální prezentace. 

 

Co je edice? 

Edice je textová či obrazová reprodukce dokumentu podle stanovených pravidel. Vydávání 

vybraných dokumentů nebo archiválií v podobě edic (různých typů, druhů a forem) patří k 

základním dlouhodobým úkolům archivnictví a literární vědy. Jsou důležitým postupem při 

péči o svěřenou část Národního archivního dědictví. Ediční práce zahrnuje mj. postupy 

heuristiky, metody výběru, kritiky, reprodukce a zpracování dokumentu a řad atd. LA PNP 

jednak archiválie k edicím poskytuje a jednak archiválie z oboru své působnosti edičně 

zpřístupňuje, zejména literární korespondenci. 

 



 

souhrn: 

Archiválie lze vystavovat jen v případě, dovoluje-li to jejich stav, a za podmínek zaručujících 

jejich ochranu a péči podle archivního zákona. Uzavírá se Smlouva o výpůjčce. Edice je 

textová či obrazová reprodukce podle stanovených pravidel, edice jsou různých typů, druhů a 

forem. 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Zásady vystavování archiválií v Národním archivu v Praze. 

Šťovíček, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od 

počátku 16. století do současnosti, Praha 2002. 

Šťovíček, Ivan: Ediční teorie a metodika, Praha 2008. 

různé edice, zejména z oblasti literární kultury a dokumentaristiky (např. Čapek, Karel: 

Korespondence, sv. I–II, ed. Marta Dandová, Praha 1993; Čapek, Karel: Přijatá 

korespondence, ed. Marta Dandová - Milada Chlíbcová, Praha 2000; Němcová, Božena: 

Korespondence, sv. I–IV, ed. Robert Adam a kol., Praha 2003-2007.) 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Seznam se se Zásadami vystavování archiválií v Národním archivu v Praze. 

2. Jaké jsou nároky na výstavní prostory k vystavení archiválií? 

3. Jaké edice z oblasti literární kultury a dokumentaristiky jsi využil? 

 

  

Poznámka: 

Příloha č. 1. Zásady vystavování archiválií v Národním archivu v Praze (výtah) 

Jedním ze způsobů zpřístupnění a prezentace archiválií (ale i archivů a archivnictví jako 

oboru) jsou výstavy. 



Archiválie jsou tvořeny různými typy organických ale i anorganických materiálů, které za 

nevhodných klimatických a světelných podmínek, či nevhodnou manipulací při vystavování 

mohou být nevratně poškozeny. Z tohoto pohledu představují výstavy vždy riziko, a proto k 

jejich přípravě a zajištění musí být vždy přistoupeno s maximální pečlivostí, odpovědností a 

znalostí všech možných rizik. Obecně lze však říci, že archivy mohou krátkodobě 

vystavovat originály archiválií, avšak za podmínky zajištění všestranné bezpečnosti 

vystavovaných památek. Pokud není možné bezpečnost vystavovaných archiválií zajistit nebo 

se jedná o dlouhodobé či dokonce stálé expozice, je nezbytné vystavovat kvalitní reprodukce 

a faksimilie originálů. 

 

Obecné zásady a postupy při vystavování nebo zapůjčování archiválií k výstavám 

Souhlas k vystavování archiválií (nebo zapůjčení k výstavě) náleží vždy řediteli archivu. 

Tento souhlas je však podmíněn souhlasem vedoucího restaurátorského a konzervátorského 

oddělení. Žádost o vystavování archiválií by měl ředitel archivu obdržet minimálně 6 měsíců 

před zahájením výstavy. V opačném případě se žadatel vystavuje nebezpečí, že požadované 

archiválie, které bude nutné před výstavou restaurovat, nebudou zapůjčeny. 

Na základě zaslané žádosti určí ředitel (vedoucí archivního oddělení) pracovníka, který po 

odborné a organizační stránce bude zajišťovat výstavní akci nebo zápůjčku. Tento pracovník 

sám nebo ve spolupráci s dalšími odbornými pracovníky vybírá a shromažďuje archiválie 

požadované k výstavě, které posléze předá restaurátorům. Dále pak v případě potřeby 

zajišťuje zhotovení reprodukcí, včasné stanovení pojistných částek, připravuje Smlouvu o 

výpůjčce, předává archiválie komisaři výstavy a po ukončení výstavy zajišťuje předání 

archiválií zpět restaurátorům k závěrečnému posouzení stavu. 

V případě, že se archiválie zapůjčují k výstavě mimo budovu archivu, je vypůjčiteli zaslán 

podrobný Dotazník pro zapůjčení archiválií k výstavním účelům. 

Restaurátoři archivu podrobně posoudí fyzický stav požadované archiválie a na základě 

znalostí fyzického stavu, typu archiválie a vyhodnoceného dotazníku rozhodnou, zda a které 

z požadovaných archiválií budou vystaveny nebo zapůjčeny pro výstavní účely. 

Před zapůjčením u vybraných archiválií pracovníci restaurátorského oddělení vyplní Protokol 

o stavu archiválie před výstavou. Protokol může být doplněn nebo nahrazen kvalitní 

reprodukcí (černobílá nebo barevná fotografie, diapozitiv, digitální fotografie, mikrofilm) a je 

součástí Smlouvy o výpůjčce. Vybrané archiválie zabalí a předají odpovědnému pracovníkovi 

k expedici. 



Archiválie by měly být před zapůjčením pojištěny. Při stanovování pojistné částky se přihlíží 

k historické a umělecko-řemeslné hodnotě archiválie a k nákladům na restaurování v případě 

jejího poškození a tuto částku stanoví pracovník archivu a je též uvedena ve Smlouvě o 

výpůjčce. Písemný doklad o uzavření pojištění musí být zaslán archivu před zapůjčením 

archiválie. 

V průběhu výstavy kdykoliv pracovníci archivu mohou kontrolovat stav vystavených 

archiválií a dodržování požadovaných výstavních podmínek. Obdobně tak by měli být při 

instalaci zapůjčených archiválií a též při likvidaci výstavy. 

Po ukončení výstavy odpovědný pracovník zajistí, aby se všechny archiválie vrátily zpět do 

restaurátorského a konzervátorského oddělení, kde restaurátoři za účasti zástupce vypůjčitele 

posoudí jejich stav a doplní Protokol o stavu archiválie. Teprve potom mohou být archiválie 

vráceny do depozitářů. 

 

Klimatické a světelné podmínky vystavování 

Klimatické parametry 

Klimatické parametry ve výstavních prostorách musí být udržovány konstantní, tj. bez 

velkých výkyvů po celou dobu výstavy. Teplota a relativní vlhkost musí být v průběhu 

výstavy měřeny a zaznamenávány. Relativní vlhkost vzduchu ve výstavních sálech se 

doporučuje udržovat na hodnotě 50 % s maximálními výkyvy  5 %. Obdobně tak teplota by 

měla být v rozmezí 15  20  2 
o
C. 

Udržet konstantní relativní vlhkost ve výstavních prostorách je mnohdy velmi obtížné, zvláště 

v deštivém počasí a při velkém zájmu návštěvníků. V těchto případech je nutné omezit jejich 

počet ve výstavních sálech a důsledně dbát na odkládání mokrých nebo vlhkých kabátů do 

šatny. 

Požadavky na čistotu ovzduší 

Ochrana exponátů před účinky plynných nečistot, zejména dominujícího oxidu siřičitého a 

oxidů dusíku, ale i přízemního ozonu, je významná a měla by být minimalizována zvláště v 

průmyslových a městských aglomeracích. 

Obdobně tak veškeré materiály, které jsou použity pro konstrukci výstavních vitrín nebo 

adjustaci exponátů nesmí uvolňovat žádné škodliviny (např. formaldehyd, kyselinu octovou). 

Doporučené intenzity osvětlení a podílu ultrafialového záření při osvětlování exponátů 

1. Hladiny osvětlení, přesněji řečeno intenzity osvětlení, jsou v archivech, knihovnách, 

muzeích i galeriích nezbytně věcí kompromisu. Světlo poškozuje většinu materiálů 



organického původu, ale zároveň je určitá intenzita osvětlení nezbytná, aby objekty 

vytvořené z těchto materiálů byly jasně viděny návštěvníky. 

2. Navržená strategie výstav doporučuje intenzitu osvětlení 100 luxů pro kategorie 2 a 3 a 

75 luxů pro kategorii 1. U nejcitlivějších materiálů kategorie 1 (hladina citlivosti 1 dle 

ISO 105) se doporučuje intenzita osvětlení 50 lx. Přirozeně se předpokládá, že případné 

UV záření světelného zdroje bylo odfiltrováno. 

3. Významné je, že pro úspěšné pozorování při nízké intenzitě osvětlení pozorovatel 

potřebuje několik minut k adaptaci na nízkou hladinu osvětlení. V případě, že je 

dočasně vystaven vyšší intenzitě osvětlení (např. při přechodu z jedné výstavní 

místnosti do druhé intenzivně osvětlenou chodbou), adaptační doba se prodlužuje. Je-li 

tedy skutečně nutné pracovat s nízkými hladinami osvětlení, je žádoucí, aby nejen 

výstavní místnosti, ale i chodby, případně další nevýstavní prostory, kterými prochází 

návštěvník, byly osvětleny stejně. 

Je doporučeno, aby v současné době akceptovaný podíl ultrafialového záření 75 µW·lm
-1

 byl 

snížen na hodnotu 10 µW·lm
-1

. 

 

Doporučené doby vystavení 

Základem výstavní strategie je skutečnost, že všechna umělecká díla na papíru jsou zařazena 

dle jejich citlivosti ke světlu do jedné ze tří kategorií. Kategorie jsou založeny na Britském 

standardu modré vlny BS 1006 (British Blue Wool Standard) nebo na standardu ISO 105 

následujícím způsobem: 

Kategorie 1: díla s hladinou citlivosti ISO 1, 2 a 3. 

Kategorie 2: díla s hladinou citlivosti ISO 4, 5 a 6. 

Kategorie 3: díla s hladinou citlivosti ISO 7, 8 a vyšší. 

[…] 

Samotná výstavní strategie je shrnuta v tab. a je založena na poznání přibližného množství 

světelné dávky v luxhodinách, které mohou vyvolat právě rozlišitelný stupeň vyblednutí JNF 

= 1 nejcitlivějších děl každé kategorie (toto množství luxhodin je uvedeno v druhém sloupci) 

Na základě těchto hodnot je navržena roční doba vystavení pro každou kategorii (viz třetím 

sloupci tabulky). V případě, že umělecké dílo je vystaveno podle tohoto doporučení, je možno 

předpokládat, že dílo určité kategorie znatelně vybledne v počtu let uvedených ve čtvrtém 

sloupci. Je třeba poznamenat, že se jedná o přibližné údaje. Rychlost blednutí, především pak 

závislost této rychlosti na čase po dlouhém období existence objektu s neznámou historií 

osvětlení, je velmi obtížné přesně předpovědět. 



 

Tab. Doporučené doby vystavení exponátů jednotlivých kategorií 

 Expozice 

vyvolávající právě 

rozlišitelného 

vyblednutí 

(Mlx·h) 

Doporučená doba 

vystavení 

(týdny/rok) nebo 

celková roční 

expozice (lx·h/rok) 

Doba nezbytná k 

vyvolání právě 

rozlišitelného 

vyblednutí 

(roky) 

Kategorie 1 

(citlivé – ISO 1, 2, 3) 

1,2 Mlx·h 

(ISO 2) 

4 týdny 

nebo 12000 lx·h 

100 

Kategorie 2 

(středně citlivé – ISO 4, 5, 

6) 

10 Mlx·h 

(ISO 4) 

10 týdnů nebo 

42000 lx·h 

250 

Kategorie 3 

(trvanlivé – ISO 7, 8 a 

vyšší) 

300 Mlx·h 

(ISO 7) 

20 týdnů nebo 

84000 lx·h 

3500 

 

Při výpočtu doporučené doby vystavení je uvažován 42 hodinový výstavní týden s intenzitou 

osvětlení 100 luxů pro kategorie 2 a 3 a 75 luxů pro kategorie 1. Předpokládá se, že případné 

ultrafialové záření světelného zdroje bylo odfiltrováno. Při delší době trvání výstavy se 

doporučená doba  vystavení upravuje následujícím způsobem: 4 týdny za rok, případně 8 

týdnů za 2 roky nebo 12 týdnů za 3 roky atp. Doporučuje se však, aby doba vystavení 

nepřekročila 20 týdnů. 

 

Rozdělení materiálů do jednotlivých kategorií 

Tab. Materiály uměleckých děl na papíru zahrnuté do kategorie 1 

Definice děl: 

Všechna díla s barvami, pojivy a podložkami se zařazením světelné stálosti dle ISO 

standardu modré vlny 3 a nižší. Následující materiály a techniky byly zařazeny do 

kategorie 1: 

 Pastely, některé citlivé barvy, neznámé a laciné palety 

 Akvarely, některé citlivé barvy, neznámé a laciné palety 

 Kvaše, některé citlivé barvy, neznámé a laciné palety 

 Barevné tiskařské barvy (včetně na bázi oleje), některé citlivé barvy a neznámé 



palety, tj. litografie, sítotisk atd. 

 Mnohobarevné temperové malby s nedefinovanými pigmenty (iluminované 

rukopisy, orientální kvaše nebo tempera na papíru a hedvábí) 

 Většina tónovaných papírů, tj. šedomodré, zelenošedé 

 Barevné fotografie neznámé kvality, včetně starších barevných fotografií 

 Polaroidové snímky 

 Většina historických přírodních barviv na textilu (s výjimkou indiga a mořeny na 

vlně) 

 Kresby provedené popisovačem 

 Bistr, sépie (citlivost neznámých železitých inkoustů) 

 Složité černé inkousty 

 Neznámé žlutě a červeně v japonských blokových tiscích 

 Neznámé žlutě a červeně v evropských rukopisech 

 Peří, málo kvalitní obchodní materiály použité v kolážích 

Specifické pigmenty: 

Všechny pigmenty citlivosti ISO 1, 2 a 3 jsou klasifikovány jako kategorie 1, včetně 

následujících: 

 Gumiguta 

 Složité černě 

 Mořena a indigo na bavlně 

 Indigo v akvarelu 

 Tenké lazury a lavírované malby provedené přechodnými pigmenty, tj. většina 

karmínových lakových pigmentů (kvercitron, karmín v lavírované malbě na bílém 

papíru 

 Světlice barvířská 

 Kurkuma 

 Křížatka (Commelina communis) 

 

V archivech patří mezi nejcitlivější materiály archiválie se záznamy a razítky z 2. pol. 19. a 

20. století, které byly napsány inkousty nejčastěji na bázi arylmetanových barviv. Pro tyto 

archiválie jsou i nejnižší dávky doporučené pro materiály z kategorie 1 příliš vysoké, a proto 

by neměly být prakticky vystavovány. 

Tab. Materiály uměleckých děl na papíru zahrnuté do kategorie 2 



Definice děl: 

Všechna díla s barvami, pojivy a podložkami se zařazením světelné stálosti dle ISO 

standardu modré vlny 4, 5 nebo 6. Následující materiály a techniky byly zařazeny do 

kategorie 2: 

 Dřevovina a ostatní málo kvalitní papíry a papírové podložky 

 Barevné diapozitivy, o kterých je známo, že mají značku Kodachrome, 

Ektachrome, Fujichrome atp. 

 Cibachromy 

 Nové barevné fotografie (přibližně do roku 1980) 

Specifické pigmenty: 

Všechny pigmenty citlivosti ISO 4, 5 a 6 jsou klasifikovány jako kategorie 2, včetně 

následujících: 

 Některá tradiční barviva na textil 

 Vermilion (spíše tmavne než bledne) 

 Indická  žluť 

 Základní brilantní červeně: karmínový, mořenový a alizarinový lak 

Tab. Materiály uměleckých děl na papíru zahrnuté do kategorie 3 

Definice děl: 

Všechna díla s barvami, pojivy a podložkami se zařazením světelné stálosti dle ISO 

standardu modré vlny 7, 8 a výše. Následující materiály a techniky byly zařazeny do 

kategorie 3: 

 Hadrový papír dobré kvality 

 Inkousty na bázi uhlíku 

 Grafit, dřevěné uhlí  

 Kresba stříbrným a kovovým hrotem (povlaky pro papír pro techniku kovového 

hrotu jsou snad přijatelné v případě, že jsou bílé a nikoliv barevné) 

 Zemité pigmenty, okry, umbry atp. 

 Přírodní křídy, krvavě červené, hnědé, černé a bílé (conté crayons) 

 Černobílé stříbrno/želetinové fotografie 

 Zlatem nebo selenem tónované nebo jinak trvale zpracované fotografie  

 Plasty, polyetylén, syntetické pryskyřice 

Specifické pigmenty: 



Všechny pigmenty citlivosti ISO 7, 8 a výše  jsou klasifikovány jako kategorie 3, včetně 

následujících: 

 Moderní barvy nejvyšší kvality, včetně vodových barev, barev pro kvaše, pastely 

atp. 

 Moderní kadmiové červeně 

 Ultramarín, většina modří 

 Aureolin (kobaltová žluť) 

 Indigo a mořena barvířská na vlně 

 

“Světelný” životopis vystavené archiválie 

Vzhledem k tomu, že účinek světla má kumulativní charakter a zvláště atraktivní archiválie 

jsou vystavovány častěji, je nutné znát množství světelné energie, které v minulosti památka 

již absorbovala. Tyto údaje by pak měly sloužit při rozhodování o jejím dalším vystavení. 

Pro tyto účely byl navrhnut formulář, ve kterém jsou zaznamenány základní údaje o 

vystavených archiváliích, o délce výstavy, intenzitě a kvalitě osvětlení, teplotě a relativní 

vlhkosti vzduchu ve výstavních sálech. 

 

Způsoby vystavování některých druhů archiválií a jejich adjustace 

Povrch archiválií nesmí být porušen za žádných okolností. Proto je nelze na podložku lepit, 

špendlit, ani jinak mechanicky upevňovat. Nerovnosti jejich povrchu nesmějí být násilně 

vyrovnávány. 

Knihy se instalují do vitrín ve vodorovné nebo mírně šikmé poloze. Jako podložky lze použít 

skleněné pultíky, molitanové přířezy nebo speciální stojánky z polymetylmetakrylátu 

(plexisklo). Knihy jsou zavřené nebo pouze mírně rozevřené, aby nedošlo k poškození vazby 

a hřbetu. Listy vystavené dvoustrany mohou být přichyceny těžítkem z olůvek zašitých do 

tkaniny nebo pásky z inertní polyetylentereftalátové fólie (např. Melinex, Mylar, Tenolan 

atd.) 

Jednotlivé listy (např. aktový materiál, grafické listy, plány a mapy malých rozměrů) jsou 

vystavovány ve vodorovné nebo svislé poloze. Jako podložka musí být použit inertní materiál 

(sklo, nekyselá, dřevoviny prostá lepenka či karton archivní kvality). Archiválie velkých 

rozměrů (mapy, plány, plakáty) je možné vystavovat svisle sepnuty mezi skly nebo ve 

vodorovné poloze přichycené na inertní podložku pásky polyethylentereftalátové fólie. 



Listiny s pečetěmi je možné vystavovat ve vodorovné poloze nebo na šikmém pultíku. Ve 

svislé poloze by měly být pergamenové listiny vystavovány pouze v ochranné 

polyethylenfereftalátové fólii se speciálním odlehčovacím pouzdrem na pečetě. Vystavování 

tohoto typu archiválií ve svislé poloze by mělo být pouze výjimečné. 

Sfragistický materiál (pečetě, buly) – pokud není vystavován společně s listinami – se 

vystavuje ve vodorovné poloze na inertní podložce. Kovové typáře nevyžadují zvláštní 

výstavní režim. 

Při vystavování fotografií je nutné dodržovat spodní hranice požadovaných klimatických i 

světelných parametrů. Překrytí fotografií účinnými UV filtry je nezbytností. Vystavování 

barevných fotografických materiálů není doporučeno. 

 

Dotazník pro zapůjčení archiválií k výstavním účelům 

A.Výstava 

1. Název výstavy. 

2. Datum zahájení výstavy. 

3. Datum ukončení výstavy. 

4. Jméno a adresa instituce, která si archiválie vypůjčuje. 

5. Jméno, adresa, telefon, fax  osoby odpovědné za vypůjčené archiválie. 

6. Požadované archiválie pro výpůjčku. 

B.Stavebně-technické parametry výstavních prostor 

7. Jsou výstavní prostory samostatnou budovou nebo jsou součástí vícefunkční budovy? 

8. Stavební materiál budovy (beton, cihla). 

9. Ve kterém podlaží jsou výstavní prostory umístěny? 

10. Počet metrů čtverečních výstavních prostor. 

11. Jsou výstavní prostory členěny a jak. 

12. Mají výstavní prostory jeden vstup nebo více, a jaký je jejich režim. 

13. Počet oken (na jaké světové strany jsou umístěna)? 

14. Klasická ochrana prostor(zámky, mříže). 

15. Elektronická bezpečnostní signalizace. 

16. Možnost přídavné lokální elektronické signalizace. 

17. Je v objektu elektronická protipožární signalizace (EPS)? 

18. Hasící přístroje (počet, typ). 

19. Počet dozorců ve výstavních prostorách v návštěvní době. 

20. Způsob zabezpečení výstavních prostor mimo návštěvní provoz. 



21. Kdo má přístup do výstavních prostor během instalace a demontáže výstavy a jak je           

prováděna kontrola? 

C.Klimatické a světelné parametry výstavních prostor 

22. Způsob vytápění výstavních prostor. 

23. Klimatizace. 

24. Přídavné klimatizační přístroje (typ a počet). 

25. Přístroje na měření teploty a vlhkosti (typ a počet). 

26. Teplota ve výstavních prostorách (je možné ji upravit dle požadavků půjčitele)? 

27. Relativní vlhkost ve výstavních prostorách (je možné ji upravit dle požadavků  půjčitele)? 

28. Způsob osvětlení výstavních prostor. 

29. Běžná hladina intenzity osvětlení v luxech (je možné ji upravit dle požadavků půjčitele)? 

30. Typ(y) umělého osvětlení. 

31. Je možné zcela vyloučit přístup denního světla? 

32. Jsou k dispozici uzamykatelné prachotěsné výstavní vitríny (typ)? 

33. Jsou tyto vitríny klimatizovány? 

Podpis         datum 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokol o stavu archiválie 

……………ARCHIV V           FOND:  ………………………………..…………           INV. Č.:  …………………….……            SIGN.:  ……………..…………….. 

NÁZEV ARCHIVÁLIE:  
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

 

 

POPIS ARCHIVÁLIE: 
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POZNÁMKY KE STAVU ARCHIVÁLIE PŘED ZAPŮJČENÍM – RECTO: 

POZNÁMKY KE STAVU ARCHIVÁLIE PŘED ZAPŮJČENÍM – VERSO: 
 

PŮJČITEL:  ……………………………..…………….                     VYPŮJČITEL:  ……………………….. ……………..                      DATUM:  
………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………
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Příloha č. 2. 

SMLOUVA O VÝPŮJČCE 

uzavřená podle ust. § 659 a násl. Občanského zákoníku v platném znění mezi 

Českou republikou - ………………... archivem v ……….... IČO …………… 

se sídlem …………………………….. 

zastoupenou ……………………………, ředitelkou 

STAV ARCHIVÁLIE PŘI NAVRÁCENÍ 

PŮJČITEL:  ……………………………..…………….                     VYPŮJČITEL:  ……………………….. ……………..                      DATUM:  
………………………………………… 

POZNÁMKY KE STAVU ARCHIVÁLIE PŘI NAVRÁCENÍ – RECTO: 

POZNÁMKY KE STAVU ARCHIVÁLIE PŘI NAVRÁCENÍ - VERSO: 
 

……………………………………………………………………………………………………
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jako půjčitelem (dále též ………..) 

 

a 

 

………………………………………………………………………..nar./IČO: 

………………. 

bytem/se sídlem v ………………………………………………………………………………. 

telefon/fax/e-mail: ……………………………………………………………………………… 

zastoupeným: 

…………………………………………………………………………………… 

jako vypůjčitelem  

 

I. 

Půjčitel zapůjčuje touto smlouvou vypůjčiteli archiválie uvedené v příloze č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy, a to pro účely: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Doba výpůjčky se sjednává od ………………… do ……………………, resp. na dobu 

trvání ……………………………………………………………………………..…………….,  

nebude-li dodatečně písemně dohodnuto jinak. 

 

II. 

1. Vypůjčitel se zavazuje užívat vypůjčené archiválie řádně, pouze k účelu a v místě 

uvedeném v této smlouvě, způsobem odpovídajícím jejich povaze, určení a stavu a za 

podmínek, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku. 

2. a)  klimatické podmínky: 

  teplota: 18 ± 2 ºC 

  relativní vlhkost: 50 ± 5 % 

  b)  světelné podmínky: 

   intenzita osvětlení:   lx 

   maximální emise UV-záření umělých zdrojů osvětlení:   W/lm 

   celková dávka absorbovaného záření během výstavy:   lxh 



3. Není-li dále dohodnuto jinak, platí rovněž podmínky uvedené v Zásadách vystavování 

archiválií Národního archivu v Praze, zveřejněných na internetové adrese NA:  

http://www.nacr.cz  

4. Pojistná hodnota archiválií, které jsou předmětem výpůjčky dle této smlouvy činí 

………………. Kč, slovy: ………………………………………………………………. 

resp. je uvedena položkově v příloze č. 2 této smlouvy. 

 

III. 

1. Vypůjčitel nesmí na vypůjčených archiváliích ani na jejich adjustaci provádět žádné 

změny ani úpravy, vyjma takových, k nimž mu půjčitel poskytl výslovný, předchozí 

písemný souhlas. 

2. Vypůjčitel nesmí přenechat zapůjčené archiválie k užívání třetí osobě. 

 

IV. 

1. Vypůjčitel se zavazuje nahradit ztráty a veškeré škody vzniklé z jakékoliv příčiny na 

vypůjčených archiváliích od okamžiku jejich převzetí do jejich vrácení, včetně těch, které 

by se na vrácené věci vyskytly dodatečně v prokazatelné souvislosti s výpůjčkou. Za 

škodu se považují také nutné náklady na restaurování, jehož potřeba vznikla následkem 

poškození vypůjčených archiválií. 

2. Není-li písemně dohodnuto jinak, je vypůjčitel povinen vypůjčené archiválie na své 

náklady pojistit proti všem škodám a rizikům, včetně přírodních katastrof a klimatických 

vlivů, na pojistné částky - hodnotu uvedenou v této smlouvě, a to od okamžiku jejich 

převzetí do okamžiku vrácení půjčiteli.  

3. Uzavřenou pojistnou smlouvu, z níž příjemcem pojistného plnění pro případ vzniku 

pojistné události bude půjčitel, předá vypůjčitel půjčiteli nejpozději 10 dnů před 

sjednaným započetím doby výpůjčky.   

4. Před obdržením pojistky nelze archiválie vydat k balení a transportu.  

5. Nedodržení podmínek dle odst. 2 a 3 tohoto článku se považuje za podstatné porušení 

smlouvy, které zakládá právo půjčitele od smlouvy s okamžitou platností odstoupit.  

6. V případě vzniku škody na zapůjčených archiváliích vypůjčitel bezodkladně písemně 

vyrozumí půjčitele a sepíše s ním Protokol/y o stavu archiválií při jejich vrácení půjčiteli. 

7. Výši náhrady za vzniklé škody (poškození, ztrátu apod.) činí minimálně celkové náklady 

na restaurování poškozené archiválie, maximálně pojistná hodnota archiválií, uvedená 

v této smlouvě. 

http://www.nacr.cz/


 

V. 

1. Odborné zabalení archiválií a jejich transport tam i zpět a jejich vrácení půjčiteli zajistí na 

své náklady vypůjčitel, pokud není ujednáno jinak. 

2. Půjčitel tímto výslovně upozorňuje vypůjčitele na nutnost dodržení následujících postupů 

s tím, že v případě nedodržení této povinnosti je vypůjčitel povinen nahradit NA event. 

škodu tímto vzniklou. 

3. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

 

VI. 

1. Vypůjčitel zajistí na svůj náklad odborný a bezpečnostní dohled nad předmětem výpůjčky, 

jakož i technické zabezpečení předmětu výpůjčky, a to po celou dobu trvání výpůjčky. 

2. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, zapůjčované archiválie bude doprovázet při 

transportu tam i zpět pracovník půjčitele, který bude přítomen vybalení, kontrole stavu a 

instalaci. Před zpětným transportem pak bude přítomen deinstalaci archiválií, kontrole 

stavu a balení. Náklady na cestu, ubytování a diety tohoto pracovníka půjčitele hradí 

vypůjčitel v rozsahu dle platných předpisů. 

 

VII. 

1. Při veškerých prezentacích zapůjčených archiválií je vypůjčitel povinen uvést, že 

vypůjčené archiválie jsou z ……………………. archivu v ………………... 

2. Vypůjčené archiválie nesmí být žádným způsobem reprodukovány bez souhlasu půjčitele 

a vypůjčitel nesmí umožnit jejich reprodukci třetím osobám. 

3. Pokud vypůjčitel vydá v souvislosti s výpůjčkou nějaké tiskoviny či j. nosiče informací, 

zavazuje se přenechat půjčiteli bezplatně po dvou výtiscích či nosičích. 

 

VIII. 

1. Porušení podmínek výpůjčky dle této smlouvy se pokládá za hrubé porušení smlouvy a 

zakládá právo půjčitele na okamžité odstoupení od smlouvy. 

2. Vypůjčitel je v takovém případě povinen zapůjčené archiválie vrátit na svůj náklad ještě 

před uplynutím sjednané výpůjční lhůty. 



3. Půjčitel si dále vyhrazuje právo požádat v odůvodněném případě o vrácení archiválií před 

uplynutím doby výpůjčky. O takové skutečnosti vyrozumí vypůjčitele písemně nejméně 

deset dnů před požadovaným termínem vrácení. 

 

IX. 

1. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí Občanského zákoníkem v platném 

znění a dalšími, obecně závaznými právními předpisy České republiky. Soudem 

příslušným pro řešení sporů z této smlouvy je obecný soud půjčitele. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu. Její 

nedílnou součástí je Seznam zapůjčených archiválií, včetně položkového seznamu 

pojistných hodnot archiválií a dokumentace o stavu archiválií. 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich pravé vůli a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

V   V   

 

Dne   Dne   

 

…………………………………………                    …………………………………………... 

razítko půjčitele, jméno a podpis                               razítko vypůjčitele, jméno a podpis  

              jeho zástupce                                                                    jeho zástupce 


