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Abstrakt: 

Cílem rigorózní práce je na základě hloubkové a komplexní analýzy Archivu 

Národního divadla vytvořit dokumentační základ pro grantový projekt se záměrem jeho 

rozsáhlé revitalizace. Představuje archiv především jako informační systém v digitální době, 

ovšem v širším historickém kontextu. Věnuje se problematice divadelních archivů a jejich 

specifikům, včetně jejich metodiky archivování. Charakterizuje stav digitálních archivů 

významných divadel u nás i v zahraničí. Popisuje vzniklý návrh grantového projektu 

směřujícího k řešení, které by mělo být přínosem pro divadelní obec i širší veřejnost a 

transformovat archiv ve skutečně účelný informační systém. Součástí práce je i hledání 

významu a role divadelních archivů na pozadí technologického vývoje. 

 

Klíčová slova: Archiv, Archiv Národního divadla, digitalizace, divadlo, divadelní cedule, 

dokument, fond, inscenace, projekt, Národní divadlo, revitalizace. 



Abstract:  

The aim of the thesis is to create the documentation basis for the grant project, whose 

object is to revitalize the archives extensively, all based on the in-depth and comprehensive 

analysis of the Archives of the National Theatre. It presents the archives as an information 

system in the digital age above all, but in a broader historical context. It focuses on theater 

archives and their specifics, including the methodology for archiving. It characterizes the 

aspects of digital archives affiliated to significant theaters both at home and abroad. It 

describes the resulting draft of the grant project leading to the solution that should provide 

benefits for the theater community and the wider public and to transform the archives in a 

genuinely effective information system. The thesis also tries to search for the meaning and 

role of theater archives in the background of technological developments. 

 

Keywords: Archives, The Archives of the National Theatre, digitizing, theatre, theatre 

poster, document, collection, production, project, The National Theatre, revitalization. 
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Předmluva 

Cílem práce s názvem Archiv Národního divadla v minulosti a digitální současnosti 

bylo ukázat kontrast mezi tím, jak si archiv vedl ve svých začátcích, jakou podobu a postoj 

zaujímá dnes, ale také nastínit, jakým směrem se právě ubírá, a co významného má před 

sebou. 

Téma chápu jako aktuální i nadčasové. Ačkoli by se mohlo zdát úzkoprofilové, snažila 

jsem se k tématu přistupovat tak, aby v souvislostech více vypovídalo o celé společnosti než 

jen o archivu samotném. Motivací ke zvolenému tématu byl silný pocit, že je stále co 

objevovat a zdokonalovat v návaznosti na mou diplomovou práci, která charakterizovala 

archiv jako informační systém. Cítila jsem také jistý závazek, protože diplomová práce mi 

nedala tolik prostoru dostat se do hloubky. Touto cestou jsem chtěla námět více prozkoumat a 

rozvinout. Též jsem ověřila, jak a zda mé původní návrhy z předchozích let mohou fungovat 

v praxi a navrhla jsem nová řešení, která by archiv mohla mírně posunout kupředu. Jak jsem 

se zavázala v diplomové práci, byl vytvořen profil Archivu Národního divadla na české verzi 

Wikipedie. 

Tato studie je výsledkem několikaletého bádání, pozorování a zkoumání archivu 

z pozice zaměstnance Národního divadla. Klíčovou otázkou pro mě bylo, jak si archiv poradil 

se změnami v době digitalizace a technokratizmu. Nově jsem se zaměřila i na další divadelní 

instituce a jejich archivy, čímž jsem docílila možnosti vidět archiv v širším kontextu. Bylo 

fascinující sledovat, jak se proměňoval a jak se proměňuje i dnes. Celý výzkum dal nakonec 

základy pro přípravu projektového záměru k žádosti o grant na revitalizaci archivu, k čemuž 

nastaly příznivé okolnosti.  

Práce je založena zejména na strukturovaných rozhovorech s osobnostmi z oblasti 

archivnictví či divadelní kultury, jádro práce pak tvoří výzkum, který předcházel 

zmiňovanému projektu. Své poznatky a postřehy jsem zpracovala nejen do textu rigorózní 

práce, ale jako participant grantového projektu jsem také dostala šanci zapracovat je do 

projektového záměru, který byl předložen na Ministerstvo kultury a Ministerstvo práce a 

sociálních věcí.  Projektem, který poukazuje na naléhavé potřeby archivu, si dáváme za cíl 

dokončit v archivu dlouholetou digitalizaci, zpřístupnit veřejnosti co nejvíce možných dat, 

sjednotit informační systémy i v rámci dílčích pracovišť a vytvořit prostor k budoucímu 

rozvoji. Mou rolí je koordinace projektu a s tím spojená příprava podkladů vycházejících 

z analýz, které provádím. Sbírám data z jednotlivých oddělení a porovnávám je s poznatky ze 
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studia odborných materiálů k projektovému řízení. Na jejich základě přicházím s vlastními 

strategickými nápady, které konzultuji s vedením divadla, a které lze v projektovém řízení 

využít. Na starosti mám též část administrativy projektu a vypracovávání dílčí dokumentace. 

Taková práce je pro mne obohacující, protože vím, že dělám něco, čemu věřím. Vím, 

jak je obtížné financování kultury, a pokud mohu jakkoli malým podnětem přispět k tomu, 

aby se mohlo něco zlepšit, tak to udělám. To by mělo být smyslem lidského počínání, ať už si 

člověk vybere jakýkoli obor. Jsem velmi ráda, že mohu být součástí vznikajícího projektu a 

pokud se jeho realizace naplní, budu to vnímat jako zadostiučinění a jako dobře investovanou 

energii. Překážkou může být neochota všeho druhu, já jsem však přesvědčena, že se nyní 

podařilo spojit tým osobností českého divadla, které svou práci vykonávají se stejným 

zájmem jako já. Tato rigorózní práce se již stala součástí dokumentační přípravy projektu, 

který by měl podstatnou měrou přispět k tomu, aby se z Archivu ND stal pro českou divadelní 

obec i širší veřejnost moderní a skutečně funkční informační systém. 

Znovu poukazuji na to, že neexistují písemné záznamy o historii archivu, což nabádá 

ke vzniku publikace. Vydání knihy v rámci Národního divadla je reálné. Přála bych si, aby 

tato práce mohla být pro to inspirací. Jsem si vědoma nutné zainteresovanosti více lidí, proto 

hledám i jiné alternativy, jak historii archivu zdokumentovat.  

Smysl stále vidím v tom, že je důležité pečovat o kulturní dědictví a zachovávat ho 

k předání budoucím generacím. Oslovují mne historická hlediska, která se potkají 

s možnostmi technologického pokroku. To, že dnes užíváme tak krásný a bohatý jazyk, jakým 

je čeština, není samozřejmostí. Stejně tak jako není samozřejmostí národní identita, jejíž 

nedílnou složkou je i kultura. Zdá se, že nastává doba, kdy otázka identity a kulturního 

dědictví bude možná muset být přehodnocena a znovu definována. Myslím, že Národní 

divadlo by nemělo být chápáno jen jako umělecká instituce, kam se chodíme bavit, ale i jako 

symbol utvářející české dějiny a nesoucí hlubší význam národní totožnosti. O tom všem právě 

svědčí archivy.   

Mám jedno oblíbené motto, které prorokoval mecenáš a donátor umění, mimo to 

bývalý výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu Jan Viktor Mládek: „Přežije-li 

kultura, přežije národ“. Může to znít trochu nadneseně, ale já si v tuto chvíli nedovedu 

představit heslo, které by trefněji vystihovalo pointu práce. 
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1. ÚVOD 

Archiv Národního divadla je v dnešním technickém a digitálním světě fenoménem 

v evropském měřítku, který si zaslouží více pozornosti. Jakou důležitou roli hraje, se práce 

pokouší objasnit na pozadí historického, kulturního a společenského kontextu.  

1.1. Základní pojmy v archivnictví 

Snahy o definici archivu a s ním souvisejících činností existují odpradávna. Vznik 

archivnictví jako samostatné disciplíny se datuje od konce 19. století, kdy z úsilí profesního 

spolku holandských archivářů vzešla rukověť archivní služby
1
, kniha, která se jako první 

pokusila z vědeckého hlediska definovat archiv a položila základní kámen pro vědecké pojetí 

archivnictví. Poukázala na to, že archiv jako organický celek, má vznikat podle pevných 

pravidel z činnosti úřadu a je přirozeně produktem systematické činnosti úředníků.  Mimo to 

definovala archiválie a podala návod, jak je zpřístupňovat a jak vytvářet archivní inventář. 

Další zásadní příručku vztahující se k archivní nauce vydal Eugenio Casanova v roce 1928 a 

pojmenoval ji Archivistica. Casanova se v této knize zcela nově věnoval právním otázkám 

archivnictví, archivnímu personálu, jeho vzdělání a úkolům a v neposlední řadě konzervaci 

archiválií. [Šťouračová, 1999, s. 7-11]
2
 

Archivnictvím se v moderním pojetí archivnictví rozumí obor lidské činnosti 

zaměřený na péči o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví a plnící funkce 

správní, informační, vědecké a kulturní.
3
 

Všechny pojmy týkající se archivnictví a archivní vědy obecně v České republice 

vymezuje Zákon o archivnictví a spisové službě 499/2004 Sb.
4
 Zákon dále určuje, jak 

s archiváliemi zacházet, jak je evidovat, kategorizovat, ochraňovat, určuje práva a povinnosti 

jejich držitelů a především popisuje dělení archivů. 

Pro lepší srozumitelnost textu této práce dále uvádím alespoň stručný výčet s 

definicemi vybraných pojmů, který byl sestaven na základě různých dostupných zdrojů: 

archiv, archivář, archiválie, archivní fond, archivní sbírka, inscenace, badatel.  

                                                           
1
 Kniha vznikla v rámci profesního spolku holandských archivářů v roce 1891. Stala se prvním vědeckým 

pokusem o vyslovení archivní teorie a posléze základem vědeckého pojetí archivnictví.  
2
 ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Úvod do archivnictví. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1999. ISBN 

8021022167. 139 s. 
3
 [Zákon 499/2004 Sb., §2 a)] 

4
 ČESKO. Zákon č. 499 ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. In: 

Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 173/2004. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499. 

http://www.nacr.cz/sua/legis/499_04.htm
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499
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 Archiv  

Podle Zákona o spisové službě je archiv definován jako zařízení, které slouží 

k ukládání archiválií a péči o ně.
5
 Slovo archiv pochází z řečtiny, kde slovo archeion, 

označovalo vládní či jinou úřední instituci nebo její budovu zahrnující písemnosti vzniklé 

z úřední činnosti této instituce a místo, kde se tyto písemnosti ukládaly. Termín posléze 

převzala latina a následovaly ji i další moderní jazyky. 

Archiv má za úkol chránit a zpřístupňovat kulturní dědictví světa uložené 

v nejrůznějších písemnostech, ve zvukových a filmových záznamech nebo v trojrozměrných 

sbírkových předmětech. Je především odbornou institucí, která po dlouhá staletí uchovává 

veškeré významné písemnosti produkované společností. Zejména jde o dokumenty veřejné 

správy a organizací zřízených státem, kraji, městy nebo obcemi, v druhé řadě se jedná 

i o písemnosti soukromých právnických a fyzických osob. Představit si je lze jako tradiční 

listinné nebo knižní památky v rukopisné a tištěné podobě, které se na našem území 

dochovaly již od poloviny 11. století, i jako novodobé dokumenty (např. fotografie, filmy, 

magnetické pásky, digitální soubory) z posledních desetiletí. Uloženy jsou v archivech, 

v moderních klimatizovaných depozitářích, za účelem zachování paměti o minulých 

událostech, osobách, místech a věcech, které nějakým způsobem zasáhly do historického 

dění. Ne nadarmo se o archivech mluví jako o tzv. paměťových institucích. Z výše uvedeného 

se již rýsuje rozdíl proti mnohem známějším knihovnám. Jimi uchovávané písemné svědectví 

se zaměřuje na literaturu vydávanou různými nakladatelstvími i na nejnovější formy 

publikování zahrnující multimediální dokumenty v počítačové podobě (např. elektronické 

zdroje, webové stránky). Jinými slovy knihovny shromažďují dokumenty vytvořené za 

účelem co nejširšího publikování způsobem, který byl v dané době obvyklý. Na rozdíl od 

většiny knihovních dokumentů oplývají archivní písemnosti (tzv. archiválie) jedinečností, 

protože v drtivé většině existují pouze v jednom jediném exempláři uloženém v příslušném 

archivu. Archivy své dokumenty přehledně a bezplatně zpřístupňují, a proto kdokoli, kdo 

dosáhl příslušného věku, může navštívit archivní studovnu a vyžádat si vybrané historické 

písemnosti k prezenčnímu studiu. Svou prací nabízejí co možná nejlepší podmínky, aby bylo 

naplněno jejich poslání, tj. bezpečně uchovat a zpřístupňovat archiválie za účelem jejich 

širokého využití.
6
 

                                                           
5
 [Zákon 499/2004 Sb.] 

6
 Co je archiv? [online]. 2015 [cit. 2015-01-15]. Česká archivní společnost. Dostupné z: 

http://cesarch.cz/archivnictvi/co-je-archiv/. 

http://cesarch.cz/archivnictvi/co-je-archiv/
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Hlavním posláním archivu je shromažďovat, třídit, zpřístupňovat a uchovávat 

archiválie pro praktické a vědecké potřeby jak jednotlivců, tak institucí.
7
 Takto trefně cituje 

archivní poslání Jiřina Šťouračová, odbornice z Ústavu pomocných věd historických a 

archivnictví Masarykovy univerzity v Brně, která se problematikou archivnictví dlouhodobě 

zabývá. Poslání archivu lze vyčíst i z archivního zákona, nikoli však v zobecněné formě.   

Výše zmíněný zákon primárně dělí v České republice archivy na veřejné a soukromé. 

Mezi veřejné patří Národní archiv, státní oblastní archivy, specializované archivy, 

bezpečnostní archivy a archivy územních samosprávných celků. Archivy slouží správním a 

provozním účelům instituce, u níž písemnosti vznikly, a také účelům historické vědy i dalších 

vědních oborů. Archivnictví a spisová služba se nacházejí pod správou Ministerstva vnitra.
8
 

Je tomu tak přibližně od konce 40. let minulého století. V roce 1946 byla v Liberci zřízena 

expozitura Archivu ministerstva vnitra, která převzala především archiválie Říšského archivu 

pro sudetskou župu, vzniklého za okupace. V souladu se vznikem krajského zřízení od 

1. ledna 1949 byla postupně zakládána krajská archivní střediska, a to nejprve jako pobočné 

úschovny (depozitáře) Archivu ministerstva vnitra, jenž byl právě vzhledem ke vzniku 

poboček a krajských archivů v roce 1950 přejmenován na Ústřední archiv ministerstva vnitra 

v Praze. [Hoffmanová, 2000, s. 7-24]
9
 V praxi ČR rozhoduje o akreditaci archivu 

Ministerstvo vnitra na úseku archivnictví a výkonu spisové služby.
10

 

 Archivář 

Minulost i přítomnost archivnictví v českých zemích byla a je neodmyslitelně spjata 

s archivními pracovníky, bez nichž by se národní archivní dědictví nedochovalo do naší doby. 

Jejich současné působení je službou přítomné společnosti a dává naději k zachování paměti 

národa i do budoucna. [Hoffmanová, 2000, s. 35] 

Archivář je odborně školený pracovník archivu pečující o uložené archiválie. Provádí 

výběr archiválií a zajišťuje jejich evidenci, uložení, ochranu a zpřístupnění veřejnosti. 

[Hoffmanová, 2000, s. 7] Dokumenty, které archivář vybere a určí k uložení do archivu, se 

                                                           
7
[Šťouračová, 2013, s. 8] 

8
Archivnictví a spisová služba – Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2016 [cit. 2016-07-13]. 

Archivnictví a spisová služba. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx. 
9
 HOFFMANOVÁ Jaroslava; PRAŽÁKOVÁ Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. 1. vyd. Praha: 

Libri, 2000. ISBN 80-7277-023-3. 
10

[Zákon 499/2004 Sb.] 

https://www.muni.cz/phil/213200
https://www.muni.cz/phil/213200
http://cs.wikipedia.org/wiki/Archiv
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
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nazývají archiválie. Vedle archivnictví archivář obvykle ovládá dějiny práva, dějiny správy, 

pomocné vědy historické a starší vývojové stupně jazyků.
11

 

 Archiválie 

Podle výše citovaného Zákona o archivnictví a spisové službě je archiválií takový 

záznam, 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, které byly vzhledem k době vzniku obsahu, původu, 

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

kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrány a vzaty do evidence. Podle 

archivního zákona jsou archiválie evidované na území ČR národním archivním dědictvím.
12

 

 Archivní fond 

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

vytvořených činností určité fyzické nebo právnické osoby, organizační složky státu nebo 

územního samosprávného celku, archivní sbírkou pak soubor archiválií navzájem 

propojených jedním nebo několika společnými znaky.
13

 

 Inscenace 

Divadelní inscenace v teatrologii označuje umělecké dílo, kterým je organizace, 

partitura jednotlivých divadelních představení. Nejde o konkrétní odehrání divadelního 

představení, ale o jeho předlohu, která se vyskytuje v mysli všech zúčastněných a je jakousi 

„ideální“ představou o právě probíhajícím představení. [Jungmannová, 2004]
14

 Inscenace je 

základním produktem divadla, neboť v divadelním světě se vše odvíjí od počtu premiér 

v dané divadelní sezoně.  

Pro potřeby divadelních archivů je inscenace základním územ, jinými slovy archivní 

jednotkou. Tento fakt jednoznačně odlišuje divadelní archivy od těch ostatních.  

 

                                                           
11

 [Hoffmanová, 2000, s. 7] 
12

 [Zákon 499/2004 Sb., §2 e, §16)] 
13

 [Zákon 499/2004 Sb., §2 g) h)] 
14

 JUNGMANNOVÁ, Lenka; LINKA Jan a PAVLOVSKÝ Petr. Základní pojmy divadla, Teatrologický slovník. 

1. vyd. Praha: Nakladatelství Libri & Národní divadlo, 2004. ISBN 80-7277-194-9. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Archiv%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_pr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C4%9Bjiny_spr%C3%A1vy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pomocn%C3%A9_v%C4%9Bdy_historick%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatrologie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bleck%C3%A9_d%C3%ADlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadeln%C3%AD_p%C5%99edstaven%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8072771949
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 Badatel 

Tak jako jsou uživateli knihoven čtenáři, uživatelé divadelních archivů jsou podle 

archivního zákona vedeni jako badatelé. Ti v rámci archivu vykonávají badatelskou činnost. 

Jinými slovy systematicky vyhledávají informace zpravidla k předem zvolenému tématu či 

okruhu témat.   

1.2. Archivnictví z pohledu Národního divadla  

1.2.1. Právní forma instituce 

Národní divadlo je příspěvkovou organizací České republiky, jejímž zřizovatelem je 

Ministerstvo kultury České republiky. Ředitele ND jmenuje ministr kultury. Od 1. srpna 2014 

zastává post ředitele ND prof. MgA. Jan Burian. Ředitel spolupracuje úzce s poradními 

orgány, tj. Garanční radou a Radou Národního divadla, které se skládají z významných 

osobností veřejného a kulturního života. V současnosti ji tvoří rektoři či děkani uměleckých 

vysokých škol, kulturní odborníci a publicisté, ředitelé kulturních institucí a další. 

Doba s sebou přinesla to, že pod pojmem, respektive značkou „Národní divadlo“ si 

nelze představit jedinou budovu, nýbrž hned čtyři budovy, ve kterých se střídají čtyři 

umělecké soubory – Balet, Činohra, Opera a Laterna magika
15

. Pod uměleckou správu divadla 

spadají čtyři scény – Národní divadlo, Státní opera (od roku 2012)
16

, Stavovské divadlo (od 

roku 1920) a Nová scéna (s přestávkami opět od roku 2010). Národní divadlo tedy funguje 

jako čtyř-souborové repertoárové divadlo
17

, které hraje na čtyřech scénách. Existovaly snahy 

vyprofilovat na základě repertoáru každý divadelní dům jiným způsobem, ale tyto pokusy se 

ujaly pouze částečně. 

V Evropě je divadlo s větším počtem divadelních souborů i scén raritou a nutno říci, 

že systém tohoto druhu je velmi náročný na provoz jak organizačně, tak po finanční stránce. 

Svým uspořádáním se Národní divadlo nejvíce přibližuje holdingu rakouského Spolkového 

                                                           
15

 Historie Laterny magiky začíná v roce 1958, kdy nebyla součástí Národního divadla. Tou se stala 1. 1. 2010. 

V současnosti je její osud nejistý. S odkazem na koncepci ředitele ND prof. Jana Buriana a aktuální diskuze.; 

Laterna magika [online]. 2016 [cit. 2016-04-12]. Národní divadlo. Dostupné z: http://www.narodni-

divadlo.cz/cs/laterna-magika/historie. 
16

Státní opera se uzavřela v létě 2016 z důvodu rozsáhlé rekonstrukce, která potrvá minimálně dva roky. Část 

repertoáru se po jejím otevření obnoví.  
17

 Pojem repertoárové divadlo označuje konkrétní divadlo ansámblového typu, které v divadelní sezóně paralelně 

uvádí více divadelních titulů. Pod pojmem též rozumíme tradiční model českého divadla a středoevropské 

divadelní praxe od 18. století, který dodnes přežívá u většiny velkých, národních či reprezentačních divadelních 

scén.; Divadlo repertoárové – Arts Lexikon [online]. 2016 [cit. 2016-05-08]. Divadlo repertoárové. Dostupné z: 

http://www.artslexikon.cz//index.php?title=Divadlo_reperto%C3%A1rov%C3%A9. 

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/kontakty/jan-burian
http://www.narodni-divadlo.cz/cs/laterna-magika/historie
http://www.narodni-divadlo.cz/cs/laterna-magika/historie
http://www.artslexikon.cz/index.php?title=Divadlo_reperto%C3%A1rov%C3%A9


18 

divadla (Bundestheater-Holding GmbH), jenž čítá tyto složky: Staatsoper, Volksoper, 

Burgtheater a pobočné scény
18

 a servisní organizaci AFA (Art for Art). Holding ve spolupráci 

s ostatními divadly vyjednává podmínky kolektivních smluv, nastavuje personální a 

marketingovou politiku. Údržba budov, výroba kostýmů a dekorací, transport i prodej 

vstupenek je zajišťován servisním centrem.
19

 Holding zastává pozici supervizora, nastavuje 

pravidla a regulace finančních toků, které kontroluje. Model tzv. vídeňského holdingu byl 

později adaptován i v Berlíně a ve Štýrském Hradci. 

Důležitým momentem, který by mohl přepsat kulturní dějiny českých zemí je 

schválení Zákona o veřejných kulturních institucích
20

, který je v současné době žhavým 

tématem v kulturní obci, a který by umožnil zavedení podobného modelu holdingu i u nás.  

1.2.2. Vznik Národního divadla z hlediska archivnictví 

Dějinami Národního divadla se zabývalo již mnoho historiků. Přestože nejsou 

předmětem práce, nelze jeho stručnou historii opomenout, jakožto dotvoření obrazu 

souvislostí a pochopení důležitosti archivu v celkovém kontextu. Oproti tomu o Archivu 

Národního divadla neexistují žádné záznamy. Podrobnému popisu archivu – jeho poslání, 

historii a vztahu k archivování, ale také srovnání, jak si stál archiv dříve a jak si stojí dnes, se 

práce věnuje v následujících kapitolách. 

V českých dějinách si Národní divadlo vydobylo vysoce ceněné místo. Soustavně si 

udržuje dobré jméno a stále platí, že Národní je jenom jedno, Národní je národní, nebo že 

Národní patří všem.
21

 

Položením základního kamene 16. května 1868 vyústilo předchozí snažení o 

vybudování českého divadla, které se začalo objevovat již od 70. let 18. století. Základní 

kámen měl původně pocházet z hory Říp, nakonec však bylo dovezeno na dvacet kamenů 

z různých koutů Čech a Moravy. Velké události odpovídaly patřičně velké oslavy. I když to 

nebylo původním záměrem, oslava se přetransformovala v národní manifestaci a zároveň se 

                                                           
18

 Jedná se o složky bývalé správy Spolkových divadel. Roku 1999 byla Spolkovým divadlům vypovězena 

samostatnost, kontrolní systém od té doby vede holding Spolkových divadel, jehož zřizovatelem je spolková 

země.; Vídeňský holding. Rozhovor s Janou DVOŘÁKOVU. Praha 1. 8. 2016. 
19

 Tyto služby jsou jednotlivými divadly a holdingem servisnímu centru hrazeny. Servisní centrum jako jediný 

subjekt v rámci holdingu nedostává dotaci, musí svůj provoz plně financovat z obchodní činnosti. 
20 

Dne 20. 4. 2016 prošel Zákon o veřejných kulturních institucích Senátem ČR, v parlamentu bude teprve 

projednáván. Vláda zákon nepodpořila. Velký problém je ze strany sociálních partnerů a to v podstatě 

z neoprávněné obavy o  snížení platů po zavedení holdingového řízení. 
21

 Národní je jenom jedno, Národní je národní, nebo že Národní patří všem. – všechny tyto a podobné výrazy 

zlidověly a jsou užívané širokou veřejností, včetně médií, pro vyjádření, že Národní divadlo je jedinečné a 

jediné. Pojem „národní“ je určující. 



19 

stala největším shromážděním českého lidu v 19. století. Obě fakta dokládají silnou ideu 

českého národa o vystavění samostatného divadla. Stavba Národního divadla nepředstavovala 

pouze skvost architektury, ale také celonárodní cíl. [Benešová, 1999, s. 7-10]
22

 

Příliš dlouho se však Češi z nově postaveného divadla neradovali. Odehrálo se pouze 

dvanáct představení. V pátek 12. srpna 1881 vznikl na střeše divadla požár a velká část 

budovy shořela. Tento den znamenal národní katastrofu. Spisovatel Jaroslav Kvapil ho popsal 

takto: „Dvanáctý srpen roku jedenaosmdesátého – požár Národního divadla! Bylo to v pátek, 

v nejčernější pátek našeho novodobého života národního. K nám na venkov došla zpráva 

o tom teprve v sobotu o polednách, a podnes vidím svého otce, jak hlavu ve dlaních seděl 

zdrcen u stolu, a maminka jak v koutku plakala.“ [Kvapil, 1932]
23

 

Ne nadarmo se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. Požár Zlaté kapličky, jak se 

Národním divadlu právem přezdívá, vyvolal v českém lidu touhu po nápravě. Pořádaly se 

sbírky, do kterých přispívali převážně mecenáši, ale také česká šlechta a lidé z nižších 

sociálních vrstev. Sbírky v duchu hesla Národ sobě, které se dodnes majestátně tyčí ve vlysu 

se znaky zemí Koruny české nad oponou Vojtěcha Hynaise v historické budově, opět 

dokladují tehdejší českou pospolitost. 

Divadlo zrekonstruované po rozsáhlém požáru bylo znovuotevřeno 18. listopadu 1883 

dnes již tradičním představením Libuše Bedřicha Smetany.
24

  

Národní divadlo v Praze se bezpochyby stalo symbolem vlasteneckých tužeb, 

symbolem vyhraného boje nad minulostí a symbolem úsilí o kulturní a politickou nezávislost. 

Podporovalo národní soudržnost, oživovalo a pomáhalo udržet český jazyk a ve své podstatě 

i národní svobodu. Jindřich Vybíral v knize Národní divadlo – historie a současnost budovy
25

 

hovoří o „zázračném vzkříšení národa“, nazývá divadlo „chrámem znovuzrození“ a doplňuje, 

že národní obrození vdechlo základy moderní české kultury a upevnilo pozici českého jazyka. 

Právě položení základů moderní české kultury a upevňování pozice českého jazyka jsou 

významnými kulturními milníky v dějinách, na něž je dodnes odkazováno. To se týká identity 

celého národa. Z praxe je jisté, že mnoho lidí stále chápe divadlo jako něco cenného, 

osobního, tradičního atd. Už jen při vstupu do zlaté kapličky lze ucítit genia loci
26

. Jako 
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 BENEŠOVÁ, Zdena; FLÍDROVÁ Dana a SOUČKOVÁ Taťána. Národní divadlo – historie a současnost 

budovy. 1. vyd. Praha: Národní divadlo, 1999. ISBN 80-7258-001-9. 
23

 KVAPIL, Jaroslav. O čem vím. Praha: Orbis, 1932.  
24

 [Benešová, 1999, s. 92] 
25

 [Benešová, 1999, s. 89] 
26

 Latinské slovní spojení znamenající „duch místa“ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/18._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1883
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kvapil
http://cs.wikipedia.org/wiki/1932
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
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magnet přitahuje i dnes. Neustále se objevují lidé, kteří se s Národním divadlem chtějí spojit, 

ať už jsou to běžní diváci, dárci, sponzoři, obchodní partneři. I ti však přicházejí převážně 

proto, že mají ke kultuře vztah. „Národní divadlo je pro mě čímsi výjimečné a 

nepřekonatelné.“
27

, říká Kateřina Kněžíková, sólistka Opery ND a mecenáška Věra 

Výtvarová ji doplňuje: „Národní divadlo – symbol tradice a pýchy národa, kulturní klenot, 

který má štědrost individuálních dárců vetkaný ve své historii – bylo přesně to pravé“.
28

 Tolik 

k dokreslení, proč je důležitá péče o kulturní dědictví, v níž hrají archivy obecně jednu 

z hlavních rolí. 

1.2.3. Postavení Národního divadla v českém státě v souvislosti s archivnictvím 

Preambule statutu Národního divadla uvádí: „Národní divadlo je reprezentativní 

scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského 

kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro 

svobodnou uměleckou tvorbu.  Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol 

ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu.“
29

 

Postavení archivu v rámci instituce Národního divadla se proměňuje s tím, jak se 

střídají ředitelé Národního divadla. V současné době jeho význam posiluje hlavně 

v souvislosti s digitalizací repertoáru ND a archivních fondů. 

Národní divadlo muselo přečkat mnoho bouří a nepřízní, které naštěstí ustálo. Je 

vděčným tématem pro vydávání různých druhů publikací a textů, což vypovídá o jeho 

důležitosti, avšak to je jen jedním z dokladů. Těší se zájmu široké veřejnosti, laické i odborné. 

Za tím vším se skrývá společná historie. V České republice existuje mnoho divadel menšího 

rozsahu, jež jsou neméně významná, ale národní divadlo je skutečně jen jedno, byť to může 

znít jako otřepaná fráze. Náleží mu nezaměnitelný titul – patří všem. Společným 

jmenovatelem je již zmiňovaná národní identita. Jeho útrobami prošlo nespočet umělců, 

herců, tanečníků, operních pěvců, ředitelů a řada dalších uměleckých i mimouměleckých 

profesí. Neustále se musí přizpůsobovat změnám a režimům probíhajícím ve společnosti a 

zůstat přitom nestranným kulturním svatostánkem. Divadlo umožňuje únik do nereálného 

světa od surové reality a pomáhá nalézt vnitřní rovnováhu. Jak dokládá výňatek z medailonku 
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mecenášky Věry Výtvarové, jeho devizou je moc kladného působení na diváka a společnost: 

„Dává mi možnost cítit tep každého souboru, vžít se do způsobu tvůrčí práce interpretů, prožít 

společně napětí při premiéře a poté sklidit euforii repríz. Miluji první recenze klubu diváků, 

které vznikají ještě před premiérou a předávají se ústně a velmi zasvěceně přímo na chodbách 

divadel. Miluji pohled do tváří všech, kteří sedí v hledišti a do divadla prostě patří. Miluji 

divadlo. Miluji jej intenzivněji od chvíle, kdy jsme s manželem jeho součástí.“
30

 Jeho 

nevýhodou je však to, že může leckomu být i takzvaně trnem v oku. Podle bývalého ředitele 

ND Ondřeje Černého
31

 je Národní divadlo vnímáno jako privilegované, a to zejména mezi 

divadelníky. Být jeho součástí znamená prestiž a čest. Otázka financí je však v tomto případě 

relativní. Národní divadlo hospodaří s vyšším rozpočtem než ostatní regionální divadla. 

V porovnání s tím, jakými rozpočty disponují zahraniční vícesouborová divadla, je bohužel 

česká kultura v čele s Národním divadlem Popelkou.
32

 

1.3. Historie Archivu Národního divadla 

Historie archivu je poměrně mladá. Není možná bohatá na dramatické příběhy, ale 

rozhodně je zajímavá, spletitá a dalo by se říci, že i neobjevená. Archiv a jeho pracovníci se 

museli o své poslání často zasazovat, být nejen trpěliví, ale také se nenechat odradit. Jak 

ubíhal čas, v čele divadla se vystřídalo několik ředitelů, archiv změnil místo svého působení a 

neustále se vyvíjel v rytmu technického pokroku. Někdy svižně, jindy pomaleji. Zůstal však 

nepostradatelným místem, kde se střetává minulost s  budoucností. Zajímavostí je, že dosud 

nevyšla žádná publikace, která by shrnovala osud archivu a jeho historii
33

. Žádné písemné 

zprávy o úplných prvopočátcích archivu se nedochovaly. 

V září 2016 vstoupilo Národní divadlo do 134. divadelní sezony. Fondy divadelního 

archivu tudíž shromažďují dokumentaci za 133 sezon
34

.     

Pro archiv a jeho rozvoj byl významný příchod archivářky Hany Konečné a dnes již 

bývalé vedoucí archivu Zdeny Benešové. Tím se začala psát novodobá historie Archivu 

Národního divadla. V té době sídlil Archiv ND v naprosto nevyhovujících prostorách 

historické a doplňovací budovy na Národní třídě. Až pozdější shoda náhod a okolností 
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přidělila archivu prostory v Anenském areálu
35

, kam se přestěhoval o tři roky později. Toho 

času byl archiv ve velmi špatném stavu, pozbýval jakéhokoli uspořádání jeho fondu a 

postrádal odborné pracovní síly. Pracovní umístění v archivu nebylo vůbec atraktivní. Pro 

tehdejší politický režim bylo takzvaně bezpečné a není veřejným tajemstvím, že mnohdy 

bývalo udělováno za trest.  

1.3.1. Medailon Zdeny Benešové 

Mgr. Zdena Benešová nastoupila do Archivu ND v roce 1974 krátce předtím, než 

dostudovala divadelní vědu a český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ke 

studiu na vysoké škole ji přiměl dramaturg Divadla za branou Karel Kraus. Jak sama uvádí: 

„To bylo divadlo, které mě vlastně přivedlo k divadlu.“ A dodnes vzpomíná na své školní 

pedagogy Františka Černého a Milana Lukeše, dále na Hanu Konečnou, Karla Krause 

i Divadlo za branou jako zdroj své nesmírné inspirace. 

Na post vedoucí archivu byla jmenována v roce 1990. Tuto funkci vykonávala do 

30. 6. 2016. Stála u přerodu Archivu ND v moderní odborné teatrologické pracoviště. Je 

tvůrkyní a spolutvůrkyní fungujícího systému uspořádání archivu včetně definování jeho 

fondů a sbírek, přičemž přes čtyřicet let systematicky pracovala na jejich rozšiřování a 

zpřístupňování veřejnosti. Výrazným počinem pracovníků archivu byl Soupis repertoáru 

Národního divadla v Praze 1881–1983 a 1983–1993, který vyšel ve čtyřech svazcích.  

Benešová byla jednou z vůdčích osobností projektu digitalizace archiválií ND a také 

vzniku webové aplikace.
36

 Před téměř deseti lety vystoupila na 26. mezinárodním kongresu 

organizace SIBMAS s referátem Soupis repertoáru Národního divadla v Praze v digitální 

podobě. Bohatá je i její publikační činnost, podílela se na monografiích: Národní divadlo – 

Historie a současnost (1999), Stavovské divadlo – Historie a současnost (2000) a Busty 

v Národním divadle (2010). Redakčně spolupracuje na vydávání odborných publikací nebo 

pamětí divadelních umělců. Je členkou Teatrologické společnosti. 

Zdena Benešová převzala dne 24. 6. 2014 medaili Za zásluhy o české archivnictví. 

Toto ocenění se uděluje osobnostem, které se zasloužily o rozvoj českého archivnictví.
37

 

Přitom se netají tím, že původně vůbec nezamýšlela stát se archivářkou. Přispěla k tomu spíše 

náhoda, respektive změna režimu v České republice. 
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1.3.2. Počátky Archivu Národního divadla 

Archiv ND existuje v podstatě od samého vzniku Národního divadla, od roku 1883, 

kdy bylo divadlo znovuotevřeno po ničivém požáru. Od té doby se v různé míře 

shromažďovaly dokumenty týkající se činnosti divadla, to znamená divadelní texty – 

divadelní hry, fotografie, kresby, schovávaly se divadelní cedule. Nelze s jistotou říci, že se 

již v té době hovořilo o archivu jako takovém. Neměl žádné formální uspořádání, celá dlouhá 

léta nesloužil veřejnosti. Všechny dokumenty byly uložené v historické budově ND na 

několika různých místech, chybělo jim jakékoli označení. Dokumenty spravoval vždy někdo 

ze zaměstnanců divadla, většinou dramaturg. Pozice archiváře vznikla až o mnoho let později. 

Přesto toto shromažďování dokumentů odpovídalo dnešnímu pojetí slova archiv. 

V počátcích archivu, tak, jak ho známe dnes, figurovala Hana Konečná, toho času 

dramaturgyně Divadla za branou, jež v roce 1965 založili Otomar Krejča, Karel Kraus 

a dramatik Josef Topol. Za Otomarem Krejčou odešli z Národního divadla kmenoví herci Jan 

Tříska a Marie Tomášová, posléze Ladislav Boháč a Miloš Nedbal. Konečná se zde během 

posledního roku jeho existence (1971) seznámila s mladou studentkou divadelní vědy Zdenou 

Benešovou, která v divadle krátce působila na praxi a částečně se starala o místní divadelní 

archiv.  

Psal se rok 1972. Komunistický režim považoval divadlo hrající v dnešních prostorách 

divadla Bez zábradlí za ideově nevhodné. Nejprve bylo divadlo zavřeno, posléze úplně 

zrušeno. Získalo status divadla zavřeného z politických důvodů. Za zmínku stojí, že fondy 

archivu Divadla za branou byly v 70. a 80. letech 20. století uloženy a uschovány v Archivu 

ND.  

Konečná odcházela z Divadla za branou s nálepkou „politicky nevhodná“. Bez 

nadsázky a doslova za trest byla umístěna do Archivu Národního divadla a nesměla 

vykonávat své původní milované povolání dramaturgyně. Podle Benešové se tento fakt 

paradoxně ukázal být nesmírnou výhodou a výzvou, neboť Hana Konečná pochopila tuto 

situaci jako své nové poslání, a tak vnesla do archivu zcela nové světlo a odbornou pracovní 

sílu, kterou archiv postrádal. Ani tehdejší vedoucí archivu Anna Pavlová neměla odborné 

teatrologické vzdělání.  

Z nepříliš odlišných důvodů nastupovala v roce 1974 do archivu i Zdena Benešová. 

Nebyla sice politicky nekorektní, ale zároveň se sama odmítala diktátu režimu v oblasti 

divadelního umění podřídit, když byla svědkem toho, jak divadlo reaguje na nastolenou 
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společenskou situaci. Repertoár divadel se proměnil a začaly se hrát velmi nekvalitní 

inscenace. Proto s radostí a očekáváním téměř bez váhání přijala nabídku Hany Konečné – 

místo archivářky v Archivu Národního divadla. Podobně jako Konečná uchopila tuto 

příležitost coby dobrodružství a výzvu.
38

  

1.3.3. Prvotní rozvoj a vznik novodobého Archivu Národního divadla 

Archiv ND trpěl od samého vzniku nedostatkem vhodných prostor. Sídlil v historické 

budově ND, přičemž vchod do hlavní místnosti byl přes zadní vchod do divadla. Další 

místnosti a sklady byly bez logistického smyslu roztroušené po budově v různých patrech. 

Jedna z místností se dokonce nacházela v temných prostorách pod orchestřištěm. Jen těžko se 

dalo v takovém chaosu pracovat komplexně.  

Krom toho, že chyběla kvalitní prostranství a odborně erudovaní pracovníci, nalézal se 

archiv ve velmi špatném stavu co do uspořádání. Archiváliím chyběly signatury (označené 

byly pouze knihy) a nebylo možné je řadit do fondů, neboť ty ještě do té doby nikdo 

nedefinoval. 

V roce 1976 převzala funkci vedoucí archivu Hana Konečná. To znamenalo pro 

Archiv Národního divadla řadu změn a s tím i nové směřování. Společně se Zdenou 

Benešovou se odhodlaně rozhodly přichystat pro archiv zbrusu nový systém včetně vytvoření 

archivních fondů. První podmínkou pro budování životaschopného archivu byla stálá odborná 

pracovní síla, druhou pak zajištění vyhovujících prostor. 

Za zásadní bod v historii Archivu ND lze považovat stěhování archivu do prostor 

Anenského areálu v roce 1977, což vytvořilo zázemí pro vznik vědeckého pracoviště v počtu 

dvě malé místnosti a jedna velká. Benešová popisuje samotné stěhování jako jeden z osobně 

nejstrašnějších životních zážitků: „Celý majetek archivu jsme ručně balili sami, přičemž 

balíky nás učil vázat dramaturg Karel Kraus. On je totiž původním povoláním vyučený 

knihkupec a ti se dříve učili vázat balíky takovým zvláštním způsobem, že se samy nikdy 

nerozvázaly. Dodnes to umím, protože těch balíků bylo nepředstavitelně mnoho. Stěhování 

trvalo tři čtvrtě roku. Potíž byla v tom, že jsme se museli v termínu vystěhovat, ale zároveň 

čekat, až se uvolní prostory Anenského areálu. V závěru to znamenalo stěhovat balíky 

nadvakrát. Nejprve do kopule střechy Národního divadla a teprve pak do nově připravených 

prostor. Jakmile bylo vše přestěhováno, opět jsme všechny balíky museli rozbalit. Během 
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těchto peripetií jsme však logicky získali tu nejlepší možnost archiválie seskupit dle potřeby. 

Při stěhování také docházelo k neuvěřitelným věcem. Například jsme vybourali jeden z regálů 

a ukázalo se, že ve zdi je obrovská zamčená skříň. Museli jsme ji vypáčit a ukázalo se, že 

ukrývá poklady. Byly v ní uloženy scénografie, scénografické návrhy, fotografie, konvoluty 

kostýmních návrhů, kostýmní návrhy z 19. století. Byli jsme opravdu v šoku.“
39

 

Jak dokládá nález z té doby – dřívější ukládání dokumentů do archivu bylo až 

prozaické: „Prostě se zaplnila skříň, pak se zavřela, a protože už nebylo žádné další volné 

místo, před skříň se postavil regál a ten se zaplnil knihami a fotografiemi,“ prozrazuje 

Benešová.
40

  

Archiv procházel různými etapami. V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století 

byl významným konspiračním pracovištěm. Vydávaly se zde speciální interní materiály, 

cyklostyly překladů operních, baletních a činoherních recenzí ze zahraničních odborných 

časopisů, rozšiřovaly se dokumenty Charty 77 a shromažďovaly zakázané knihy. Vypomáhali 

zde lidé, kteří nesměli za režimu normalizace vykonávat své profese. S překlady pomáhal 

například divadelní kritik Jindřich Černý, pozdější ředitel Národního divadla (v letech 1991-

1993), nebo herečka Vlasta Chramostová, která jako pamětnice popisovala neidentifikované 

činoherní fotografie v době, kdy měla zakázáno hrát. 

Zásadním faktorem, který archiv vždy značně ovlivňoval, bylo obsazení postu ředitele 

divadla. Jelikož o archivu rozhoduje ředitel, záleží na jeho vztahu k archivní práci. Podle 

Zdeny Benešové vnesl každý z ředitelů něco specifického, ale bohužel ne každý z nich se 

dopodrobna o archiv zajímal. Za éry Jiřího Pauera, který působil do roku 1989, se vydal 

knižní Soupis repertoáru Národního divadla do roku 1983, což bylo velmi podstatné a 

později umožnilo mnohem rychlejší digitalizaci. Financování programu digitalizace je 

zásluhou Daniela Dvořáka, jenž byl ředitelem ND v letech 2002-2006. 

Od doby, kdy se začal archiv znatelně proměňovat, uplynulo více než čtyřicet let. Na 

základě pořádacího systému, který archivářky Hana Konečná a Zdena Benešová vymyslely 

a propracovaly, se podařilo archivu zpracovat fondy, získat řád a vybudovat z něj čestné 

místo, které má dnes svou vlastní knihovnu a badatelnu, obě přístupné veřejnosti. Badatelna 

byla otevřena ve druhé polovině roku 1977.  
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Zachoval se název Archiv Národního divadla, jakožto firemní značka uznávaná 

v českých i zahraničních odborných kruzích, a to i přes reálnou absenci statutu archivu (viz 

bod 1.4).  

S vývojem technologií a s rostoucími hrozbami vyšší moci, jakými jsou v konkrétním 

případě Archivu ND například povodně, přišel projekt umožňující digitalizaci fondů a vznik 

samostatných webových stránek, což znamenalo velký krok kupředu. Zde, v roce 2002, 

začíná přerod od, lidově řečeno, papírové podoby archivu k modernímu digitálnímu 

pracovišti. Za tímto projektem stojí Benešová a tehdejší ředitel Národního divadla Daniel 

Dvořák. Ten si byl, coby profesí scénograf, dobře vědom toho, že divadelní inscenace a vše, 

co k ní patří, zaniká spolu s jejím posledním uvedením, tedy derniérou. Jeho vizí bylo 

zachování divadelního produktu. Šířil nejen dobré jméno Národního divadla, ale připsat si 

může hlavně zásluhy za šíření jména a osvěty Archivu ND.  

Podle Benešové je dnes Archiv Národního divadla považován za důležitý. Podmínky, 

které byly vytvořeny v Anenském areálu, jsou výborné, místní prostory nabízejí možnosti 

rozvoje a projekt digitalizace se ukazuje jako úspěšný.  Pozice archivu je dnes důstojná. 

Archiv ND slouží jednak pro interní, jednak pro externí potřeby. V rámci divadla 

poskytuje hodnotné materiály a podklady pro divadelní plakáty, programy k inscenacím, 

časopisy a další tiskové materiály nebo výstavy. Režiséři a dramaturgové zde čerpají 

informace i inspiraci, studenti zdroje pro své diplomové nebo disertační práce, redaktoři a 

spisovatelé podklady pro své články a publikace. Odborní archiváři mohou archivní fondy a 

sbírky využívat k vlastní vědecké, pedagogické a popularizační činnosti. Archiv slouží také 

k bádání pro soukromé účely. Například Ing. Petr Sedlecký pátrá v archivu po minulosti 

svých předků a současně vytváří profily divadelních umělců pro českou Wikipedii.
41

 Svůj 

profil na Wikipedii
42

 má už i AND, čímž rozšiřuje žádanou osvětu.  

To vše shrnuje vyjádření herečky Evy Salzmannové: „Je důležité připomínat minulost, 

i když je těžké najít pro to výstižný jazyk. Vývoj divadla je v souznění s posunem společnosti. 

Divadlo jako citlivé médium samozřejmě reaguje na společenské změny a nálady. Dnes v 

Národním divadle působí lidé, kteří dobu před 25 lety ani třeba nezažili, a především chtějí 

realizovat svoje představy a umělecké záměry bez historické zátěže. V pohledu na mladou, a 

                                                           
41

 SOCHOROVÁ, Eva. Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém. Praha, 2014. Diplomová 

práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce 

doc. PhDr. Rudolf Vlasák. 
42

 Profil AND na Wikipedii byl založen Evou Sochorovou a Petrem Sedleckým v roce 2014. 
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nejen tvůrčí, generaci nabízí Salzmannová dělení na generaci před a po sociálních sítích: „To 

je naprosto rozdílné, je to generace, která jinak myslí, jinak vnímá, má úplně jiné problémy. 

Je apolitická a co do historického povědomí, setkávám se zcela běžně se zásadní neznalostí a 

chaotickým povědomím.“
43

 

1.4. Archiv Národního divadla a jeho současná forma 

Archiv ND vždy podléhal nejvyššímu vedení divadla, tedy řediteli Národního divadla. 

Sám o sobě není divadelní archiv statutárním orgánem a nemá vlastní právní subjektivitu, 

jeho pravým statutem je dokumentační středisko. Úzce zaměřené teatrologické pracoviště se 

nezabývá oběhem písemností. V minulosti zvažovali pracovníci archivu žádost o akreditaci 

Ministerstva vnitra, aby se Archiv ND oficiálně stal specializovaným archivem. Vzhledem 

k tomu, že taková změna statutu je velmi závažná, přináší s sebou mnoho komplikací a 

z různých hledisek se pro AND nedoporučuje, bylo nakonec od tohoto rozhodnutí ustoupeno. 

V současné době se dle dostupných informací toto téma nezvažuje.  

Po dohodě s institucí Národní archiv zůstala v užívání nejen značka Archiv Národního 

divadla v Praze, jak již bylo zmíněno v této kapitole, stejně tak zůstávají zachovány služby 

obvyklé pro archivy. Obdobně fungují všechny divadelní archivy v České republice, přičemž 

na jejich činnost dohlížejí veřejné oblastní archivy. V případě Archivu ND kontroluje jeho 

činnost Národní archiv, provádí dozor nad spisovou službou a výběr archiválií, což vyplývá 

ze Zákona o archivnictví a spisové službě
44

, a zároveň pro Archiv ND zastává funkci 

poradního orgánu.  

Vedoucí archivu často upozorňuje na to, že situace archivu záleží především na vedení 

divadla. Ačkoli archiv vykonává stále stejnou práci, stejné interní zařazení v rámci organizace 

konstantně nemělo. Střídalo se s nově vydávanými organizačními řády
45

 divadla. K 1. lednu 

2015 byl vydán nový organizační řád ředitelem prof. MgA. Janem Burianem. Podle něj spadá 

archiv v současné době přímo do Sekce ředitele pod Sekretariát ředitele (viz obr. 1). 

 

                                                           
43

 Mozaika [rozhlasový pořad]. Český rozhlas – Praha, 11. 11. 2014, 8:50. 
44

 [Zákon 499/2004 Sb.] 
45

 Organizační řád divadla je schéma interního personálního uspořádání divadla. Nemá žádnou pevnou 

pravidelnost vydávání či editování. Jeho návrh a příkaz k jeho vydání určuje stávající ředitel ND. Do doby, než 

je vydán nový organizační řád, platí vždy poslední vydaný řád.  
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Obrázek 1 – Organizační schéma Sekce ředitele Národního divadla 

 

Ačkoli by se zařazení archivu mohlo zdát jako pouhá formalita, aktuální zařazení pod 

správu ředitele se zdá být logické. Archiv sice velmi úzce spolupracuje s dalšími divadelními 

odděleními, avšak z hlediska rozpočtu je závislý na středisku, ke kterému náleží. Interní 

schvalovací procesy
46

, například v případě nákupu nových knih, DVD pro archivaci 

digitalizovaných dokumentů či jiných nutností, jsou díky tomu přesnější a rychlejší.  

1.5. Hlavní činnosti Archivu Národního divadla 

Přestože Archiv ND nemá oficiálně status archivu, vykonává některé soustavné 

činnosti jako ostatní statutární archivy a dílčí činnosti plynoucí ze Zákona o archivnictví a 

spisové službě 499/2004 Sb. Ze Zákona také vyplývá, že státní příspěvkové organizace mají 

                                                           
46

 V rámci ND probíhají interní schvalovací procesy zahrnující objednávky a faktury. Rozhodují o nich povolané 

osoby. Každé jednotlivé středisko má vytvořený tzv. schvalovací scénář, na jehož základě je proces schválen či 

zamítnut.  

http://www.nacr.cz/sua/legis/499_04.htm
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povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií
47

. Archiv ND pokrývá následující 

spektrum činností:  

 Shromažďuje dokumenty související s ND nebo z ND pocházející. Např. 

fotografie, články, divadelní texty, divadelní kritiky, kostýmní a scénické návrhy, divadelní 

cedule, knihy, divadelní plakáty, osobní korespondence, zaměstnanecké karty. 

 Provádí výběr archiválií. Týká se především dokumentů nabídnutých Archivu ND 

darem nebo ke koupi.  

 Spravuje uložené archiválie a pečuje o ně. 

 Umožňuje využívání uložených archiválií veřejnosti. Archiválie uložené v archivu 

může při respektování platných právních norem a interních předpisů využívat každý. 

Archiválie nebo jejich reprodukce lze využívat přímo v badatelně archivu na Anenském 

náměstí, do které lze přijít bez předchozího objednání. Badatelské dny jsou v pondělí a ve 

čtvrtek vždy od 9:00 do 17:30. V badatelně se archiválie předkládají k prezenčnímu studiu. 

Pro tyto účely slouží výpůjční listy (viz obr. 2 a 3). 

 

 

 

Obrázek 2 – Výpůjční list 

 

 

                                                           
47

 [Zákon 499/2004 Sb. §3 odst.1] 
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Obrázek 3 – Výpůjční list fotografií 

 

 

 Spravuje veřejnou archivní knihovnu. Umožňuje široké odborné veřejnosti jejího 

využívání. Specializovaná knihovna čítá selektované publikace s divadelní tematikou, 

přičemž výběr nových knih provádějí a evidují archiváři. Z velké části obsahuje odborné 

knihy, herecké paměti nebo knihy související úzce s ND. Archiv se zavazuje udržovat 

knihovnu živoucí, to znamená stále obohacovat fondy novými přírůstky. 

 Umožňuje využívání archivních fondů a sbírek veřejnosti prostřednictvím 

internetových stránek. Archiv ND internetové stránky aktualizuje, doplňuje o nově 

digitalizované dokumenty a spravuje prostřednictvím smluveného správce. Odkaz: 

archiv.narodni-divadlo.cz. 

 Zajišťuje optimální stav archiválií. Zajišťuje jejich vhodné uložení v depozitářích. 

Část fondů Národního divadla je uložena v depozitářích Národního archivu
48

, kde je 

uloženým archiváliím poskytnuto optimální klima (teplota 14°C +-1°C, vlhkost 55%). 

Technické parametry byly stanoveny s ohledem na doporučení mezinárodních norem.  

                                                           
48

 Archivní 4, Praha 4 – Chodovec 
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1.6. Úkoly Archivu Národního divadla v rámci instituce 

Archiv Národního divadla vykonává řadu dalších vedlejších činností, především 

v rámci organizace Národního divadla. Mezi ně patří odborná podpora všem zaměstnancům a 

kolegům, konzultantská, edukační, ale i osvětová činnost.  

 Výstavy a propagační činnost 

Archiválie jsou často využívány na výstavách pořádaných Národním divadlem. 

Pravidelné výstavy se konají v historické budově Národního divadla a budově Státní opery, ve 

Stavovském divadle je pak pro výstavy ideálním místem zpravidla Mozartův salonek na 

prvním balkoně. Oblíbeným místem pro pořádání obdobných aktivit je i venkovní prostor 

přilehlý Národnímu divadlu tzv. piazzetta. Tyto dílčí projekty bývají tematicky věnované 

vybrané inscenaci, historické události, některému z divadelních umělců u příležitosti jeho 

významného výročí úmrtí či narození nebo jiné významné události v širším společenském 

kontextu. Archiv ND při těchto příležitostech aktivně pomáhá s přípravou podkladů (zejména 

s fotografiemi) a podílí se na jejich realizaci.  

Součástí vedlejších aktivit archivu je i pomoc s přípravou podkladů pro tiskové 

konference, tiskové zprávy a další propagační činnosti v zájmu Národního divadla.  

 Publikační činnost  

Archiv ND sám o sobě není vydavatelstvím. Podílí se však na činnostech, jejichž 

výsledkem jsou edice či odborné publikace související s divadlem. Archiv poskytuje uložené 

archivní fondy vhodné pro konkrétní publikaci, mnohdy pomáhá s přípravou podkladů, 

s výběrem fotografií atd. Jeho zaměstnanci fungují také jako odborní konzultanti a při 

vydávání publikací provádějí např. korektury a editace.  

Zdena Benešová se konkrétně podílela na vydání knihy Busty v Národním divadle, jež 

vyšla v Edici Archiv v roce 2010.
49

 Kniha dokumentuje galerii bust nacházejících se 

v historické budově Národního divadla. Obsahuje profily osobností, archivní fotografie 

umělců a fotografie bust od kmenové divadelní fotografky Hany Smejkalové.  

 

 

                                                           
49

 BENEŠOVÁ, Zdena; STRAKOVÁ, Petra. Busty v Národním divadle. 1. vyd. Praha: Národní divadlo, 2010. 

ISBN 978-80-7258-331-7. 
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 Účast na výměně informací na mezinárodní úrovni 

Jednou ze součástí poslání archivu je také neustálý kontakt se zahraničím, s dalšími 

organizacemi, muzei a knihovnami, podstatou je výměna informací, kontaktů, podpora, 

vzájemná pomoc a inspirace.  

Archiv ND je členem sdružení SIBMAS
50

 – mezinárodní organizace knihoven a muzeí, 

jež má za cíl podporovat výměnu praktických a teoretických zkušeností, na mezinárodní 

úrovni podporovat kontakty mezi knihovnami, specializovanými muzei, specializovanými 

dokumentačními a informačními středisky a koordinovat akce svých členů. Organizace 

pravidelně pořádá odborné konference.  

Národní středisko SIBMAS v České republice funguje od června 1993. Jeho posláním 

je sdružovat české, moravské a slezské knihovny s divadelními fondy, muzea s divadelními 

sbírkami, archivy divadel a knihovny odborných škol a v souladu s mezinárodní organizací 

SIBMAS poskytovat stejnou podporu a výměnu informací jednotlivých členů na národní 

i nadnárodní úrovni. V České republice jsou členy tohoto střediska divadelní archivy, muzea, 

knihovny například Archiv Národního divadla v Brně, Knihovna DAMU, Národní muzeum 

v Praze – divadelní oddělení a Knihovna divadelní vědy FF UK.
51

 

1.7. Metodika pro divadelní archivy 

Na úvod je dobré připomenout, že divadelní archiv je specifickou záležitostí. Proto se 

metodika archivování lehce odlišuje od ostatních archivů. V České republice doposud nevyšla 

žádná publikace, která by komplexně pojala metodiky divadelních archivů. Ministerstvo 

vnitra ČR uvádí na svých internetových stránkách
52

 několik metodických dokumentů s 

pokyny týkajících se archivních soupisů, evidence Národního archivního dědictví 

a archivních kulturních památek, metodiky týkající se zpracování jednotlivých typů 

archivních fondů a další, ty se však dají na divadelní archiv aplikovat pouze do určité míry.  

Mezi divadelními archiváři je tento fakt známý, proto přišla Zdena Benešová společně 

s Helenou Hantákovou s návrhem, který byl přednesen na jedné z teatrologických konferencí 

v rámci Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Tento příspěvek byl uveden 

                                                           
50

 Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí (The International Association of Libraries, Museums, 

Archives and Documentation Centres of the Performing Arts) 
51 

Archiv Národního divadla v Praze [online]. 2007 [cit. 2016-05-20]. The SIBMAS Mezinárodní organizace 

knihoven a muzeí. Dostupné z: http://sibmas.idu.cz/cs/archiv-narodniho-divadla-v-praze. 
52

 Metodiky – Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2016 [cit. 2016-06-15]. Metodiky. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx. 

http://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
http://sibmas.idu.cz/cs/archiv-narodniho-divadla-v-praze
http://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx
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v publikaci O divadle 2008.
53

 Vznikla metodika s pracovním názvem Archivní kuchařka jako 

pomocný materiál pro divadelní archiváře. Nápad na vytvoření manuálu pro pracovníky 

divadelních archivů vzešel z letitých zkušeností na základě výměny informací v oblasti 

divadelního archivnictví. Ukázalo se, že úroveň a stav divadelních archivů je opravdu 

různorodý a povědomí o alespoň relativně ideálním stavu také není úplně uspokojivé. 

Představy archivářů byly velmi variabilní. Metodika byla volně navržena tak, aby sloužila 

institucím, které nedisponují statutem archivu, protože ostatním předepisuje metodiky zákon. 

Tato volně vytvořená pravidla se nesnaží zákon nahradit či kopírovat, pouze ho zastoupit tam, 

kam jeho moc nedosahuje a zefektivnit tím práci. Nesnaží se být povinností, ale pouze 

pomocným zdrojem. „Cílem je pomoc archivním pracovníkům v jejich práci, dlouhodobým 

cílem je vytvoření konkrétního povědomí o tom, co všechno mají divadelní archivy uchovávat. 

V případě tak pomíjivého umění, jako je umění divadelní, je totiž úloha archivu zcela zásadní 

a nezastupitelná,“ říká v příspěvku Benešová a vystihuje tak celou podstatu věci.
54

 

Archivní kuchařka byla před několika lety distribuována přímo z popudu AND do 

všech divadelních archivů v České republice. Průzkum úspěšnosti tohoto kroku vychází spíše 

negativně. Viditelné výsledky tento záměr bohužel nepřinesl. Na vině jsou různé faktory, jak 

práce poukazuje v dalších kapitolách. V kapitole 6 jsou pak navrženy možnosti, jak situaci na 

poli divadelního archivování zlepšit a jak tyto pokusy znovu obnovit. 

1.7.1. Předměty doporučené k archivování v divadelních archivech 

Podle Archivní kuchařky od Benešové a Hantákové by divadelní archivy měly 

shromažďovat a archivovat dokumenty týkající se inscenací, umělců a dále materiály týkající 

se divadla obecně.  

K inscenacím lze shromažďovat: 

 text hry 

 režijní, inspicientská a nápovědní kniha 

 program k inscenaci (minimálně 2 ks)  

 fotografie 

                                                           
53

 BENEŠOVÁ, Zdena; HANTÁKOVÁ, Helena. K tvorbě metodiky pro divadelní archivy. In: O divadle 2008: 

O divadle na Moravě a ve Slezsku III. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 245-247. 

ISBN 978-80-244-2427-9. 
54

 Viz pozn. 53. 

http://vis.idu.cz:8080/ldh/documents/108290?backToSearch=http%3A%2F%2Fvis.idu.cz%3A8080%2Fldh%2Fauthorities%2F404945%3Bjsessionid%3DE0D7CE3602C283CEF9291EB8E7A3A3FA&searchedIds=108290;
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 plakáty (minimálně 2 ks)  

 obsazení  

 propagační materiály 

 zápisy z inscenačních porad 

 rozpočet na inscenaci 

 kostýmní a scénografické návrhy (alespoň v kopiích) 

 výstřižky z tisku – oznámení o premiéře, kritiky, rozhovory  

 interní hodnocení inscenace 

 videozáznam  

 notový materiál. 

K umělcům lze shromažďovat: 

 výstřižky z tisku o jejich činnosti (i mimodivadelní) 

 fotografie – profesní a civilní. 

Dále lze shromažďovat materiály související s divadlem obecně:  

 denní divadelní cedule 

 dramaturgický plán sezóny 

 měsíční repertoárové plakáty 

 výstřižky z tisku týkající se divadla 

 zápisy z porad vedení divadla.  

1.7.2. Doporučený způsob archivování v divadelních archivech 

a) Podle inscenací 

Základem je vytvoření kartotéky, která může být lístková či elektronická, nejlépe 

obojí. V kartotéce se zaznamenávají podle názvu inscenace – každá z nich je opatřena 
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signaturou (/l, /a). Pod signaturou inscenace se skrývá vše, co s danou inscenací souvisí, a to 

včetně textu v případě, že archiv nedisponuje knihovnou. Každé další nastudování téhož titulu 

má stejnou signaturu, liší se pouze znakem za lomítkem. 

Souběžně s kartotékou se vytvoří kartotéka autorů, která obsahuje odkazy na signatury 

inscenací.  

b) Podle umělců 

Způsob archivování podle umělců vyžaduje vytvoření jmenného seznamu. Vznikne 

abecední heslář se signaturami (P1, P2 atd.). 

Materiály se ukládají do separovaných obálek a řadí podle signatury, nikoli podle 

abecedy. Každý umělec má svou vlastní personální kartu – ideálně v elektronické podobě 

kvůli nutným aktualizacím, aby se například mohly bezproblémově připisovat nové role.  

c) Obecné materiály 

K materiálům obecným se vytváří věcný katalog, který obsahuje signatury V1, V2 atd. 

do katalogu se řadí materiály obecné povahy – např. o historii divadla, o dramaturgii, 

o budově divadla, o jednotlivých sezónách, o hostování umělců a uměleckých souborů, 

o zájezdech divadla, o hostujících souborech atd.
55

 

1.7.3. Všeobecné zásady divadelních archivů 

Archivářky v pomocném materiálu uvádějí i několik všeobecných rad a zásad, které 

jsou neméně důležité pro úspěšný chod divadelních archivů:  

 úzce spolupracovat s vedením divadla a působit na něj tak, aby byla výsledkem 

povinnost ukládat všechny materiály do archivu; 

 vyhnout se abecednímu řazení obálek; 

 doporučují řadit přednostně všechny materiály týkající se inscenace přímo ke 

konkrétním inscenacím a kopie těchto materiálů zároveň ukládat do 

personálních složek jednotlivých umělců. 
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 Otázka věcného hesláře zůstává otevřená (viz rozhovor se Z. Benešovou, příloha 2). 
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Metodika vychází z dlouholeté praxe obou archivářek ve velkém divadle. Již v této 

podobě může být výborným pomocníkem divadelním nebo muzejním archivářům, existuje 

však pouze tato verze a blíže propracovaná zatím není.   

Vzhledem k vzrůstající počítačové gramotnosti a technické vybavenosti je velmi 

pravděpodobné, že bude narůstat počet archivů, jejichž záznamy budou zpracovávány 

elektronicky. Benešová v souvislosti s tím krátce hovoří i o zásadách pro tvorby databází. Ty 

však nejsou zatím stanoveny, jako je tomu například v oblasti knihovnictví a doplňuje, že 

většinou jsou tyto databáze tvořeny podílem archiváře a softwarového odborníka, který na 

tvorbě databáze spolupracuje.  

1.8. Pořádací systém Archivu ND 

Pořádací systém v AND začal vznikat z praktické nutnosti na konci 70. let. Tvořit jej 

začaly svépomocí archivářky Zdena Benešová spolu s Hanou Konečnou. Bylo to krátce po 

stěhování archivu z historické budovy do nových prostor. Archiv, do té doby bez jakéhokoli 

uspořádání, po novém systému doslova volal. Podle Benešové byla při tvorbě systému 

hlavním mottem snadná dohledatelnost, základním kritériem pak inscenace, jež je produktem 

divadla a pro divadelní archiv i archivní jednotkou.  

Systém člení primárně podle žánru – činohra (označení „Č“), opera (označení „O“), 

balet (označení „B“). Každému titulu je přiřazené číslo, každému nastudování písmeno. 

Benešová uvádí příklad: „Když se inscenovala Prodaná nevěsta, dostala signaturu O 284. 

Velké „O“ jako opera, číslo 284, první nastudování dostane písmeno malé „a“, druhé 

nastudování „b“, třetí „c“. Důvod je velmi pragmatický – aby všechna nastudování jedné 

inscenace byla u sebe. Ačkoli jsou listinné materiály, fotografie a scénické a kostýmní návrhy 

týkající se jedné inscenace uloženy na různých místech, všechno má stejnou signaturu. Jsou 

tudíž snadno dohledatelné.“
56

 

Příklad signatury: operní inscenace Bohéma má signaturu O_35ch, kde „O“ značí 

„Opera“, „35“ je přidělené číslo a „ch“ pak pořadí nastudování inscenace, přičemž „a“ je 

první nastudování (viz obr. 25, bod 4.2). 

V době, kdy ještě nebyly zpracované žádné materiály, se zorganizování archivu jevilo 

jako velmi obtížný úkol. Zdena Benešová například vzpomíná na to, že bylo v archivu mnoho 
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 ČTVRTNÍK, Mikuláš; ŠIMŮNKOVÁ, Karolína. Archivní vzpomínání – Mgr. Zdena Benešová. In: Paginae 

Historiae, Sborník Národního archivu 21/2. 1. vyd. Praha: Národní archiv, 2012, s. 258-281. 
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neidentifikovaných fotografií, které bylo nutné konzultovat s pamětníky. Fotografie 

popisovala mimo jiné herečka Vlasta Chramostová. Později zase bylo nutné zapracovat 

změny, když v roce 1992 Státní opera získala samostatnost a když se v roce 2012 opět 

přičlenila k Národnímu divadlu.
57

 

Kromě uvedených předmětů se archivují jednotlivá čísla informačního zpravodaje 

Národního divadla, almanachy ND
58

 a videozáznamy činoherních premiér
59

. Sbírky se 

pochopitelně neustále rozšiřují. Nejčastěji se obohacují nákupem knih, darovanými 

dokumenty nebo nabytými pozůstalostmi.  

1.9. Význam Archivu ND ve společenském kontextu 

Jak již práce nastínila v předchozích řádcích, ideálním stavem je, pokud kultura z části 

napomáhá k výchově národa, a když národ ji oplátkou opečovává. Archiv Národního divadla 

tvoří nedílnou součást systematického cyklu péče o kulturní dědictví, uchovává v sobě totiž 

poklad v podobě odkazu minulosti. 

Národní divadlo si drží stálou pozici v české minulosti i současné společnosti, je 

symbolem obrody českého jazyka, kulturním stánkem a národ ho spojuje s vlastní identitou, 

což bylo nejsilněji pociťováno v kritických obdobích politických změn jako např. za druhé 

světové války nebo v období totality. Divadelní umění má bohužel stigma pomíjivosti. Každá 

jednotlivá vytvořená a nastudovaná inscenace oficiálně zaniká v den své vlastní derniéry. 

„Je to už tak. Co zbude nakonec z naší prchavé umělecké práce. Pár historek 

divadelně přibarvených, pár dobrých nebo špatných vzpomínek, několik ne moc říkajících 

kritik. A tak dík dr. Svobodovi60 za stovky a tisíce jeho snímků, které zachovají naši uměleckou 

tvorbu, dík za léta, po která nás doprovázel na nejrůznějších scénách.“ V publikaci Národní 

divadlo zblízka
61

 tak vystihuje zasloužilý umělec Václav Kašlík
62

 základní myšlenku toho, že 

divadlo produkuje živou uměleckou tvorbu, ale přetrvá jen to, co zůstane uloženo. To, co 

v přítomnosti příliš velkou cenu nemá, se pro budoucnost může jevit naopak. Jak upřesňuje 
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 SOCHOROVÁ, Eva. Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém. Praha, 2014. Diplomová 
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 BERNÁ, Veronika. Co skrývá poklad Národního divadla. Lidové noviny. 2014. Praha: Mafra, a.s., č. 
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 Jaromír Svoboda (1917-1992) byl český tenorista a divadelní fotograf. 
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 SVOBODA, Jaromír. Národní divadlo zblízka. 1. vyd. Praha: Panorama, 1987. 184 s 
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 Václav Kašlík (1917-1989) byl český dirigent, hudební a operní skladatel a režisér opery. V roce 1948 se stal 

režisérem a dirigentem Národního divadla. V letech 1962-1965 byl režisérem Laterny magiky. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1917
http://cs.wikipedia.org/wiki/1992
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1i
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadeln%C3%AD_fotografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotograf
http://cs.wikipedia.org/wiki/1917
http://cs.wikipedia.org/wiki/1989
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dirigent
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEis%C3%A9r
http://cs.wikipedia.org/wiki/1948
http://cs.wikipedia.org/wiki/1962
http://cs.wikipedia.org/wiki/1965
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laterna_magika


38 

Zdena Benešová: „Divadlo je dokumentem doby. Reaguje na společenskou situaci, tudíž má 

výpovědní hodnotu.“
63

  

Je zřejmé, že v archivu je uchován obraz doby, což má nedocenitelný význam pro 

jakoukoli společnost. Divadelní archivy hrají speciální, a tudíž nezastupitelnou roli v péči o 

kulturní dědictví a své opodstatněné místo mají i v české historii, neboť národ se o kulturu v 

minulosti často opíral, a to zejména v těch nejtěžších chvílích. Podle národního umělce Karla 

Högera
64

 „bychom v historii divadla našli mnoho příkladů, že jeho autoři i jeho tvůrci byli 

nositeli nových proudů mravních, uměleckých i politických, že strhovali publikum k nadšení 

novými myšlenkami“.
65

 

Archivy ukrývají poklady dokumentující naši národní minulost, vytvářejí trvalé 

hodnoty. Budování archivů v době, kdy ještě žijí pamětníci a dokumenty jsou relativně dobře 

dohledatelné, je cenným vkladem současnosti pro paměť a vzdělání budoucích generací. 

Archivy jsou jistě pevnou půdou pro kořeny české kultury. Díky své činnosti poskytují 

zázemí k uměleckému vývoji, budoucím generacím informace o národním kulturním dědictví 

a v neposlední řadě jsou odkazem umělecké tvorby českého národa. Jejich existence je pro to 

všechno velmi důležitá.
66

 

Nabízí se zakončit toto shrnutí citátem Tomáše Garrigua Masaryka
67

: „Už dávno bylo 

řečeno: Cti otce svého i matku svou! Já myslím, že máme k tomu přidat; A měj úctu k duši 

svého dítěte! Pamatuj na generace budoucí!“ [Masaryk, 1968]
68

 

V přeneseném slova smyslu zní poselství téměř jasně – pečujme v úctě o vše cenné, co 

máme, byť to není přímo naším vlastním majetkem, a předejme to příštím generacím 

v pořádku a neporušené či alespoň v co nejzachovalejším stavu. Toto je klíčovým posláním 

archivů, obzvláště pak těch divadelních, které musejí počítat s posledním uvedením každé 

inscenace, ať už by byla jakkoli úspěšná a ať už by se podařilo udržet ji na repertoáru jakkoli 

dlouhou dobu.  
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Dílčí závěr 

Z hlediska práce mne nejvíce oslovily právě tyto pohledy chápání historie. Čeština je 

krásný a bohatý jazyk, avšak své stálé místo si musela tvrdě vybojovat. Během národního 

obrození, které vyústilo i v postavení samostatného českého divadla, kde hrál český jazyk 

prim, se utvářela národní identita, která není samozřejmostí, a která se zejména v dnešní 

rozporuplné době dostává opět do popředí. Chce se tím říct, že Národní divadlo by nemělo 

být vnímáno jen jako umělecká instituce, ale také jako přední instituce utvářející české dějiny 

a totožnost a ukazující smysl nacionální soudržnosti. Domnívám se, že právě nastala doba, 

kdy se o národní identitě bude čím dál tím více hovořit, a kdy si možná budeme muset – jako 

národ – položit otázku, co pro nás vůbec identita národa znamená, a jakým způsobem s ní 

naložíme.  

 V souvislosti s tím se o to více projevuje význam divadelního archivu. Kde jinde 

hledat odpovědi na otázky, jak se s problémy vypořádávali naši předkové. Nakonec vše končí 

u archivu, který právě o těchto historických epizodách, ať už se jedná o historický milník, či 

méně významnou událost, vypovídá. Důležitost archivu jako informačního pramene by 

neměla být podceňována.  
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2. ARCHIVNÍ FONDY 

Divadelní archiv je zcela specifickým a jedním z nejdůležitějších typů archivů, neboť 

jeho archivní jednotkou je inscenace, která končí derniérou. Pro hlubší analýzu současného 

stavu celkového pojetí Archivu Národního divadla bylo nutné nejprve zjistit, ze kterých 

sbírek se skládá a kde všude se související fondy nacházejí. 

2.1. Základní struktura archivních fondů 

Při zkoumání této problematiky se ukázalo, že dokumenty jakkoli související 

s Národním divadlem jsou shromažďovány, ukládány a archivovány již od roku 1883. O 

podobě s archivem v jeho pravém slova smyslu hovoříme posledních zhruba 40 let, přičemž 

během těchto let se archiv Národního divadla vypracoval na kvalitní a vysoce odborné 

teatrologické pracoviště srovnatelné s národními archivy jiného zaměření, a jehož informační 

systémy jsou odpovídající technologickému pokroku ve světě.  

AND si můžeme představit jako samostatně fungující jednotku, avšak vztahující se 

dokumenty jsou roztroušeny na více místech. Dochované archiválie reprezentující cokoli, co 

je spojeno s Národním divadlem, jsou oficiálně uloženy na čtyřech místech v hlavním městě 

České republiky – v Archivu Národního divadla v Anenském areálu v Praze 1, v Národním 

archivu na Chodovci v Praze 4 a v Národním muzeu v Praze 1.
69

 Zařadila bych i Divadelní 

ústav
70

, který disponuje sbírkou související přímo s Národním divadlem. Dále obsahuje sbírky 

různých divadelních osobností, nejen herců, ale i režisérů, kteří Národním divadlem prošli, 

pracovali pro něj, nebo se podíleli na zde uváděných inscenacích. 

Na základě bádání je třeba upřesnit, že veškeré dokumenty a písemnosti, které se 

nenacházejí přímo v Národním divadle, nýbrž v jiných institucích, nejsou majetkem 

Národního divadla. Archiv Národního divadla se všemi těmito institucemi dlouhodobě a úzce 

spolupracuje. Sice neexistuje žádný zavedený oficiální systém, avšak instituce spolupracují 

bez problémů a vycházejí si vstříc. Sbírky nejsou vzájemně provázané, nemají společnou 

registraturu a dokumenty se pochopitelně dublují. Vícekrát se objevují zejména divadelní 

cedule nebo některé fotografie. Komplexní registratura dokumentů Národního divadla tedy 

chybí. Gros dokumentů vlastní právě archiv ND, přičemž nejstarší a prakticky nejcennější 

archiválie jsou uloženy v Národním archivu.  
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V minulosti bylo případné dohledávání dokumentů obecně náročné a provádělo se 

výhradně ručně. Dnes je pro nás samozřejmostí vyhledávat na internetu a lze se dopátrat 

minimálně složení a obsahů sbírek i v případě, že neobsahují žádná další elektronická data a 

nejsou interaktivní.  

V rámci instituce Národního divadla jsou dokumenty k němu se vztahující uloženy 

nejen v archivu, který má vlastní badatelnu a knihovnu, ale jsou roztroušeny na dílčích 

pracovištích. Tento fakt má původ v historickém vývoji. Opatření, která se v minulosti 

zaváděla, vždy odpovídala soudobým potřebám instituce, proto se dnešní uspořádání nemusí 

navenek jevit jako zcela logické. Rozložení umístění dokumentů je následující: tzv. literární 

archiv, tzv. hudební archiv a archiv Státní opery.  

 Archiv Národního divadla 

Fond Archivu ND
71

 obsahuje listinný, fotografický, scénografický a knižní materiál 

vztahující se k Národnímu divadlu, Stavovskému divadlu, Nové scéně a Státní opeře
72

. 

Obsahuje též záznamy o zaměstnancích zmíněných institucí. Jádro sbírky tvoří divadelní 

cedule.  

 Fond hudebnin Knihovny notových materiálů Národního divadla (tzv. 

hudební archiv) 

Fond Hudebního archivu ND obsahuje hudebniny (partitury a notové materiály) 

Národního divadla (vč. Prozatímního divadla), Stavovského divadla, Státní opery (dříve i 

Divadlo 5. května, Neues deutches Theater) a přidružených scén.    

 Archiv Státní opery 

Fond Archivu Státní opery obsahuje listinný, fotografický, scénografický a knižní 

materiál a divadelní cedule vztahující se k dění ve Státní opeře. Pro účely Národního divadla 

jsou z archivního hlediska zajímavé pouze materiály, které se týkají SO od doby, kdy se 

Státní opera oficiálně sloučila s Národním divadlem
73

, tedy v letech 1948–1992 (Smetanovo 

divadlo a původně Nové německé divadlo) a poté od roku 2012, kdy je opět součástí ND. 
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2.2. Fondy Archivu Národního divadla 

Fond Archivu ND má charakter sbírky, což znamená, že tematicky shromažďuje 

adekvátní dokumentaci. Archivní sbírka je výsledkem sběrné činnosti z praktických nebo 

zájmových důvodů bez důrazu na původce archiválií.
74

 Tento fond je zájemcům k dispozici 

v badatelně a knihovně k prezenčnímu studiu.  

Sbírkové fondy Archivu ND jsou děleny tematicky. Dříve měl Archiv ND ještě 

personální fond obsahující zaměstnanecké karty, ten byl však zhruba před sedmi lety předán 

do správy Národního archivu. Cenným materiálem jsou také režijní knihy, které slouží 

režisérům během nastudování inscenací. Kopiemi disponují inspicienti a tzv. divadelní 

nápovědy. Režiséři si tyto knihy bedlivě chrání z důvodu autorských práv, proto se často 

režijní knihy do archivů vůbec nedostanou. 

V Archivu ND je uloženo menší množství videozáznamů a videonahrávek, které 

zaznamenávají představení v celé jeho délce. Sbírka však není úplná, její kompletní rozsah 

nebyl blíže zjištěn.  

2.2.1. Fond knižní 

Obsahuje cca 34 000 ks knih ve složení: teatrologická, hudební, uměnovědná, 

populárně-naučná literatura, výtvarné publikace, beletrie budovaná s ohledem na divadelní 

činnost autorů, divadelní a uměnovědné časopisy. Nejcennější je fond divadelních her, včetně 

rukopisných a strojopisných, který čítá zhruba 10 000 ks.  

2.2.2. Fond fotografií 

Složení fondu: fotografie z inscenací ND (viz obr. 4, 5, 6, 7), civilní fotografie 

uměleckých pracovníků, fotografie divadelních budov, fotografie ze zájezdů ND, negativy 

inscenací Divadla za branou (1965-1972). Celkový počet kusů ve fondu nebyl nikdy spočítán, 

vedoucí archivu ho odhaduje na desetitisíce.  

V současnosti má divadlo kmenovou fotografku Hanu Smejkalovou, fotí se pouze 

digitálně. Fotografie, které budou určeny k archivaci, vybírá částečně fotografka, částečně 

správa jednotlivých souborů. Tento výběr přechází do archivu, kde se fotografie vyvolávají. 

Byť to není běžná praxe, vznikají a archivují se i černobílé fotografie. Podle Benešové je to 
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pro divadlo nesmírně důležité, neboť černobílé fotografie dokážou mnohdy vypovědět 

o inscenaci o mnoho více nežli fotografie barevné. 

Obrazový materiál použitý pro účely této práce jen dokladuje, jaké skvosty Archiv ND 

skrývá. Jedná se o dokumentaci přítomného okamžiku, který se neopakuje.  

 

  

Obrázek 4 – Strakonický dudák, Josef Vinklář, 1983 

 

Obrázek 5 – Rusalka, Růžena Maturová, 1901 
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Obrázek 6 – Romeo a Julie, Nikola Márová a Ondřej Vinklát, 2013 

 

Obrázek 7 – Sluha dvou pánů, Miroslav Donutil jako Truffaldino, 1994 
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2.2.3. Fond scénických a kostýmních návrhů 

Obsahuje cca 6 500 ks. Zastoupeni jsou tito výtvarníci: N. Benois, C. Bouda, Brioschi-

Burghardt-Kautský, V. H. Bruner, J. Čapek, P. Dillinger, A. Edel, F. Emler, B. Feuerstein, 

O. Filipi, J. Frejka, J. M. Gottlieb (viz obr. 12), A. Heythum, V. J. Hnízdo, A. Hofman, 

L. Hradský, A. V. Hrstka, E. Chvalovský, V. Kašlík, O. Kerhart, J. Kroha, J. Kropáček, 

L. Kubeš, F. Kysela, J. Lada, A. Ladová, K. Liška, L. Mandaus, O. Mrkvička, F. Muzika, 

J. Novák, V. Oliva, A. Paderlík, M. Pokorný, R. Polák, E. Prampolini, Z. Rossmann, Z. Rykr, 

J. Skalický, Z. Sklenář, J. Sládek, L. Sutnar, J. Svoboda (viz obr. 8), K. Svolinský, J. Šálek, 

K. Šimůnek (viz obr. 9, 10, 11, 12), K. Štapfer, M. Štěpánek, J. Šváb, F. Tichý, J. Trnka, F. 

Tröster, Z. Tůma, K. Vaca, M. Urvancov, V. Vích, J. Vopršal, A. Wachsmann, A. Wenig, J. 

Wenig, F. Zelenka, J. Zrzavý. 

Podle Benešové je dnes obtížnější získat do archivu kostýmní a scénické návrhy, než 

tomu bylo dříve. Z autorského zákona vyplývá, že scénický nebo kostýmní návrh je majetkem 

výtvarníka. Je to jen dobrá vůle tvůrce, pokud to dotyčný přenechá archivu, ale ne vždy se tak 

bohužel děje. V dnešní době se to řeší jednoduše tím, že se kostýmní návrhy kopírují nebo 

skenují ve výrobních ateliérech na Floře a v archivu zůstávají alespoň kopie.
75

  

 

Obrázek 8 – Rusalka, návrh scény Josefa Svobody, 1955 
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Obrázek 9 – Rusalka, návrh kostýmu Karla Šimůnka (Vodník), 1901 
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Obrázek 10 – Rusalka, návrh kostýmu Karla Šimůnka (Rusalka), 1901 
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Obrázek 11 – Rusalka, návrh kostýmu Karla Šimůnka (Princ), 1901 
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Obrázek 12 – Spící krasavice, skica scény Josefa Matěje Gottlieba, 1924 

 

2.2.4. Fond divadelních cedulí a plakátů 

Divadelní cedule jsou pro archiv jedním z nejcennějších archivních materiálů, které 

podávají detailní obraz o jednotlivých inscenacích. Podle vedoucí archivu se divadelní cedule 

stále vážou. Papír i v dnešní digitální a přetechnizované době považuje za nesmrtelný.   

Fond obsahuje svázané konvoluty divadelních cedulí ND od roku 1883 až do 

současnosti (viz obr. 13 a 14). Řazeny jsou chronologicky, od roku 1945 též tematicky. Dále 

fond obsahuje písmové a výtvarné plakáty vztahující se k repertoáru ND. Z hlediska dějin 

divadla jsou divadelní cedule opravdu tím nejdůležitějším, co lze archivovat. Mají totiž 

největší výpovědní hodnotu, protože je v nich fakticky obsažen celý divadelní repertoár. 

Divadelní cedule ND vlastní i divadelní oddělení Národního muzea. 
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Obrázek 13 – Rusalka, divadelní cedule k premiéře, 1901 
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Obrázek 14 – Libuše, divadelní cedule k otevření Národního divadla z 11. 6. 1881 
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2.2.5. Fond listinný 

Obsahuje listinné materiály (kritiky, rozhovory, rozpočty inscenací, interní hodnocení 

atd.) k inscenacím, jednotlivým umělcům, zájezdům ND a věcné tematice. O obohacování 

tohoto fondu se svědomitě starají pracovníci archivu, kteří dbají na to, aby jim neunikla žádná 

zpráva či noticka o instituci, která se objeví v médiích.  

2.2.6. Fond pozůstalostí 

Fond obsahuje pozůstalosti či části pozůstalostí významných osobností českých 

divadelních dějin: L. Boháče, M. Budíkové, J. Konstantina, R. Maturové, L. Peška, J. Průchy, 

V. Zítka nebo třeba divadelní a filmové herečky Blanky Waleské.
76

 Podle výroční zprávy 

ND
77

 z roku 2013 získal Archiv ND darem barevné fotografie interiéru ND z roku 1983, 

publikaci Národní album z roku 1899 a fotografie tanečníka Jaroslava Čejky z 60. let 

20. století (viz obr. 15). 

V tomto případě je rozšiřování fondu závislé na velkorysosti lidí respektive vlastníků 

pozůstalostí. Záleží pouze na jejich rozhodnutí, jak se sbírkou naloží. Touto cestou získalo 

Národní divadlo např. část pozůstalosti kostýmního výtvarníka Jana Skalického.
78
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Obrázek 15 – Labutí jezero, Jaroslav Čejka jako Šašek, 1971 
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2.2.7. Osobní archiv Vlasty Chramostové 

Významná filmová, ale především divadelní herečka Vlasta Chramostová byla 

členkou souboru Národního divadla od roku 1991. Své působení v něm ukončila k 31. 12. 

2010.
79

 Pět let poté byla uvedena do Síně slávy Národního divadla. Zasloužilou umělkyní 

byla jmenována v roce 1965. Svou sbírku fotografií a dalších dokumentů (resp. osobní archiv, 

viz obr. 16 a 17) předala na vlastní popud do svého milovaného Národního divadla. Dne 

14. 4. 2010 byla slavnostně v historické ředitelně podepsána darovací smlouva mezi paní 

Chramostovou a tehdejším ředitelem Ondřejem Černým. Podle Benešové archiv obsahuje i 

dokumenty k působení Chramostové v Brně, Divadle na Vinohradech, Divadle za branou a 

zcela unikátní dokumenty k jejímu Bytovému divadlu
80

.  

 

Obrázek 16 – Maryša, Vlasta Chramostová jako Lízalka a Zuzana Stivínová 

jako Maryša, 1999 
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Obrázek 17 – Je to tak – chcete-li, Johanna Tesařová, Vlasta Chramostová a 

Oldřich Vlček, 1992 

 

2.2.8. Spisový archiv zaměstnanců ND a fond korespondence 

Obsahuje osobní korespondenci, v převážné míře dopisy úředního charakteru.
81

 

Osobní spisy se vždy shromažďovaly ve spisovém protokolu a po určité době byly 

převáděny do archivu. Od roku 2009 jsou po určitou dobu (maximálně však 10 let) osobní 

spisy uloženy v rámci ND a poté se odesílají do Národního archivu. Takové úložiště je 

potřebné, protože mnozí bývalí zaměstnanci se vrací s prosbou o vystavení potvrzení o 

zaměstnání. V roce 2009 bylo dle archivního zákona předáno přesně 10 063 složek s 

osobními spisy do Národního archivu. Současně s tím byly v archivu ND ponechány tzv. 

karty zaměstnance, ze kterých je možné zjistit délku zaměstnání a zařazení zaměstnance. 

V praxi jsou tyto karty užitečné zejména pro účely personálního oddělení.  
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2.3. Fondy hudebnin 

Fondy hudebnin Knihovny notových materiálů Národního divadla aneb hudební 

archiv či notový archiv je dnes součástí Národního divadla, přičemž organizačně spadá přímo 

pod správu Opery ND. S historií fondů je to trochu komplikované – sbírka obsahuje 

hudebniny a notové materiály z historie Národního divadla, Stavovského divadla, převážně 

pak dnešní Státní opery. Všechny divadelní domy v minulosti procházely bouřlivými 

změnami. Státní opera vystřídala několik zřizovatelů a stejně tak i několik názvů. Byla 

otevřena jako Nové německé divadlo (Neues deutches Theater), později přejmenována na 

Smetanovo divadlo, poté nesla název Státní opera Praha a naposledy se ustálil název Státní 

opera. Po druhé světové válce byla budova dána na krátkou dobu k dispozici nově 

ustavenému Divadlu 5. května. I z této doby pocházejí některé z hudebnin. 

Fondy pochopitelně nejsou kompletní. Nedochovalo se vše. V současné době 

disponuje hudební archiv partiturami oper, operet, orchestrálními baletů (jen části) a 

orchestrálních děl.  

Nejstarší materiály pocházejí již z 18. století, více materiálů se shromáždilo od druhé 

třetiny 19. století až do současnosti. 

Například fond Neues deutches Theater podrobně zpracovává Divadelní ústav. Pro 

Stavovské divadlo zase neexistuje samostatný fond hned z několika důvodů. Část materiálů 

Stavovského divadla v minulosti přešla do NDT a jejich množství dnes již nelze s přesností 

určit. Část materiálů v českém jazyce se ve 20. století dostala do fondu Národního divadla, 

část materiálů vede v evidenci Národní muzeum – České muzeum hudby. Přesto patří 

materiály Stavovského divadla mezi historicky nejstarší součást fondu. 

Fondy hudebnin můžeme rozdělit následovně: Neues deutches Theater (Nové 

německé divadlo), Divadlo 5. května, Smetanovo divadlo, Státní opera Praha, Státní opera, 

Národní divadlo.  
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2.3.1. Neues deutches Theater 

Nové německé divadlo vlastnilo rozsáhlý fond hudebních materiálů, do dnešní doby se 

bohužel nepodařilo dochovat vše. Všechny hudebniny jsou označené razítkem nesoucím 

název Nového německého divadla a případně letopočet či jméno ředitele. Zajímavostí je, že 

hudebniny jsou značené podle ředitele, který hudebniny pořizoval, a dále razítkem s datem. 

Evidence fondu Neues deutches Theater vychází ze staré evidenční knihy. Jednotlivé 

evidence jsou určovány těmito žánry: opera, opereta, činohra, fraška, balet, symfonická 

hudba, písně a separáty. Z nich se do současnosti dochovalo pět řad: opera (O), opereta (Opt), 

balet (B), fraška a činohra (P) a symfonická (koncertní) hudba (C). Opery a operety se 

dochovaly z nadpoloviční většiny. Řady B a P má dnes každá po deseti kusech titulů. Velké 

ztráty byly zaznamenány mezi fraškami, evidenční kniha jich uvádí několik set.  

Pro fond bylo důležité, že byl rozšiřován až do počátku 2. světové války.
82 

2.3.2. Divadlo 5. května 

Po 2. světové válce se v budově dnešní Státní opery usídlila společnost Divadlo 

5. května. Některé materiály byly zničeny, jiné dostaly jiná razítka a označení a vešly do 

užívání Divadla 5. května. 

Po roce 1948 přešla budova pod správu Národního divadla a notové materiály se 

začlenily do operního archivu Národního divadla jako samostatný uzavřený fond. V této době 

došlo ke stěhování materiálů z divadelní budovy. Národní divadlo převzalo posléze jen 

zlomek celého fondu. Také došlo k přesunu některých hudebnin mezi provozovací materiály 

Národního divadla. Jednalo se především o partitury oper, k nimž ve fondu ND nejspíše 

materiály chyběly nebo byly neúplné, ve špatném stavu či v neodpovídajícím jazyce. 

Hudebniny byly přerazítkovány a zařazeny, zde jsou až dodnes. 

2.3.3. Národní divadlo  

Fond Národního divadla je jako jediný stále živý a rozšiřuje se podle potřeb 

divadelního provozu. Jeho historie sahá až do dob Prozatímního divadla
83

. Kolekce hudebnin 

přicházela do archivu postupně, avšak evidence se začala utvářet až v roce 1954. V této době 

byl už součástí archivu i fond z bývalého Neues deutches Theater. Byl však veden zvlášť a 
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příliš se nemísil se stávajícím fondem Národního divadla. Existuje pouze malá část hudebnin 

(především partitur), které se z Nového německého divadla dostaly do evidence ND. 

Tento fond zahrnuje mimo jiné právě současné hudebniny vyskytující se v rámci 

dnešní Státní opery, která byla sloučena s Národním divadlem v roce 2012.   

2.3.4. Státní opera Praha 

 Státní opera Praha je nejmladší ze všech zmiňovaných institucí. Její historie neměla 

dlouhého trvání, což reflektuje i velikost a složení fondu. Hudebniny nejsou systematizovány, 

ani neexistuje plnohodnotný systém signatur či přírůstkový seznam. Jen několik titulů nese 

označení, zbytek postrádá jednoznačnou identifikaci. Existuje zde účetní seznam materiálů, 

který není úplný, je málo podrobný a obsahuje množství chyb ve jménech autorů, názvech děl 

a označení druhu materiálů. 

Dnes se již tento fond nerozšiřuje, neboť Státní opera Praha jako instituce již zanikla. 

Obecné dělení hudebních archiválií 

Hudebně orientované artefakty jsou děleny podle uměleckého typu archiválie. Zvláštní 

skupinu tvoří jinak nezařaditelné pozůstalosti.  

 Hudebniny  

Hudebniny jsou označeny písmenem „H“. Rozumí se tím veškerý materiál fondů 

mimo činoher, fanfár, hymen a znělek. Zvlášť jsou uloženy klavírní výtahy, režijní knihy a 

knihy inspice, partitury, sborové hlasy, orchestrální hlasy a libreta. 

Řada H je ze všech řad a fondů nejdetailněji strukturovaná. 

 Fanfáry, hymny, znělky 

Fanfáry, hymny a znělky jsou označeny písmenem F.  

 Scénická hudba 

Scénická hudba je označována písmenem „S“. Scénická hudba je hudba k činoherním 

inscenacím. Tyto materiály se do fondu dostávaly nárazově a nepravidelně.  
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 Historická libreta 

Historická libreta jsou označeny písmenem „HL“. Jedná se o libreta, ke kterým 

neexistuje jiný materiál.   

 Pozůstalosti 

Pozůstalosti jsou označeny písmenem „A“. Nová řada pozůstalostí vznikla v roce 

1974.  

Jednotlivé fondy v Knihovně notových materiálů slouží převážně k prezenčnímu 

studiu. Umělci a zaměstnanci Národního divadla si mohou některé vybrané hudebniny 

z fondu Národního divadla vypůjčit absenčně.  

Evidence je vedena v přírůstkových knihách, a to od roku 1954. Podle zaměstnankyně 

archivu Anety Peterové se ukázalo, že evidence nebyla důsledná. S největší pravděpodobností 

byly omylem vytvořeny nejméně dvě paralelní přírůstkové knihy. Peterová dále uvádí, že 

přírůstkové knihy jsou vedeny i v současnosti a slouží jako oficiální evidence fondu hudebnin 

ND. Toto pravidlo platí pro celý fond ND s výjimkou scénické hudby (činohra), která není 

systematicky evidovaná vůbec.
 84

  

2.4. Archiv Státní opery 

2.4.1. Fond Archivu Státní opery 

Státní opera (dříve Nové německé divadlo, Divadlo 5. května a Smetanovo divadlo a 

Státní opera Praha) spravuje vlastní archiv, jehož podrobný obsah není předmětem této práce. 

Fond obsahuje fotografie, scénické a kostýmní návrhy, výstřižky a divadelní plakáty a cedule 

(z let samostatné Státní opery Praha
85

). Dokumenty nashromážděné v letech 1948 až 1989, 

kdy byla Státní opera ve svazku ND a poté od 1. ledna 2012, tj. od data, kdy Státní opera 

oficiálně přešla opětovně pod Národní divadlo, jsou součástí AND. Dle organizačního řádu 

archiv spadá pod AND. 

Fond z doby, kdy Státní opera Praha nepatřila pod ND, čítá archiválie zhruba ze 120 

inscenací. V současné době je na repertoáru přes 20 aktivních operních inscenací Státní opery. 
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Od září 2016 se na repertoár Národního divadla zařadí také tituly (pouze balet a 

opera), které se budou odehrávat v Hudebním divadle Karlín po dobu dvou až tříleté generální 

rekonstrukce budovy Státní opery. 

2.5. Videozáznamy 

Z předchozího výčtu fondů vyplývá, že chybí video či audio nahrávky. Tato doména 

patří v Národním divadle tzv. video studiu. ND disponuje vlastním video studiem, neboli 

video archivem, který pořizuje pro interní využití videozáznamy ze všech premiér ND. Na 

vyžádání jednotlivých divadelních souborů se pořizují i záznamy běžných repríz představení. 

Žádné záznamy pořízené Národním divadlem nejsou oficiálně vydávány, slouží pouze pro 

potřeby zaměstnanců a tvůrců inscenací jako pomocný materiál. Videozáznamy využívají 

nejčastěji tanečníci, herci či operní pěvci k nastudování svých rolí. 

Video studio organizačně spadá pod jevištní techniku historické budovy Národního 

divadla. Vlastní technické vybavení pro pořizování audio a video záznamů, jejichž kvalita je 

ucházející a pro pracovní účely dostačující. Materiály video studia nejsou součástí archivu. 

V současnosti je natočeno přibližně 1 150 představení, včetně různých diskuzí, 

zkoušek nebo pohřbů. Záznamy přibývají každý týden podle repertoáru a požadavků 

uměleckých správ. 
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3. NÁRODNÍ DIVADLO V JINÝCH ARCHIVECH 

Obecně vzato, osudy registratury divadla jsou neznámé. Jan Kahuda, archivář 

Národního archivu, hovoří o několika problémech. Divadlo po léta trpělo nedostatkem 

systematické péče, bylo roztříštěno mezi více institucí, k tomu se přidaly i politické problémy. 

To vše považuje za ne příliš šťastné. V 80. letech 20. století údajně zmizely dokumenty, ale 

jejich množství ani obsah není identifikován a popsán.  

Jak již bylo řečeno, gros materiálů, dokumentů, archiválií se nachází přímo v majetku 

Národního divadla. To oplývá dlouhou a bohatou historií a širokou škálou umělců, kteří jím 

prošli, a proto není divu, že jeho stopy jsou roztroušeny i mimo něj. V ideálních podmínkách 

by se dokumenty nacházely pospolu, přitom rozložení dokumentů souvisejících s Národním 

divadlem bohužel není soustředěno do jediného místa. Ústředním místem je Archiv ND neboli 

tzv. literární archiv. Informace k ND se primárně dále nacházejí v následujících institucích: 

 Národní archiv: odevzdávání dokumentů do NA vyplývá z archivního zákona 

 Národní muzeum: disponuje Divadelním oddělením 

 Institut umění – Divadelní ústav: shromažďuje zejména texty divadelních her. 

V rámci výzkumu vyplynulo, že v minulosti podobné myšlenky o spojení registratur 

existovaly, nebyl však vytvořen žádný projekt a žádné kroky v tomto směru také zahájeny 

nebyly. V současné době se tyto snahy zdají být téměř nereálné, ve smyslu nerealizovatelné. 

Každý z těchto tří ústavů spravuje archiválie, které mu náleží. Jednotlivé ústavy jsou rozdílně 

financovány a fungují v rozdílných režimech. Jejich spojení by vyvolávalo příliš mnoho 

otázek, na které nejsou odpovědi. Instituce v praxi spolupracují do té míry, do jaké je to 

potřebné, a zájemcům a badatelům nabízejí obdobné služby, navzájem se doplňují. Funguje i 

výměna informací či odkazování badatelů na jiné instituce. Jelikož negativa případného 

sjednocení převažují pozitiva, soudím, že je neopodstatněné. Zajímavé by bylo vytvoření 

komplexní registratury do budoucna, respektive jednotného soupisu archiválií, nebo alespoň 

propojení informačních systémů tak, aby se dalo snadno a především skrze jedno místo 

dohledat, jakými dokumenty instituce disponují.  V praxi se však ukazuje, že vytvoření 

takového počinu je nepravděpodobné. 
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3.1. Národní divadlo v Národním archivu 

Národní archiv je správním úřadem a ústředním archivem státu, který je přímo řízený 

ministerstvem a je organizační složkou státu.
86

  

Národní divadlo patřilo stejně jako Národní muzeum pod zemskou samosprávu od 

roku 1930 až do 70. let 20. století. Tehdy začala probíhat politická jednání o převodu fondu a 

první písemnosti proudily do Národního archivu od 70. let minulého století. Fond ND byl do 

NA předávaný postupně a bez zvláštního systému. V Národním archivu byly dokumenty 

zařazeny a katalogizovány.  

Většina z dokumentů ND uložených v depozitáři Národního archivu však fyzicky 

nikdy neprošla Archivem ND. Podle archiváře Jana Kahudy spravuje Národní archiv jen 

zlomek původní registratury, zato však cenné. Zahrnuje nejstarší dokumentaci k divadlu 

pocházející z doby ještě před tím, než bylo postaveno nebo z období stavby divadla. Jde o 

dokumentaci o sbírkách a financování divadla. Součástí fondu jsou také zakládací listiny
87

 

Národního divadla a původní schránka, ve které byly listiny uloženy. NA samozřejmě nemá 

úplné fondy ND. Chybí například stavební plány Stavovského divadla, oproti tomu stavební 

dokumentaci historické budovy ND a budovy Nové scény v archivu mají.  

Registratura ND sestává z několika odlišných částí: správní, organizační a provozní 

záležitosti, umělecká korespondence členů opery a činohry z let 1870-1920, zápisy ze 

schůzí
88

, soupisy repertoáru, seznamy členů ND, honoráře, dokumentace, účetní knihy a 

písemnosti ND (účetní archiv pouze do 19. st.), penzijní fond zaměstnanců ND, stavební 

plány a matriky Josefa Zítka, projektová dokumentace z rekonstrukce ND v roce 1983, knihy 

protokolů, organizační řády, osobní spisy zaměstnanců ND, smlouvy, dokumenty k 

výběrovým řízením, stavební plány a dokumentace k opravám v průběhu let. Na osobní spisy 

zaměstnanců jsou vázané vysoké skartační lhůty – až sto let od vystavení potvrzení odchodu 

do důchodu. 

Dále fond obsahuje fotografie z činnosti souborů Národního divadla – činohra (dle 

titulů), opera, balet a fotodokumentaci jednotlivých představení, zájezdů a scén souborů a 

                                                           
86

 [Zákon 499/2004 Sb., §45 1)] 
87

 Zakládací listina malovaná Josefem Mánesem byla uložena do schránky spolu s dalšími artikly a zazděna do 

základního kamene z hory Říp, u příležitosti oslav položení základního kamene k pražskému ND v květnu 1868. 

Je archivní památkou.  
88

 Neobsahuje nic z poválečného období.  
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historické fotografie tří souborů ND – opery, činohry a baletu a z činnosti Laterny magiky 

z let 1958-1970.  

V posledních letech předal AND do Národního archivu kupříkladu sbírku téměř 

150 000 negativů fotografa dr. Jaromíra Svobody, na nichž jsou zachyceny momentky z 

inscenací ND z let 1952-1985. 

Pod registraturu označenou písmenem „D“ spadají fascikly dokumentů, knihy 

úředního charakteru a korespondence. Tato dokumentace nashromážděná do roku 1945 je 

uložena asi v 242 krabicích, konkrétnější početní údaj neexistuje.  

Samostatný fond tvoří Laterna magika – provozní, účetní a smluvní dokumentace 

jednotlivých představení, fotografie, štočky, dokumentace k realizovaným i nerealizovaným 

představením, zejména v zahraničí, korespondence.  Laterna magika je v Národním archivu 

zastoupena jako již zrušená instituce. Rok 1992 přinesl změnu ve statutu Laterny magiky – od 

tohoto roku existuje jako samostatná příspěvková organizace. V lednu 2010 přešla opět pod 

správu Národního divadla, nové materiály však NA zatím nemá. 

Nejzajímavějšími artikly jsou nepochybně osobní spisy zaměstnanců, stavební 

dokumentace historické budovy a budovy Nové scény a schránka se zakládací listinou. 

Mnoho lze vyčíst i z účetních záznamů. Osobní spisy jsou badateli využívány nejvíce. (viz 

obr. 19 a 20).  

Důkazem, kde všude může zanechat Národní divadlo stopy, je i známka, kterou zaslal 

do Národního archivu z italského Milána historik umění profesor Enrico De Pascale. Objevil 

ji během svého studia a katalogizování starých knih a kreseb soukromé sbírky a požádal 

Národní archiv o pomoc s její identifikací (viz obr. 18). 

 

Obrázek 18 – Známka objevená v dokumentech soukromé sbírky v Miláně 
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V badatelnách NA se předkládají zájemcům archiválie k prezenčnímu studiu, 

podmínkou je předchozí objednávka. Pro lepší orientaci v obsahu a rozsahu archivních fondů 

nebo archivních sbírek slouží archivní pomůcky. Jsou završením zpřístupňovací práce 

archivářů a umožňují zájemci zjistit, zda se požadované archiválie v daném archivním 

souboru nacházejí. Základním typem archivní pomůcky je inventář, který obsahuje seznam 

jednotek popisu archivního souboru doplněný studií o historii původce archivního fondu nebo 

sbírky, dále o popis archivního fondu nebo sbírky samotné, o údaje o zpracování 

a v některých případech i o rejstříky.
89

 Badatelny nabízejí také doplňkové zpoplatněné služby 

např. rešerše. 

 

Objednávky z fondů ND uložených v NA (stav k 8. 7. 2015) 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Archiv 

ND 4 122 46 10 21 42 47 18 18 1 5 10 61 39 12 35 23 

Archiv 

ND - 

osobní 

spisy 

           

10 3 21 20 45 0 

 

Obrázek 19 – Tabulka znázorňující počet výpůjček z fondů ND uložených v NA
90

 

Vysoký počet výpůjček v roce 2000, který se výrazně odchyluje od průměru, byl způsoben 

tím, že byly vypůjčeny všechny účetní knihy za účelem přípravy diplomové práce na Vysoké 

škole ekonomické v Praze. V roce 2014 se zase zvýšil počet výpůjček osobních spisů. To je 

přičítáno tzv. projektu normalizace, který probíhal toho roku v Archivu ND.   

                                                           
89

 Badatelna.eu – paměťové instituce online [online]. 2016 [cit. 2016-07-10]. Badatelna.eu. Dostupné z: 

http://badatelna.eu/vyhledavani/index.php. 
90 

Statistika výpůjček byla zpracována v NA ke dni 8. 7. 2015.  

http://www.nacr.cz/C-fondy/pomucky.aspx
http://badatelna.eu/vyhledavani/index.php
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Obrázek 20 – Graf k tabulce z obr. 19 

Jak vyplynulo z rozhovoru s archivářem Janem Kahudou, v současné době digitalizace 

dokumentů ND v Národním archivu systematicky neprobíhá. Fotografie do roku 1920 jsou 

k vyhledání na archivním webu ND. Interně je to otázka politiky archivu. Z dlouhodobého 

hlediska bude zřejmě digitalizace nevyhnutelná. Materiály se postupně zpracovávají dle 

metodických pokynů vyplývajících ze zákona. Za tímto účelem se využívá speciálního 

softwaru a archivních pomůcek (logické a chronologické). 

Např. osobní spisy jsou sepsané a existuje k nim podrobný rejstřík. Z větší části jsou 

zpracovány materiály do 30. let, pracuje se na signatuře D (cca 250 svazků), posléze se bude 

pokračovat s dalšími částmi (účetní archiv nebo penzijní fond sólistů). 

V rámci Národního archivu, jakožto ústřední instituce, probíhají skartační řízení dle 

zákona zhruba jedenkrát za pět let. V těchto řízeních je určováno, co bude označeno za 

archiválii a co bude skartováno. Kromě toho je v NA i oddělení předarchivní péče. 

Národní archiv také přebírá fondy týkající se dějin divadla. V minulosti to byla např. 

vzácná pozůstalost Přemysla Kočího
91

 nebo národního umělce Martina Růžka
92

. Na jeho 

pozůstalosti je pozoruhodné, že ji do archivu nejen sám umístil, ale před tím i sám uspořádal. 

Systematickou akvizici (obohacování) fondů ND v Národním archivu nepraktikují. Jakkoli by 

                                                           
91 

Český operní pěvec, herec, hudební pedagog, režisér, divadelní manažer a funkcionář KSČ. Od roku 1969 do 

roku 1978 působil v dobách nejtužší normalizace ve funkci ředitele Národního divadla. 
92

 Dlouholetý člen Činohry Národního divadla v Praze 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mana%C5%BEer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/1969
https://cs.wikipedia.org/wiki/1978
https://cs.wikipedia.org/wiki/Normalizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
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to bylo vhodné, chybí pracovní síla zaměřující se na detailní části v celé jeho rozsáhlosti. 

V dnešní době jsou případné problémy spíše než politické, praktické jako třeba fluktuace 

zaměstnanců. Zde se dostáváme k důležité myšlence – obohacování fondů je právě úkolem 

pro Archiv Národního divadla, který jej beze zbytku splňuje.   

Jak se Jan Kahuda staví k převzetí fondu z AND? „AND je specializované 

teatrologické pracoviště. V NA chybí teatrologičtí odborníci. Z dalšího úhlu pohledu funguje 

AND také propagace v rámci marketingu instituce. Z historie do současnosti funguje 

spolupráce a dělení povinností, komunikace probíhá běžně a bez problémů. Došlo i 

k rozdělení písemností. Sbírky Národního archivu mají úřední charakter, oproti tomu sbírky 

Archivu Národního divadla mají charakter vesměs umělecký.“
 93

 Kahuda tím potvrzuje 

domněnku, že současné uspořádání a spolupráce mezi archivy je pro stávající potřeby obou 

institucí vyhovující. 

3.2. Fondy uložené v Národním muzeu 

Divadelní sbírka v Národním muzeu je stará více než 90 let a čítá přes 800 000 

předmětů vypovídajících o české divadelní minulosti. Bohaté sbírkové fondy považují 

kurátoři za jedinečné a nenahraditelné. Divadelní oddělení Národního muzea dokumentuje 

především divadlo v Čechách a na Moravě od 19. století do současnosti.  

Zakladatelem divadelního oddělení byl dramatik a divadelní historik Jan Bartoš
94

, 

který v roce 1924 přešel z intendantury Národního divadla do knihovny Národního muzea. 

Přinesl s sebou archiv Sboru pro zřízení Národního divadla, který se tak stal základem sbírek 

Divadelního oddělení. Za rozvojem DONM stojí Vojtěch Poláček, vedoucí divadelního 

oddělení od roku 2012. Ten se zasadil o to, že dokumentace současného divadla se stala 

jednou z priorit oddělení. [Pokorný a Poláček, 2014, s. 55]
95

 

Národní muzeum a Institut umění – Divadelní ústav (viz bod 3.3) patří mezi přední 

instituce v České republice, které se zabývají zachováním dokumentů, připravují si i potřebné 

rešerše a vlastní originály nejstarších dokumentů. Národní muzeum i Institut umění 

spolupracují, oproti tomu mezi Národním archivem a Národním muzeem žádná trvalá 
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 Sbírky Národního archivu. Rozhovor s Janem KAHUDOU. Praha 25. 6. 2015. 
94

 Jan Bartoš (pseudonymem Jan Brauner, 1893–1946) byl český dramatik, divadelní vědec a knihovník. 
95

 POKORNÝ, Vít a POLÁČEK, Vojtěch: Pohyblivost, dočasnost, recyklace – Nové trendy v české divadelní 

architektuře po r. 1989, in: Jordan, Hanuš (ed.), Divadelní oddělení 1924–2014, Historie a současnost, Sborník 

NM, řada A Historie, 2014, č. 3–4, s. 55, ISSN 0036-5335. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1893
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dramatik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovnictv%C3%AD


67 

spolupráce neprobíhá. Instituce, které společně fungují, však nemají provázaný informační 

systém. 

Fondy jsou rámcově rozděleny podle druhu materiálů do těchto skupin: Sbírka 

rukopisů, Sbírka starých tisků a knihovna, Sbírka divadelních plakátů (cedulí) a programů, 

Sbírka výtvarná, která zahrnuje scénické a kostýmní návrhy, makety, realizované divadelní 

kostýmy, obrazy a samostatnou loutkářskou sbírku, Sbírka fotografií a negativů, Sbírka 

zvukových nahrávek, Trofeje (trojrozměrné památky na divadelní osobnosti), Tematická 

sbírka cirkusového a varietního umění. 

Pro účely Národního divadla jsou významné následující sbírky.  

3.2.1. Výtvarná sbírka 

Čítá scénografické návrhy – papírové návrhy, makety, ikonografie, karikatury, 

portréty, obrazy, kostýmy, dekorace (přebírá se pouze malé množství). 

3.2.2. Sbírka rukopisů 

Sbírka rukopisů čítá téměř 60 000 sbírkových předmětů. Obsahuje především 

archiválie k historii jednotlivých divadel (archiv Sboru pro zřízení Národního divadla, torza z 

archivů Stavovského, Vinohradského či Švandova divadla). Dále se zde nacházejí rukopisné 

exempláře divadelních her a mezi nimi autografy předních českých dramatiků od obrození 

téměř po současnost. K pokladům sbírky náleží i rukopis Maryši bratří Mrštíkových, psaný 

oběma autory společně, nebo původní verze Čapkova Loupežníka. K nejzajímavějšímu a z 

divadelně historického hlediska nejcennějšímu materiálu patří režijní knihy. Lze z nich vyčíst 

ty nejpodrobnější údaje o režijním výkladu a podobě slavných inscenací. 

Součástí sbírky rukopisů jsou od počátku také rozsáhlé soubory korespondence 

získávané většinou z pozůstalostí významných divadelníků.  

Obsahuje například vzácné autografy Jana Nepomuka Štěpánka, Josefa Kajetána Tyla, 

Václava Klimenta Klicpery, Josefa Jiřího Kolára, Emanuela Bozděcha, Ladislava 

Stroupežnického, Jana Nerudy, Vítězslava Hálka, Josefa Václava Friče, Jaroslava 

Vrchlického, Gabriely Preissové, Aloise Jiráska a řady dalších z nejvýznamnějších českých 

dramatiků spojených s Národním divadlem. 

 

http://www.nm.cz/historicke-muzeum/divadelni-sbirka-rukopisy.php
http://www.nm.cz/historicke-muzeum/divadelni-sbirka-rukopisy.php
http://www.nm.cz/historicke-muzeum/divadelni-sbirka-knihovna.php
http://www.nm.cz/historicke-muzeum/divadelni-sbirka-plakaty.php
http://www.nm.cz/historicke-muzeum/divadelni-sbirka-vytvarna.php
http://www.nm.cz/historicke-muzeum/divadelni-sbirka-vytvarna.php
http://www.nm.cz/historicke-muzeum/divadelni-sbirka-fotografie.php
http://www.nm.cz/historicke-muzeum/divadelni-sbirka-nahravky.php
http://www.nm.cz/historicke-muzeum/divadelni-sbirka-nahravky.php
http://www.nm.cz/historicke-muzeum/divadelni-sbirka-trofeje.php
http://www.nm.cz/historicke-muzeum/divadelni-sbirka-cirkus.php
http://www.nm.cz/historicke-muzeum/divadelni-sbirka-cirkus.php
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3.2.3. Sbírka divadelních plakátů, cedulí a programů 

Tato sbírka má z historického hlediska vysokou dokumentační hodnotu. Cedule jsou 

relativně přesnými záznamy o tom, co se kde hrálo, kdy a v jakém obsazení. Jsou zdrojem 

informací o počtu repríz jednotlivých inscenací, lze podle nich sestavit soupisy rolí hereckých 

představitelů i repertoár divadel. Jsou mnohdy jediným dokladem o hrách, jejichž texty se do 

dnešní doby nedochovaly, a o zapomenutých osobnostech, které v minulých stoletích 

budovaly základy dnešní vyspělé divadelní kultury. 

Neocenitelným pramenem údajů jsou pro historiky českého divadla svazky cedulí 

kompletních divadelních sezón. Jedná se zejména o unikátní, téměř kompletní sbírku 

vázaných cedulí Stavovského divadla od roku 1824, divadla Prozatímního a Národního a také 

Městského divadla na Vinohradech od jeho vzniku do roku 1959. Soubor cedulí pražských 

divadel hrajících německy mapuje představení Stavovského divadla, Neues deutsches Theater 

a Kleine Bühne. Sbírka vázaných konvolutů je dodnes díky spolupráci s Archivem Národního 

divadla aktivně doplňována, tudíž se DONM pyšní jinde nedochovaným a téměř úplným 

kompletem cedulí první české scény za celou dobu její existence.  

Je třeba zmínit také plakáty divadelních ochotníků, mnohdy zajímavé a originální 

i z výtvarného hlediska, tištěné na ručním papíře nebo na hedvábí. Nezastupitelnou úlohu 

amatérského divadla v dějinách českého divadla připomíná též mnoho vzácných plakátů 

ochotnických spolků z Čech, Moravy i Slovenska. Se sbírkou plakátů je těsně provázána 

i kolekce divadelních programů.  

3.2.4. Sbírka fotografií a negativů  

Se svým téměř půl milionem předmětů v rámci divadelní sbírky je nejpočetnějším 

fondem. První předměty se do Národního muzea dostaly ve 20. letech minulého století 

z registratury Národního divadla, v níž byly zastoupeny i nejstarší fotografie a negativy 

zachycující umělce a inscenace několika prvních desetiletí činnosti naší první scény. Práci 

Národního divadla dokumentují nejprve deskové negativy herce a amatérského fotografa 

K. Váni (od začátku století do 20. let), později J. Heinricha (cca 6 000 negativů z konce 

30. do začátku 50. let). Pokud jde o fotografie, nejobsáhlejším souborem prací jednoho autora 

je dokumentace činnosti všech souborů Národního divadla v 50. – 80. letech od J. Svobody 

(přes 12 000 fotografií), soubory snímků od V. Chocholy, J. Kuny a dalších. 
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K fotografiím Karla Váni se váže zajímavost. Váňa dokumentoval soukromé výlety 

herců a operních pěvců Národního divadla, kteří žili bohatým společenským životem i mimo 

jeviště. Protože všemu kolem ND byla věnována patřičná publicita, Váňovy snímky umělců 

prošly tiskem jako senzace. Ve fondu NM je přes 240 000 negativů, přičemž nejstarší 

negativy jsou zaznamenány na skleněných deskách. Právě tyto negativy, postupně 

digitalizované, doplňují zveřejněné a badatelsky hojně využívané Váňovy fotografie z fondu 

Národního divadla na jeho internetových stránkách. Osobní fondy významných českých 

divadelníků uložené v DONM jsou důležitým pramenem ke studiu českého divadla. K tomuto 

problému vyšla i publikace, jejímž autorem je pracovník Národního muzea PhDr. Hanuš 

Jordan. [Jordan, 2014, s. 23–35]
96

 Jordan zde na zdánlivě jednoduchém příkladu dokazuje 

důležitost zájmu a péče o takové odkazy minulosti, neboť bez Váňových snímků by chyběl 

obrazový záznam Národního divadla první třetiny 20. století. 

3.2.5. Trofeje  

Tato sbírka, vymykající se z běžných muzejních sbírek, vypovídá o zvláštním 

a tajemném kouzlu onoho umění okamžiku, jímž bylo, je a bude divadlo. Ve sbírce trofejí, 

osobních památek na významné české divadelníky, jsou artefakty vysoké umělecké hodnoty 

i nejvšednější předměty denní potřeby, mezi nimi abonentní vstupenky první sezóny 

Národního divadla.
97

 

3.2.6. Registratura Sboru pro zřízení Národního divadla  

Fond obsahuje kompletní prameny k činnosti Sboru – společnosti, která vznikla v roce 

1850 a měla za cíl vybudovat samostatné české divadlo. Ve fondu lze najít protokoly jednání, 

účetní knihy, korespondence s jednotlivci i institucemi, fascikly sbírkových archů, 

objednávky technických i uměleckých (architektonických a výtvarných) služeb nebo dokonce 

doklady k organizaci položení základního kamene v roce 1868. K unikátům této sbírky 

nepochybně patří dvě listiny datované říjnem 1850, podepsané přednostou Františkem 
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Palackým a členy výboru – programové provolání Slovo k upřímným přátelům národa 

českého a stanovy Sboru, obé psané Josefem Kajetánem Tylem. [Trávníčková, 2014, s. 5]
98

 

Z předchozího výčtu lze odhadovat, že dochovaná dokumentace související 

s Národním divadlem, ať se jedná o písemnosti či jiné objekty, je širokého a rozmanitého 

rozsahu. Přesný a podrobný seznam však není znám, neboť nikdy nebyl souhrnně 

zdokumentován. 

Zájemci o studium fondů Divadelního oddělení NM mohou využívat centrální 

studovnu v Nové budově Národního muzea a badatelnu Historického muzea v Terezíně.
99

 

Badatelům, kteří zpravidla vyhledávají něco konkrétního, jsou k dispozici kartotéky, mohou si 

nechat připravit i rešerši.  

Divadelní oddělení Národního muzea se v posledních letech více zaměřuje na 

mapování současné české divadelní kultury a zkoumá nejnovější trendy v místní divadelní 

architektuře: pohyblivosti, dočasnosti a recyklace.
100

 To vše souvisí taktéž s osvětou a 

digitalizací. Kurátorka Lenka Šaldová
101

 vysvětluje, že byť má NM vlastní digitální 

pracoviště, které se nachází v Terezíně, digitalizace fondu ND v rámci divadelního oddělení 

zatím není prioritou. Přiznává, že na toto téma stále probíhají diskuze. Rozhoduje se nejen o 

rozdělení priorit a rozdělení pracovních úkolů, ale také se diskutuje o tom, v jakých formátech 

se digitalizované dokumenty budou ukládat. To vše předpokládá také dostatečný prostor 

k ukládání dat, což je mimochodem jedním z diskutovaných bodů i v Archivu ND.  Kurátoři 

jsou si velmi dobře vědomi důležitosti a výhod digitalizace, a to nejen zachování cenných 

materiálů, ale také zefektivnění práce. Problémem je však nedostatek zaměstnanců a velké 

množství nových materiálů přicházejících do archivu. Je třeba je postupně nejen zpracovávat, 
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ale také řešit, jakým způsobem. Např. dokumenty týkající se divadel jsou děleny primárně 

podle inscenací. 
102

 Jejich vyhledávání lze rozdělit podle inscenací nebo jména. 

Obohacování fondů divadelního oddělení probíhá ve stejném režimu jako obohacování 

fondů celé muzejní instituce. Fondy se obohacují stále, ale na cílenou akvizici nestačí muzeu 

finanční prostředky, jde tedy o vedlejší činnost. Nové přírůstky do sbírky se získávají 

většinou darem nebo z pozůstalostí. Výjimku tvoří scénické návrhy, které DONM cíleně 

vyhledává. V souvislosti s Národním divadlem je vhodné zmínit pozůstalost Karla Jerneka, 

jenž byl kmenovým režisérem Opery ND od roku 1960 po celých pět a dvacet let. Část fondu 

se překrývá s archiváliemi AND, jeho obsahem jsou však i režijní knihy, osobní věci, osobní 

korespondence či deníky.  

Dalším takovým příkladem je i pozůstalost Ladislava Štrose
103

, jednoho z 

nejvýraznějších představitelů české operní školy druhé poloviny 20. století, jenž celý svůj 

profesní život strávil režijní prací v Národním divadle.  

3.3. Institut umění – Divadelní ústav 

Divadla a divadelní instituce jsou obecně dost propojeny. V divadelním světě je běžné, 

že autoři a umělci procházejí za svůj profesní život různými divadelními scénami a 

nezaměřují se pouze na jednu, byť mají stálé angažmá. Díky tomu se prolínají v archivech 

nejen hry, ale i osoby. Jednou z institucí, která se věnuje primárně divadlu, je Institut umění – 

Divadelní ústav. Tento ústav pochopitelně neplní primárně funkci archivu, ale pro divadla v 

Čechách je nesmírně důležitou organizací. Spojuje a shromažďuje.  

Institut umění – Divadelní ústav je státní příspěvkovou organizací zřízenou 

Ministerstvem kultury České republiky. Byl založen v roce 1959, tehdy nesl název Divadelní 

ústav. Teprve v roce 2007 vešel v platnost název Institut umění – Divadelní ústav (IDU). Jeho 

hlavním posláním je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti 

divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a  vizuální umění). IDU 

shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje předměty sbírkového charakteru vztahující se 

k oblasti divadla, věnuje se vědeckému výzkumu, iniciuje a podílí se na mezinárodních 

projektech a vydává odbornou literaturu.
104
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Stejně tak jako Národní muzeum i Institut umění – Divadelní ústav aktivně rozšiřuje 

své sbírky.  

Z hlediska Národního divadla je podstatné sledovat Oddělení sbírek a archivu, 

konkrétně archivní fondy, jejichž přehled je dostupný na internetových stránkách www.idu.cz. 

V soupisu se nacházejí následující záznamy vztahující se k Národnímu divadlu:  

 Národní divadlo Praha, výstava 100 let 

 Národní divadlo Praha/záznam diskuse k preambuli ND (záznam z jednání bez 

písemného přepisu). 

Dále obsahují sbírky nejrůznějších divadelních osobností, nejen herců, ale i režisérů a 

inscenátorů, kteří Národním divadlem prošli, pracovali pro něj, nebo se podíleli na zde 

uváděných inscenacích. 

Oddělení sbírek a archivu založené v roce 2009 získává, zpracovává, uchovává 

a prezentuje sbírkové předměty a archivní dokumenty, týkající se divadla především na 

českém území. Podílí se taktéž na zpracování rozsáhlého fondu fotografií a plakátů, které jsou 

postupně konzervovány, evidovány a digitalizovány. Vyčleněný archivní fond (celky 

dokumentačního charakteru) je uspořádán podle archivní metodologie a má přísnější 

badatelský režim. Oddělení se spolupodílí či samo realizuje scénografické a fotografické 

výstavy a vydává scénografické monografie (v budoucnu plánuje i fotografické). 

Oddělení je rozděleno na následující dílčí části.  

3.3.1. Scénografická sbírka 

Scénografická sbírka (Sbírka Divadelního ústavu, Scénografická podsbírka), čítala 

k poslednímu dni roku 2015 celkem 3 395 evidovaných sbírkových předmětů. Její součástí 

jsou originály scénických a kostýmních návrhů, skic a technických výkresů, maket a jiných 

artefaktů významné umělecké a divadelně historické hodnoty. Obsahuje díla významných 

výtvarníků, klasiků české scénografie. Z mnoha uvádím např. Vlastislava Hofmana, Josefa 

Svobodu, Jana Skalického nebo Jana Sládka. 

Sbírkové artefakty lze nejlépe využít jako základ pro vytvoření odborných 

scénografických publikací. Podle informací IDU se již podařilo navázat na edici publikací ze 

70. a 80. let.  
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Všechny sbírkové předměty jsou digitalizovány a zpřístupňovány v rámci Virtuální 

studovny. 

3.3.2. Fotografický fond 

OSA disponuje rozsáhlým fondem fotografií (originály fotografií pozitivů i negativů 

od více než 600 fotografů). Divadelní fotografie má v našich zemích mnohaletou tradici a ve 

druhé polovině 20. století se díky osobnostem jako Josef Koudelka či Jaroslav Krejčí vyvinula 

v osobitý umělecký žánr a stala se unikátním vývozním artiklem.  

Se systematickou digitalizací a databázovým zpracováním fondu se začalo v roce 

2008. Snímky mapující posledních 60 let života českých divadel byly popsány, digitalizovány 

a zpřístupněny na internetových stránkách www.divadelnifotografie.cz. V databázi 

divadelních fotografií je k 6. 7. 2016 k dispozici 309 412 záznamů. 

S Národním divadlem byl úzce spjat fotograf Jaromír Svoboda nebo Viktor 

Kronbauer, jejichž jména ve sbírce nalezneme také.  

Bylo zjištěno, že dnes se fond obohacuje zpravidla získáním pozůstalosti. Využíván je 

například k tvorbě publikací nebo výstavám. Kupříkladu v roce 2009 byla uspořádána výstava 

fotografií Jaroslava Krejčího v Novoměstské radnici v Praze. Aktuálně probíhá výzkum 

historie divadelní fotografie, jehož výstupem bude odborná monografie, která vyjde v roce 

2017, a výstava, která je plánovaná na rok 2018.
105

 

3.3.3. Plakáty 

Dalším z významných artefaktů jsou divadelní plakáty. Ty jsou pro divadla zvlášť 

důležité, neboť mnohdy jako jediný dokument dokládají divadelní historii.  Podle divadelních 

odborníků mají navíc nespornou umělecko-historickou hodnotu a jsou vděčným výstavním 

exponátem.  

OSA eviduje přes 2 000 katalogizovaných plakátů, z čehož zhruba 700 z nich je již 

zdigitalizováno a zpřístupněno veřejnosti na internetu prostřednictvím Virtuální studovny 

(stejně jako scénografické a fotografické artefakty). Právě tak jako fotografie, i divadelní 

plakáty byly v minulosti vystavovány, konkrétně v Divadle Bez zábradlí a v Galerii 

Portheimka. 
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Mezi nejvýznamnější autory plakátů, kterými OSA disponuje, patří Libor Fára, 

Jaroslav Malina, Karel Teissig a další. Z výběru bych vyzdvihla autora Petra Matáska
106

, 

jehož profesní život se s Národním divadlem spojil v roce 1992. Petr Matásek je uznávaný 

scénograf a vysokoškolský pedagog, je autorem více než 120 výprav loutkových, činoherních 

a operních inscenací. V Národním divadle vytvořil mimo jiné scénu a kostýmy ke Kleistově 

Katynce z Heilbronnu a Stoppardově Arkádii, v roce 2003 navrhl netradiční divadelní prostor 

Bouda a zároveň byl scénografem zde uvedených titulů. 

3.3.4. Archivní fondy 

Archivní fondy uložené v Oddělení sbírek a archivu obsahují listinné a ikonografické 

materiály soukromé i institucionální povahy (včetně fotografií, plakátů, dokumentů různého 

charakteru, magnetických pásek, CD, DVD aj., převážně neúřední povahy). Fondy jsou sice 

malého rozsahu, ale obrazně vypovídají o tvůrčí činnosti uměleckých osobností, divadel 

a souborů 2. poloviny 20. a začátku 21. století., dobových událostech, výstavách, historii 

a sběrné činnosti IDU. Dokumenty jsou zpřístupňovány.  

Mezi materiály se nachází zmiňované dokumenty související s ND.  

IDU disponuje též rozsáhlou knihovnou. Zajímavostí je, že Knihovna Divadelního 

ústavu je členem SIBMAS (Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí), zrovna 

tak, jako Archiv Národního divadla.  

Základním posláním Knihovny Divadelního ústavu, která vznikla koncem 50. let 

20. století, je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat veškerou bohemistickou 

divadelní literaturu a periodika a výběrově divadelní zahraniční literaturu. Informační systém 

knihovny je včleněn do struktury Divadelního ústavu a přímo navazuje na činnost 

Bibliografického a Informačně-dokumentačního oddělení. V současné době knihovní fond 

obsahuje přes 120 000 svazků odborné divadelní literatury, divadelních textů, literatury 

příbuzných oborů a periodik. Dokumentový fond je zpřístupňován prostřednictvím online 

katalogu. Mnohé zahraniční materiály získává knihovna díky spolupráci s Mezinárodním 

divadelním ústavem (ITI) i jinými mezinárodními divadelními organizacemi. Roční přírůstek 

je průměrně 1 500 svazků. Dnes patří tato veřejná specializovaná knihovna k největším 

evropským knihovnám zaměřeným na oblast divadla.
107

 Její služby vyhledávají pracovníci 
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 Petr Matásek je otcem herce Davida Matáska, člena souboru Činohry ND. 
107

 Knihovna Divadelního ústavu [online]. 2016 [cit. 2016-06-19]. Divadelní ústav. Dostupné z: 

http://www.idu.cz/cs/knihovna-divadelniho-ustavu. 

http://www.divadlo.cz/sibmas/
http://www.idu.cz/cs/bibliografie
http://www.idu.cz/cs/informacne-dokumentacni-oddeleni-2
http://www.idu.cz/cs/knihovna-divadelniho-ustavu
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ústavu, teatrologové, pedagogové, studenti, odborná veřejnost nebo domácí i zahraniční 

zájemci o divadelní kulturu. 

Nejohroženější část fondu byla knihovnou Divadelního ústavu zaopatřena díky 

úspěšnému projektu digitalizace. Digitalizované dokumenty z fondu knihovny DU jsou 

přístupné v systému Kramerius. Přístup do digitální knihovny je omezen autorskými právy. 

Knihovna čítá 7 hlavních fondů: Fond divadelních textů, Fond odborné divadelní 

literatury, Fond periodik, Fond kabaretních výstupů a písniček, Fond kostýmních grafických 

listů, Fond hudebnin, Fond audiovizuálních dokumentů. 

Kromě toho se v knihovně nachází Kartotéka české a do češtiny přeložené dramatické 

tvorby, jež zahrnuje na 50 tisíc záznamů původních nebo do češtiny přeložených činoherních 

textů. Podrobnější informace jsem získala pouze k následujícím fondům divadelních textů, 

odborné literatury a periodik.  

3.3.5. Fond divadelních textů 

V tomto fondu najdeme více než 63 000 textů divadelních her v různých variantách, 

vydáních, úpravách a překladech. S divadelními texty je to složitější v tom směru, že se 

s časem mohou proměňovat. Úpravy provádějí většinou samotní autoři, někdy jsou doplněny 

předmluvy či doslovy, které jsou pro archivaci cenné. Snahou Knihovny DU je proto 

shromažďovat všechna česká vydání divadelních her (včetně těch upravených). Knihovna se 

snaží o maximální kompletnost, někdy doplňuje fond i o překlady divadelních her českých 

autorů. 

3.3.6. Fond odborné divadelní literatury 

Gros fondu tvoří česká i zahraniční, současná i historická odborná literatura (cca 

40 000 svazků). Dále všeobecné i úzce zaměřené encyklopedie a slovníky a výběrová 

literatura různých oborů (výtvarné umění, hudba, architektura, etnografie, film, rozhlas aj.), 

v neposlední řadě i publikace Divadelního ústavu (600 ks).  

3.3.7. Fond periodik 

Knihovna odebere okolo 62 titulů českých a slovenských časopisů a cca 38 titulů 

cizojazyčných časopisů. K 30. 6. 2016 čítá fond více než 16 000 svazků soudobých časopisů i 

již nevycházejících titulů.  

http://www.idu.cz/cs/kramerius
http://idu.cz/cs/publikace-6
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Dílčí závěr 

Z výzkumu vyplývá, že Národní divadlo je hojně zastoupeno ve třech institucích: 

v Národním archivu, Národním muzeu a Institutu umění – Divadelním ústavu. Bez každé z 

těchto dokumentací by chyběl komplexní obraz Národního divadla. Přesto je materiál v AND 

nejucelenější a může sloužit jako hlavní historický pramen. AND jako jediný dlouhodobě a 

systematicky digitalizuje a nabízí badatelům přístup k informacím přes speciální internetový 

portál. Pro AND je záchovná funkce a akvizice posláním, proto se zde nejvíce za digitalizaci 

bojovalo. V ostatních ústavech jsou dokumenty ND „pouze“ součástí fondů, které jsou 

obsáhlé a bohužel mnohdy nedostatečně zpracované. Oproti AND ale nabízejí služby 

zpracování rešerší, což je výhodou velkých institucí. 

Pracovníci Divadelního oddělení Národního muzea navíc provádějí v oblasti divadelní 

dokumentace i výzkumnou a badatelskou činnost. Všechny instituce vzájemně více či méně 

spolupracují, neexistuje však provázanost informačních systémů. Přes určité snahy 

v minulosti stále chybí větší osvěta, či možná lépe spojující prvek, ať už si pod ním 

představíme konkrétní osobu či instituci.  
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4. OD PAPÍRU K DIGITALIZACI 

Archiv Národního divadla ušel velmi dlouhou cestu. Nejprve se vyrovnal 

s popisováním a zdlouhavým zpracováním a tříděním dokumentů. Ve správnou dobu pak 

přišla odvážná myšlenka tehdejšího vizionářského ředitele, a tak se archiv přizpůsobil době 

digitalizace. 

Téměř po dvaceti letech od počátečních pokusů o vlastní české divadlo bylo 

11. června 1881 otevřeno Národní divadlo na počest návštěvy korunního prince Rudolfa. 

Hned od první sezony se profilovalo jako třísouborové. Kromě čtrnácti dnů, kdy byly 

divadelní prázdniny, se hrálo denně, některé dny v týdnu dokonce dvakrát. V první sezoně 

bylo uvedeno 77 premiér, v dalších letech se počet premiér pohyboval v průměru okolo 

padesáti premiér v sezoně, a to až do počátku 20. století, poté se již počty představení 

snižovaly.   

To je namátkou jen několik čísel, která známe pouze díky tomu, že je po dlouhá léta 

pečlivě sbírán denní repertoár.  

Archiv fungoval více méně od doby, kdy vzniklo ND, nikoli však v podobě, v jaké ho 

dnes. Jeho dramatický osud byl již zdokumentován v kapitole 1. Před více než 40 lety 

prakticky neexistovaly úložné prostory, ukládalo se do krabic a skříní, bojovalo se o to, aby 

měl archiv vlastní prostory a mohly se tak položit základy pro archiv v tom pravém slova 

smyslu. Dokumenty byly nepopsané, neroztříděné a nezpracované. Postupem času se archiv 

transformoval v odborné teatrologické pracoviště a poradil si i s technologickým pokrokem ve 

světě.  

4.1. Archiv ND na internetu 

Vývoj informačních technologií čím dál tím více ovlivňuje evidenci, zpracování 

i využívání dosavadních typů archiválií. Způsoby tvorby a šíření dokumentů elektronického 

věku tím současně staví celý obor archivnictví před nové úkoly. [Hoffmanová, 2000, s. 30]
108

 

Informační době a rozvoji technologiím se přizpůsobilo i Národní divadlo. Archiv ND 

má své vlastní internetové stránky
109

, které fungují zhruba od roku 2003.110 Podněty k tomuto 

                                                           
108

 HOFFMANOVÁ Jaroslava; PRAŽÁKOVÁ Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. 1. vyd. Praha: 

Libri, 2000. ISBN 80-7277-023-3. 
109

 Dostupné z: http://archiv.narodni-divadlo.cz/. 

http://archiv.narodni-divadlo.cz/
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kroku dávala tehdejší vedoucí archivu a spuštění webu předcházela mnoha náročné a 

zdlouhavé práce – digitalizace Archivu ND a přenášení informací z originálních zdrojů. Jak 

vyplynulo z rozhovoru se Zdenou Benešovou
111

, nosným zdrojem byl Soupis repertoáru 

Národního divadla
112

 z roku 1983, jenž obsahoval chronologický soupis všech premiér ND od 

jeho vzniku až do roku 1983. Na přípravách zmíněné publikace pracovalo mnoho externistů, 

mezi nimi i z Akademie věd a Kabinetu pro studium českého divadla – čerpali z dostupných 

materiálů, zejména pak divadelních cedulí Národního divadla, zaznamenávali premiéry, 

derniéry apod. Podle Benešové bylo díky těmto předpřipraveným podkladům možné začít 

realizovat projekt digitalizace a zahájení provozu internetových stránek, to vše v relativně 

krátkém čase. K 120. výročí otevření ND – ke konci roku 2003, byl připraven digitalizovaný 

soupis denního repertoáru, který se mohl začít postupně vkládat na nově vzniklé webové 

stránky. 

Aplikační software pro potřeby pořizování elektronického archivu ND vyvinula na 

zakázku společnost Global Systems, a.s.,
113

 která dodnes archivní web spravuje. V roce 2015 

se začalo hovořit o bezpodmínečném aktualizování tohoto softwaru. Přes 10 let nebyl 

aktualizován, používá technologie, které již nejsou podporované, a přestává být kompatibilní 

s hardwarovým vybavením archivu. Společností byly navrženy nové aktualizace softwaru pro 

pořizování dat elektronického archivu, jež by garantovaly použitelnost SW minimálně na 

dalších 10 let dopředu, avšak tento záměr nebyl doposud realizován z důvodu nedostatku 

financí. V současné době existuje reálné riziko, že při případné výměně hardwaru nebude 

možné používat stávající verze SW, protože by v moderním prostředí nebyl zastaralý software 

funkční. 

Internetové stránky Archivu ND jsou přímo podřízeny hlavním internetovým stránkám 

Národního divadla dostupným z www.narodni-divadlo.cz. Archiv ND se nachází v sekci 

O divadle. Stránky dlouhodobě spravuje společnost SYMBIO Digital, s. r. o.114 

 

 

                                                                                                                                                                                     
110

 SOCHOROVÁ, Eva. Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém. Praha, 2014. Diplomová 

práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce 

doc. PhDr. Rudolf Vlasák. 
111

 Viz pozn. 110. 
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 Soupis repertoáru Národního divadla v Praze 1881-1983, 3 sv., Národní divadlo, Praha 1983. 4. svazek vyšel 

tamtéž r. 1993 a zahrnoval období 1983-1993. 
113 

www.globalsystems.cz 
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4.1.1. Struktura internetových stránek Archivu ND 

Úvodní stránka archivního webu
115

 potvrzuje obsah soupisu repertoáru od roku 1883 

včetně denních programů (viz obr. 21). Z hlavní strany se dá přímo přehledně přejít na 

vyhledávání, přičemž prostředí je intuitivní. Bonusem obsahuje i výročí narození či úmrtí 

umělců ND, jejichž výběr provádí systém automatickou selekcí. Generování probíhá na 

základě uložených bibliografických dat. Zajímavostí je, že všechny umělce zde nenajdeme. 

Někteří umělci, například tanečnice, nechtějí své údaje o narození zveřejňovat.  

Uživatelům webových stránek ND jsou k dispozici přehledy všech premiér ND včetně 

obsazení a alternací od roku 1883 do současna a záznamy tzv. denních cedulí od roku 1883. 

Z uživatelského hlediska je uživatelské rozhraní archivního webu velmi přátelské. 

Mezi jeho přednosti patří: 

 přehlednost 

 snadná dohledatelnost 

 úplnost a správnost 

 provázanost.  

Na základě provedeného zkoumání si ho pochvalují i uživatelé, mezi nimi badatel Petr 

Sedlecký, který služby archivního webu využívá pravidelně: „AND je jedinečným 

a uživatelsky přátelským a přínosným archivem a online přístup jej učinil široce využitelným. 

Práce s internetovým archivem ND a orientace v něm je skutečně snadná. Je to neocenitelná 

práce pracovníků AND, kterou pro nás, uživatele, vykonali, a tím nám zjednodušili hledání a 

ušetřili čas.“
116

 

Vyhledávání na webu 

 Dotazové – jednoduché 

Z úvodního rozhraní lze vyhledávat pomocí ikony vyhledat – ta se nachází v levém horním 

rohu (viz obr. 22). Do pole pro vyhledávání se zadá požadovaný výraz, poté se objeví 

výsledky vyhledávání, ze kterých lze dále vybírat. Na této úrovni nelze uplatnit žádných 

vyhledávacích operátorů.  
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Národní divadlo [online]. 2016 [cit. 2016-08-20]. Národní divadlo. Dostupné z http://archiv.narodni-

divadlo.cz/. 
116

 SOCHOROVÁ, Eva. Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém. Praha, 2014. Diplomová 
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doc. PhDr. Rudolf Vlasák. 

http://archiv.narodni-divadlo.cz/
http://archiv.narodni-divadlo.cz/


80 

 Pomocí rejstříků 

Vyhledávat lze zejména pomocí rejstříků. Položky jsou řazeny abecedně. 

V konkrétních příkladech se v kulatých závorkách zobrazuje počet vyhledaných záznamů.  

Z hlavního rozhraní webu je možné vyhledávat podle sezon, podle žánru, podle 

umělců a spolupracovníků, titulů nebo archivních dokumentů. Všechna pole obsahují ještě 

dílčí filtry.  

Například, pokud chce uživatel najít informace o inscenaci Audience u královny, 

výsledkem vyhledávání je informace o prvním uvedení dané inscenace v konkrétním 

nastudování
117

, autorovi a obsazení. Po derniéře představení se objevuje i datace posledního 

uvedení. Samozřejmostí je výběr fotografií k inscenaci (viz obr. 22). 

 

 

Obrázek 21 – Úvodní strana archivního webu  

 

                                                           
117

 Inscenace může mít více nastudování. Konkrétní nastudování začíná premiérou, končí derniérou.   
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Obrázek 22 – Výsledek vyhledávaní podle inscenace k dotazu „Audience u královny“ 

 

4.1.2. Wikipedie 

Kromě internetových stránek obsahujících denní repertoár a mnoho fotografií 

k inscenacím za celé působení divadla, má Archiv Národního divadla také svůj profil na české 

verzi otevřené elektronické encyklopedie Wikipedie.
118

 Profilová stránka byla založena dne 

11. 3. 2015 Wikipedistou a badatelem Petrem Sedleckým. Ve spolupráci s ním vznikla tato 

stránka podle návrhu Evy Sochorové, s odkazem na její diplomovou práci. Tehdejší vedoucí 

archivu Zdena Benešová všechny návrhy připomínkovala a editovala. Stránka obsahuje 

základní a praktické údaje o sídle, složení fondů archivu a jeho činnostech, ale i další 

zajímavosti (viz obr. 23 a 24). 

Profil je pravidelně aktualizován. Především z důvodu personálních změn v archivu 

jsou nejbližší aktualizace plánované na září 2016, tedy začátkem nové divadelní sezony.  

                                                           
118

 Dostupné z: www.cs.wikipedia.org. 
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Obrázek 23 – Wikipedie – hlavní stránka AND  

 

 

Obrázek 24 – Wikipedie – AND – Reference a literatura  
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4.2. Digitalizace fondů jako dlouhodobá investice 

Současné tendence vedou jednoznačně k digitalizaci. Ekonomický týdeník Euro 

uveřejnil článek, jehož mottem je pracovní síla ve 21. století.  Byla vypracována studie, 

z jejíchž výsledků vyšlo najevo, že v Londýně bylo od roku 2001 odejito již 14 100 

archivářů
119

. Uvádí dále nejohroženější pracovní pozice v USA, u nichž předpokládá (až s 

99% pravděpodobností), že budou nahrazeny roboty. Na druhém místě se umístili archiváři a 

ověřovači dokumentů, jedenáctou pozici obsadili knihovníci.
120

 To o aktuálních směrech ve 

společnosti vypovídá hodně. 

Digitalizovat se snaží všude, to s sebou přirozeně přináší doba. V rámci České 

republiky se však zatím naráží na problémy nedostatečného financování a organizace se 

potýkají s nedostatkem lidských zdrojů. Archiváři a muzejní pracovníci se shodují na tom, že 

pokud mají instituce na patřičných místech uvědomělé lidi, jistou svépomocí se dá fungovat i 

s omezenými finančními prostředky. To je i případ Archivu Národního divadla. Zde v roce 

2002 začíná přerod od, lidově řečeno, papírové podoby archivu k modernímu digitálnímu 

pracovišti. 

Divadlo má při tom všem jedno velké specifikum. „Divadlo se vždy odehrává teď a 

tady – v konkrétní den, v konkrétním prostoru a v komunikaci s konkrétními diváky. Žádný 

dokument (ani audiovizuální záznam) ho nedokáže zachytit v úplnosti. A tak sbíráme 

prameny, které nám pomáhají rekonstruovat divadelní událost – přičemž čím více se jich 

zachová, tím přesnější můžeme získat obrázek o ní.“ [Šaldová, 2015, s. 1]
121

 

Průkopnice digitalizace Zdena Benešová měla od začátku o jejím smyslu jasné 

představy: „Projekt digitalizace archivu Národního divadla byl od samého počátku 

koncipován tak, aby poskytl odborné i laické veřejnosti všechny dosažitelné informace jak 

historické tak současné – a to z mnoha různých úhlů pohledu. Je to projekt dlouhodobý a 

v evropském kontextu srovnatelných divadelních komplexů unikátní. Klade si za cíl nejenom 

poskytovat veřejnosti informace, ale jeho dalším cílem je také posloužit jako modelový příklad 

pro budování obdobných databází. A v neposlední řadě stojí i cíl ochranářský. Digitalizované 
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informace nahrazují dostatečně historické prameny jak listinné, tak výtvarné povahy – a 

přispívají tak k jejich větší ochraně.“  

Jedním z hnacích motorů projektu byla absence soupisu repertoáru Národního divadla. 

Přes veškeré snahy se nepodařilo ucelený soupis vytvořit až do roku 1983, kdy se teprve tyto 

snahy zhmotnily. Pracovníci archivu se spojili s odbornými pracovníky Kabinetu pro studium 

českého divadla při Československé akademii věd. Finální publikací byl třídílný Soupis 

repertoáru Národního divadla v Praze 1881-1983. Jako historický pramen, ze kterého 

pracovníci čerpali, posloužily divadelní cedule. Vzniklo velmi detailní dílo, které obsahovalo 

na 4 tisíce záznamů o inscenacích Národního divadla, ale také seznamy vedení divadla, 

vedoucích pracovníků a sólistů. Zaměstnanci Archivu ND si připsali ještě jednu významnou 

zásluhu – zasadili se o to, že bylo možné v připravovaných publikacích zveřejnit všechny 

údaje všech umělců, včetně těch, kteří v tehdejší komunistické nadvládě nebyli režimem 

schvalováni
122

. Díky těmto událostem, jež byly přelomové, se nakonec ukázala i negativní 

stránka věci, a sice znatelný nedostatek distribuce informací k veřejnosti.  

S ohledem na technologický rozvoj byl navržen projekt digitalizace fondů, který 

podpořil někdejší ředitel ND Daniel Dvořák
123

. Přízeň ředitele, který si jako scénograf 

uvědomoval pomíjivost divadelního umění, byla klíčová.   

První skener, pomocí nějž se začaly digitalizovat první archiválie, obdržel Archiv ND 

od Ministerstva kultury v roce 2002. Po jeho vyřazení z provozu nebyly peníze na koupi 

nového přístroje. Archiv získal nový skener díky filantropce, člence Mecenášského klubu ND 

a věrné příznivkyni divadelního umění prof. Dr. Dadje Altenburg-Kohl.
124

  

Jako základní materiál k digitalizaci repertoáru posloužil právě zmiňovaný 

repertoárový soupis. Projekt byl rozdělen do tří etap rozpočítaných na několik let. První etapa 

byla veřejnosti zpřístupněna v listopadu roku 2003, k 120. výročí znovuotevření Národního 

divadla. Zatím nelze s určitostí říci, jak dlouho se bude s digitalizací pokračovat a kdy bude 

vše kompletně hotové.  

Kromě nosného repertoáru se postupně skenují i fotografie, případně scénické a 

kostýmní návrhy k inscenacím ND a také civilní fotografie sólistů opery, činohry i baletu 
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 To bylo možné pouze proto, že publikace vyšla jako neprodejný tisk.  
123

 Daniel Dvořák byl ředitelem ND v Praze v letech 2002-2006. 
124

 Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl je lékařka, podnikatelka a občansky angažovaná filantropka. Významně 

podporuje ND (restaurování Hynaisovy opony, restaurování lunet Mikoláše Alše a Františka Ženíška, zakoupení 

houslí pro koncertního mistra orchestru ND, podpora Baletu ND). 
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ND.
125

 Průběžně jsou doplňovány životopisy u hesel umělců ND a u dramatiků a 

překladatelů, jejichž hry byly v ND uváděny. Skeny se následně upravují a vkládají na 

webové stránky
126

. Zároveň se ukládají na speciální archivační DVD, která mají životnost 150 

let. Jak dokladuje obrázek 25, data na jednotlivých DVD jsou tříděna podle sezon, dále podle 

klasického třídění – opera, balet, činohra. Dále podle inscenace. U každého titulu je 15 až 20 

fotografií, od portrétů, scénografií až po kostýmy a kostýmní návrhy. V současné době jsou 

na archivních webových stránkách k dispozici fotografie, případně scénické a kostýmní 

návrhy k inscenacím ND od počátku jeho existence do roku 1920 a od roku 1948 do 

současna. Práce vyžaduje velké časové nasazení. Do budoucna se počítá s digitalizací 

materiálů listinné povahy, mezi které patří kritiky, programy, režijní knihy, inspicientské 

knihy atd. 

  

 

Obrázek 25 – Označení archivního DVD (sezona 1976-1977)  
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 Platí, pokud jsou v majetku Archivu ND.  
126

 Na web se ukládají fotografie v nízkém rozlišení. Na vyžádání poskytuje Archiv ND fotografie ve vysokém 

rozlišení. Podmínkou je poplatek Archivu ND za zprostředkování fotografie a též respektování autorských práv. 
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Digitalizace je dnes už nevyhnutelným řešením v době výrazného technologického 

přerodu. Umožňuje dokumenty dlouhodobě uchovat a snadno distribuovat a přináší s sebou 

mnoho dalších výhod.  

 Snadný přístup k digitalizovaným dokumentům, aniž by se poškozovaly vzácné 

historické dokumenty. S archiváliemi se díky online databázi nemanipuluje tak 

často.  

 Umožňuje nashromáždit velké množství materiálů pohromadě, které slouží 

jako cenný zdroj badatelům, historikům, studentům a zaměstnancům divadla. 

 Prostřednictvím webu je Národní divadlo propagováno navenek a umožňuje 

přístup i badatelům ze zahraničí. 

 Pomocí internetových stránek lze filtrovat, vyhledávat a porovnávat jednotlivá 

nastudování inscenací. 

Nevýhodou digitalizace může být ztráta dat, případně jejich nečitelnost při vývoji 

nových softwarů. Tomu však lze předcházet častou kontrolou, zálohováním a vytvářením 

kopií. Podstatou je především uchování obrazu historie a propojení tradice s budoucností.  

4.3. Informační systém 

Dnes je vedle digitalizace trendem zavádění případně sjednocování informačních 

systémů, což ještě v nedávné minulosti nebylo samozřejmostí. Státní sféra, a kultura obzvlášť, 

se navíc potýká s tím, že nové trendy následuje pomaleji, a to hned ze dvou důvodů. Jedním 

jsou zdlouhavé a obtížné schvalovací procesy, druhým stále vyzdvihovaný nedostatek financí. 

Trendy se nevyhnuly ani archivu. S trochou nadsázky lze říci, že Archiv Národního 

divadla je sám o sobě dobře fungujícím informačním systémem. Jelikož je součástí velké 

organizace, podléhá jejím nařízením a podmínkám. V jejím rámci je i AND zapojen do 

několika informačních systémů, zejména v oblasti personální. Na žádné další informační 

systémy mimo instituci ND není archiv napojen.  

Do Archivu Národního divadla přišel samostatný informační systém spolu s projektem 

digitalizace. Od kartotéky se vypracoval až k promyšlenému a veřejnosti přínosnému 

systému, zprostředkovanému díky internetu, jehož implementace začala před třinácti lety. 

Náročný přechod od informačního systému pracujícího s listinnými dokumenty 
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k informačnímu systému pracujícímu s dokumenty v elektronické podobě představuje 

dlouhodobé výsledky. Výstupem je obsáhlá elektronická databáze.       

Pro knihovnu se stále používá katalogizační systém. Elektronický knihovnický systém 

v současné době není zaveden. Knihopis, který není určen pro zpracování knihovního fondu 

podle standardizovaných katalogizačních pravidel, neumožňuje čtenářům prohlížení katalogu 

online a zároveň není kompatibilní pro spolupráci se Souborným katalogem ČR a ostatními 

knihovnami. Přitom fond knihovny obsahuje více než 37 000 svazků. 

4.4. Příklady využití archivních materiálů 

Archivní fondy jsou živé, hojně se s nimi aktivně pracuje. Historikové zde čerpají pro 

vznik publikací a mapování historie. Archivář Jan Kahuda využil archivních zdrojů k ediční 

přípravě vzpomínek významné operní pěvkyně prof. Naděždy Kniplové
127

. K tomu hodně 

dopomohla snadná dostupnost informací, která je možná díky digitalizaci a vytvoření 

internetových stránek. Archiv neslouží jen k dokumentaci divadelní práce, ale objevuje se 

mnoho příkladů, jak jinak může být užitečný. Na několika vybraných ukázkách je uvedeno, 

jak lze využít archivní cennosti v praxi. 

 Využití archivních materiálů k tvorbě profilů na Wikipedii 

Nezměrnou pomoc představuje archiv pro badatele, tvůrce internetových stránek či 

tištěných publikací. Jeden z takových článků připravil Wikipedista Petr Sedlecký o českém 

herci, divadelním režisérovi a překladateli Gustavu Schorschovi (viz obr. 26). Archiv 

Národního divadla figuruje v referencích i mnoha dalších článků objevujících se volně na 

Wikipedii.  

                                                           
127

 Připravuje se k vydání. Naděžda Kniplová (narozena 1932) je česká operní pěvkyně, sólistka Národního 

divadla v Praze, zasloužilá umělkyně. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1932
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
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Obrázek 26 – Ukázka profilu čerpajícího ze zdrojů AND 

 

 Divadelní diář 

Jednou z dalších možností jsou propagační materiály jako např. praktický divadelní 

diář, jehož obrazovou část v prvním roce jeho vydání tvořily výtvarné kostýmní návrhy z 

fondu Archivu Národního divadla (viz obr. 27). S  nápadem přišlo Oddělení marketingu a 

propagace ND. Soudě dle reakcí veřejnosti i kolegů, bylo vydání úspěšné. V loňském roce 

vyšel diář podruhé, určený pro rok 2016. Tentokrát obsahoval znamenitý výběr černobílých 

historických fotografií z inscenací. Je tedy možné, že se z vydávání diáře stane v Národním 

divadle pěkná tradice. 
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Obrázek 27 – Ukázka z divadelního diáře pro rok 2015 
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 Koncert 

Dne 8. září 2015 uvedlo Národní divadlo koncert k zahájení sezony 2015/2016 pod 

poetickým názvem Co Národní divadlo dlouho neslyšelo a asi už nikdy neuslyší. Za nápadem 

stál umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery v Praze a zároveň dirigent Petr 

Kofroň. Večerem tak navázal na výstavu předešlého roku Poklady hudebního archivu 

Národního divadla, která představila ve většině případů zcela neznámá či zapomenutá díla z 

fondu hudebního archivu divadla. 

Koncert i výstava jsou interesantní právě tím, že veškeré podklady byly pečlivě 

vyhledávány v hudebním archivu. To tvořilo i podtitul a atmosféru celého koncertu. Jednalo 

se o partitury, které jsou v archivu uložené, ale běžně s nimi hudebníci nepracují. Ve většině 

případů také tvoří jediný a vzácný originál. Díky těmto pokladům uloženým v archivu vznikl 

neopakovatelný večer plný libozvučných a netradičních melodií. Přítomní hosté mohli na 

vlastní kůži v reprodukci Orchestru Národního divadla okusit poklady hudebního archivu. 

Koncert symbolicky otevřela Slavnostní předehra C dur Bedřich Smetany, která 

poprvé zazněla v květnu roku 1868 u příležitosti položení základního kamene Národního 

divadla. Dále se objevily i neotřelé hymny Německé demokratické republiky, Kambodži a 

Albánie. Třešničkou byly smuteční fanfáry Na paměť Edvarda Beneše z roku 1948, které byly 

zkomponovány u příležitosti pohřbu někdejšího československého prezidenta.
128

 

Dílčí závěr 

Z výzkumu vyplývá, že AND se přizpůsobil době digitalizace bravurně. Kromě 

internetových stránek, profilu na Wikipedii nebo digitalizování fondů je zde navíc fungující 

informační systém, díky kterému jsou služby archivu snadno distribuované veřejnosti. Archiv 

dobře slouží v praxi nejen umělcům, ale i badatelům. V porovnání s minulostí archivu, která 

byla popsána v první kapitole, je pokrok neobyčejný. 

Podle mého názoru se nabízejí možnosti dalšího rozvoje do budoucna, ale především 

vidím potenciál archivu jako lídra v dokumentaci divadelní práce a v uchovávání této 

dokumentace.  
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 Poklady archivu. Rozhovor s Petrem KOFRONĚM. Praha 15. 9. 2016; Co Národní divadlo dlouho neslyšelo 

a asi už nikdy neuslyší | OperaPlus [online]. 2015 [cit. 2015-09-15]. OperaPlus. Dostupné z: 

http://operaplus.cz/co-narodni-divadlo-dlouho-neslyselo-a-asi-uz-nikdy-neuslysi/. 
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5. ARCHIV MEZI ARCHIVY 

Národní divadlo si drží stálou pozici v české minulosti i současné společnosti, je 

symbolem obrození českého jazyka a národní identity. Divadelní umění samo o sobě je však 

pomíjivé. Jak již bylo mnohokrát řečeno, každá nastudovaná jedinečná inscenace zaniká spolu 

se svou derniérou. To předurčuje divadelní archivy k odlišnému přístupu. Pro některé 

instituce může být i obtížné držet krok s dobou, kdy trendy velí přecházet na informační 

systémy, digitalizovat a vytvářet elektronické katalogy. Vycházím z předpokladu, že archivy 

nemají stejné možnosti, že některým z nich dokonce chybí podmínky k rozvoji a že nejsou na 

stejných úrovních. Zajímalo mě, jak se daří divadelním archivům naplňovat požadavky 

moderní doby, a to nejen u nás, ale i v zahraničí.   

5.1. Komparativní studie 

K zachování paměti divadla jsou podstatné prameny archivní povahy. Institucí, které 

se snaží mapovat současné divadlo, je poměrně velké množství. Podle Lenky Šaldové, 

kurátorky Národního muzea, však chybí soustavná a systematická úzká spolupráce mezi 

dotyčnými institucemi. Chybí také jasná a předlohová koncepce dokumentování, které by 

zaručilo uchování pramenů a předešlo by jejich ztrátám. Mezi odbornou teatrologickou 

veřejností je tato problematika častým tématem na společenských setkáních a konferencích. 

Vypadá to, že jakákoli individuální instituce není zřejmě schopná obsáhnout tyto aktivity 

globálně, není však ani vymezeno, kdo by se měl stát takovým pionýrem. Tzv. nearchivním 

institucím, kterými divadla jsou, není ani zákonem určena archivní povinnost. Proto, pokud 

divadla archivy budují, či pokračují v archivní tradici, pak jedině svépomocí. Problematiku 

archivního zákona v zahraničí práce nepostihuje.  

Pro malé srovnání divadelních archivů práce charakterizuje několik vybraných 

vícesouborových divadelních institucí napříč Českou republikou a západní Evropou z pohledu 

jejich vztahu k digitalizaci archivů. Podklady pro výzkum vycházejí převážně z internetových 

zdrojů, odkud je patrné, zda archivy zprostředkovávají veřejnosti přístup do svých 

elektronických databází, nikoli zda archivy vůbec mají. V případě plzeňského Divadla Josefa 

Kajetána Tyla a Jihočeského divadla jsou informace založené na osobních strukturovaných 

rozhovorech s tajemníkem uměleckého provozu DJKT Michalem Lieberzeitem
129

 a 
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 Divadlo J. K. Tyla. Rozhovor s Michalem Lieberzeitem. Plzeň 22. 5. 2015. 
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s tehdejším ředitelem JD Jiřím Šestákem
130

. Informace k drážďanskému divadelnímu domu 

Semperoper jsou postaveny na základě emailové korespondence s vedoucí historických 

archivů Janine Schütz.
131

  

5.1.1. Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni 

Divadlo Josefa Kajetána Tyla je ústředním divadlem v Plzeňském kraji a zároveň i 

důležitou kulturní institucí města Plzně. První německá divadelní představení v Plzni jsou 

doložena již z konce 18. století. Samostatnou divadelní budovu má Plzeň od roku 1832. První 

představení se hrálo 12. 11. téhož roku, první česky hrané až o tři roky a dva měsíce později. 

Od roku 1869 využívá repertoárové divadlo paralelně dvě divadelní budovy. Velké divadlo 

bylo slavnostně otevřeno v září 1902. 

Dnes má tři scény: Velké divadlo, Nové divadlo a Malou scénu (v budově Nového 

divadla), ve kterých se hraje opera, činohra, balet a muzikál. Jeho zřizovatelem je město 

Plzeň. 

Archiv, který dokumentuje činnost plzeňského divadla, je neakreditovaný a spadá tedy 

svým provozem pod město. Pro veřejnost zatím není otevřen, i když zájem o jeho služby je 

velký, zejména mezi umělci, studenty a zaměstnanci divadla. Zajímavostí je, že cílová 

skupina badatelů spadá nejčastěji do věkové skupiny mezi 40 a 60 lety. V případě 

badatelského dotazu jsou materiály dostupné v archivu na požádání.  

Archivní fond, který obsahuje materiály zhruba od roku 1950, lze rozdělit na 

historickou (např. divadelní plakáty), fotografickou a hudební část, přičemž ta tvoří gros. 

Součástí fondu je i kartotéka osobností (herci, zpěváci, ředitelé, personální karty) a fond 

knih, který však neslouží jako knihovna. Cenností jsou např. ručně psané dopisy prvního 

ředitele DJKT Vendelína Budila. Fondy nejsou kompletně zpracované a systém třídění se 

zatím tvoří. I v tomto případě se naráží na nedostatek pracovní síly i financí. V případě 

obohacování fondů je zase problém s prostorami pro archiválie, kterých se nedostává. Z toho 

důvodu se debatuje o tom, jakým způsobem a v jaké formě uchovávat dokumenty. Fondy se 

v současné době aktivně nerozšiřují. Do historického fondu občas přicházejí věnované 

dokumenty, fondy not se nerozšiřují vůbec, noty se půjčují z jiných archivů. 
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 Jihočeské divadlo. Rozhovor s Jiřím ŠESTÁKEM. Praha 16. 6. 2015. 
131

 Emailová korespondence s Janine Schütz [online], 14. 10. 2015, Janine.Schuetz@saechsische-

staatstheater.de. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_divadlo_%28Plze%C5%88%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_divadlo_%28Plze%C5%88%29
mailto:Janine.Schuetz@saechsische-staatstheater.de
mailto:Janine.Schuetz@saechsische-staatstheater.de
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Podle tajemníka umělecké správy Michala Lieberzeita jsou v Plzni dlouhodobé ambice 

o digitalizaci archivu. Částečně se již digitalizovalo v minulosti, ale neexistoval jasný přehled. 

S příchodem nového vedení v roce 2014
132

 tyto snahy posílily. Byla spuštěna nová část webu 

věnovaná přímo archivu a digitalizace pokračuje. Z výročních zpráv o hospodaření divadla 

z let 2014 a 2015 nelze zjistit, zda je digitalizace součástí speciální koncepce či projektu. 

Plzeňské divadlo oslovilo v loňském roce Archiv ND a obě instituce otevřely otázku možnosti 

odkoupení licence na software, který je v Národním divadle již zaveden. Jednání byla zatím 

pozastavena z důvodu, že AND čeká na aktualizování softwaru IS.  

Na archivním webu DJKT lze dohledat krátké historie souborů a divadla. Hlavní 

rozhraní určené k vyhledávání obsahuje informace vycházející z almanachů z let 1965–2015 a 

má podobu rejstříku. Nepodařilo se zjistit, do jaké míry jsou informace úplné. 

Vyhledávat lze primárně na základě názvu inscenace či jména inscenátora. Rejstřík 

pak umožňuje vyhledávání dle roku, autora, režie, budovy či souboru (viz obr. 28). Položky 

jsou řazeny abecedně. Po rozkliknutí vybrané inscenace se objeví název inscenace, žánr, 

režie, datum premiéry a další dodatečné informace. Více informací je vloženo pouze u 

některých inscenací (viz obr. 29).  

 

 

Obrázek 28 – Úvodní strana archivního webu DJKT 

                                                           
132

 Ředitelem DJKT je MgA. Martin Otava. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr_um%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Otava
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Obrázek 29 – Výsledek vyhledávaní k dotazu „Zvonokosy“ 

 

5.1.2. Jihočeské divadlo 

Jihočeské divadlo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je statutární město 

České Budějovice. Disponuje čtyřmi divadelními soubory (činohra, opera, balet, loutkohra) a 

spadá pod něj i otáčivé hlediště v Českém Krumlově. První provizorní městské divadlo 

vzniklo roku 1764 přestavbou skladiště piva pro městský pivovar, později (roku 1819) zde 

byla vystavěna historická budova Jihočeského divadla, která brzy oslaví 200 let od svého 

založení. Jihočeská scéna, jejíž vznik spadá až do roku 1919, dnes hraje důležitou roli 

v kulturní, vzdělávací i socializační oblasti. 

Archiv JD měl pohnuté osudy, ale naštěstí pokrokového ředitele, kterým byl v letech 

2004–2014 Mgr. Jiří Šesták, Ph.D. Jak vypráví, v roce 2002 doslova smetly archiv velké 

povodně. Jelikož tehdy neexistovaly žádné zálohy ani kopie, byly nenávratně ztraceny nebo 

zničeny cenné archivní materiály. V divadle to vyprovokovalo debaty o nutnosti zálohování, 

v tomto případě tedy digitalizování archivu, aby se podobná situace již nemohla opakovat. 

Zaměstnanci divadla tehdy velmi poničený archiv dávali pracně dohromady. Fondy byly 

budovány postupně, zpětně se dohledávalo, pomohli i lidé z řad umělců a veřejnosti, kteří do 

archivu nosili osobní materiály. Podařilo se zkompletovat inscenace zpětně do roku 1945. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cinohra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Balet
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Loutkohra&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ot%C3%A1%C4%8Div%C3%A9_hledi%C5%A1t%C4%9B_%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov
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Poté se začalo s digitalizací fondů, plakátů a programů. Tyto činnosti byly částečně 

financovány z grantu Jihočeského kraje, částečně pak z nadačního fondu Jihočeského divadla. 

Velkou zásluhu na rekonstrukci archivu mělo Muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, které 

provádělo faktickou digitalizaci materiálu a také Oblastní archiv v Třeboni, který poskytnul 

k digitalizaci cenné archivní materiály. 

V současné době je vedle archivu fyzického vybudována i elektronická báze dat 

s položkami zhruba do 50.let minulého století. Pozice archiváře byla zrušena v roce 1992.  

Archiv JD lze rozdělit na tři hlavní části:  

 hudební archiv (obsahuje scénickou hudbu a notový materiál) 

 archiv fotografií a dokumentů (zvláštní část fondu tvoří fotografie z let 

1963–1998 odkoupené od divadelní fotografky, jež je sama popisovala) 

 archiv nahrávek (studijní materiál).  

Do budoucna plánuje JD vybudovat i archiv kostýmních a scénických návrhů. 

Součástí fondu jsou i diplomové práce studentů, které doplňují historii divadla, dále se sbírají 

dostupné kritiky a recenze. Smutnou zvláštností archivu je, že se nedochovaly divadelní 

cedule. 

Bývalý ředitel JD vnímá archiv jako historickou zodpovědnost a odkazuje se na něj i 

ve složitých situacích při politických debatách. Podle něj je největším úskalím lidská síla a 

nedostatek uvědomění mladých lidí.  

Dovolím si ocitovat krásnou myšlenku Jiřího Šestáka: „Divadlo, které nemá archiv, 

ztrácí paměť. Důležité je věci zachovat. Mladí lidé k domu dnes bohužel nemají dispozice, 

věcí si začnou vážit až postupně, později. Musíme doufat, že v momentě, kdy si to uvědomí, 

budou chtít klíč, aby tu komnatu otevřeli“.    

Archiv JD je součástí internetových stránek JD
133

. Lze vyhledávat v kompletním 

výpisu inscenací z dostupných materiálů, počínaje sezonou 1945/1946 a sezonou 2015/2016 

konče. Data zatím nejsou úplná, jedná se pouze o výběr, který je postupně doplňován. Dalším 

krokem v rekonstrukci archivu JD by měla být digitalizace divadelních sezón v rozmezí let 

1919–1945.  

                                                           
133

 www.jihoceskedivadlo.cz 
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Primárně lze vyhledávat podle sezón, umělců a titulů. V hlavní nabídce je i seznam 

výročí, ředitelů, uměleckých šéfů a speciálních dokumentů např. diplomové práce, knihy a 

ostatní publikace (viz obr. 30 a 31).  

 

Obrázek 30 – Uživatelské rozhraní archivu JD 

 

 

Obrázek 31 – Výsledek vyhledávání k dotazu „Madame Butterfly“  
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5.1.3. Významná česká divadla a jejich archivy 

Divadlo F. X. Šaldy Liberec 

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci patří k nejstarším divadlům v republice. Historie 

divadelní budovy se začala psát v roce 1879 krátce poté, co obdobně jako Národní divadlo ze 

záhadných příčin vyhořelo. Historie divadla se datuje od roku 1883. Dnes je liberecké divadlo 

příspěvkovou organizací a má tři profesionální soubory – činohru, operu a balet, které 

vystupují na dvou divadelních scénách.  

K archivování dokumentů vztahujících se k divadlu se nepodařilo vyhledat žádné 

bližší informace, divadlo nedisponuje archivním webem a zmínky o archivu neexistují. 

Nebyly zjištěny ani tendence a plány do budoucna. 

Národní divadlo Brno 

Národní divadlo Brno je příspěvková organizace, která operuje se třemi soubory ve 

třech divadelních budovách (Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo a Divadlo Reduta). Navíc 

se zde pořádají pravidelné koncerty a festivaly. První zmínky o nové divadelní budově spadají 

do počátku 80. let 19. století. Oficiální založení divadla se datuje rokem 1884.  

Informace o archivu či archivní dokumentaci NdB nemá, stejně tak jako divadlo 

liberecké. Elektronický archiv nebo alespoň rejstřík neexistuje. 

Národní divadlo moravskoslezské 

Národní divadlo moravskoslezské se sídlem v Ostravě bylo založeno v roce 1919. 

Divadlo, též příspěvková organizace, má čtyři umělecké soubory – operu, činohru, balet a 

operetu/muzikál, které hrají na dvou stálých scénách (Divadlo Antonína Dvořáka a Divadlo 

Jiřího Myrona). Jedná se o nejstarší a největší divadelní instituci Moravskoslezského kraje. 

Divadlo pečlivě promýšlí dramaturgický plán, aby byl obsahově co nejrozmanitější, a ročně 

odehraje v průměru 17 premiér. 

Zde jsou snahy o digitalizaci, jak dokládá divadelní web, patrné. Obsahuje soupis 

inscenací od založení divadla, včetně dat premiér a inscenačních týmů, který je trvale 

revidován, doplňován a pravidelně upřesňuje dosavadní soupis repertoáru, jenž vycházel 

v divadelních almanaších vydaných k 50, 60, 70, 80 a 90 letům od založení divadla. Archiv je 

neustále rozšiřován. V současné době jsou k dispozici data k inscenacím od doby založení 
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divadla do konce třicátých let a k nejnovějším inscenacím.  Míra úplnosti informací a složení 

archivu mimo jeho elektronickou verzi není známa. 

 Uživatelské prostředí je přehledné a navádí uživatele přímo na odkaz archivu již 

z úvodní strany
134

. Rozhraní nabízí členění podle sezon, přičemž se rovnou dozvídáme počet 

premiér a počet repertoárových představení v dané sezoně. V neposlední řadě také kolonku 

k vyhledávání. V archivu lze vyhledávat podle názvů inscenací, jmen autorů nebo umělců a 

také podle jednotlivých sezón. Obsaženy jsou sezony 1919/1920 až 2016/2017. Zajímavostí 

je, že detail inscenace obsahuje kromě základních dat také odkazy na články vztahující se 

k inscenaci a video či audio ukázky (viz obr. 32 a 33).  

 

Obrázek 32 – Uživatelské rozhraní archivu ND moravskoslezské 

                                                           
134

 www.ndm.cz 
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Obrázek 33 – Uživatelské rozhraní archivu – premiéry v sezoně 2014/2015 

5.1.4. Významná evropská divadla 

Kritériem pro výběr z evropských divadel byla určitá podobnost s Národním divadlem 

– jde především o divadla vícesouborová. Vybrané divadelní domy se pyšní dlouholetou 

tradicí, uměleckou hodnotou, vysokou návštěvností, vystupují zde špičkoví umělci. Bavorská 

opera je uvedena jako jeden z příkladů toho, že ani úspěšnost divadelní scény ještě není 

zárukou vybudování rozsáhlé elektronické databáze či pozitivního přístupu k archivování. To 

je otázkou priorit.   

Semperoper Dresden  

Ani drážďanskému divadelnímu domu Semperoper, který byl otevřen v roce 1841, 

nechybí divadelní archiv. Ten však nemá samostatné internetové stránky. Podle vedoucí 

archivu Janine Schütz se o této možnosti jedná a v blízké budoucnosti je plánováno jejich 

spuštění v rámci internetových stránek Semperovy opery. Část archivního fondu byla 

digitalizována v posledních několika letech, nikoli však v rámci projektu. Archiv je veřejnosti 

přístupný, badatelé si zde mohou domluvit schůzku a konzultovat dotaz s archiváři. Tyto 

služby jsou zpoplatněné a jsou poskytovány pouze v německém jazyce.  
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Royal Opera House 

Londýnský Royal Opera House je jedním z nejprestižnějších divadelních domů na 

světě a vlastní cenné historické sbírky sahající až do roku 1732, dokumentující historii tří 

divadelních domů, které na místě dnešní ROH stály. Zastoupena je široká paleta uměleckých 

forem, které zde byly k vidění, od her a cirkusových představení
135

, přes pantomimu, 

společenské tance a koncerty, až po baletní a operní inscenace. Sbírka je nejkomplexnější od 

roku 1946, kdy došlo ke znovuotevření divadla po skončení druhé světové války. 

ROH disponuje největší divadelní sbírkou v celé Velké Británii. Pro tyto účely byl 

sestaven tým, který pokračuje v tradici archivování a archivní činnost příkladně rozvíjí. 

Zajištěny jsou také příhodné archivační a klimatické podmínky. Kromě toho jsou fondy 

pravidelně obohacovány, přičemž materiály jsou získávány z různých zdrojů. Nové přírůstky 

jsou ihned zpracovány, katalogizovány a digitalizovány. Fondy obsahují na stovky tisíc 

různých materiálů:  

• záznamy dokumentující historii ROH 

• audio a obrazové záznamy dokumentující vznik inscenací (vč. rozhovorů s tvůrci) 

• kostýmní sbírku s více než 6 tisíci předměty, včetně baletních a operních kostýmů, rekvizit, 

paruk a doplňků 

• kostýmní a scénické návrhy 

• snímky, které mimo jiné dokumentují historii a vývoj divadla a jednotlivých inscenací 

• plakáty, které ukazují výrazné proměny plakátové tvorby a typografie v průběhu let 

• programy k inscenacím (viz obr. 34). 

Některé ze sbírek jsou přímo věnovány jednotlivým významným osobnostem 

spojeným s Londýnskou královskou operou a jejich uměleckým kariérám (Eva Turner, 

Frederick Ashton a Margot Fonteyn). 

Zájemci o badatelskou činnost či odbornou konzultaci mohou archiv kontaktovat 

telefonicky nebo emailem, archiv je pro veřejnost otevřen od úterý do čtvrtka, pouze však po 

předchozí dohodě.  

Divadelní archiv realizuje ambiciózní projekt digitalizace. Za cíl si dal katalogizovat 

všechny inscenace od roku 1732 až po současnost, přičemž zdrojem dat jsou programy k 

                                                           
135

 18. a 19. století 
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inscenacím. Výstupem je podrobná elektronická databáze, jejíž záznamy jsou v porovnání 

s jinými divadelními archivy netradičně rozděleny do tří kategorií:  

• dílo – zahrnuje neměnné prvky (tvůrce, žánr, datum premiéry a literární zdroje) 

• výroba – zahrnuje informace o inscenačním týmu (producent, režisér, kostýmní a scéničtí 

návrháři atd.) 

• představení – zaznamenává denní obsazení.  

Uživatelské rozhraní pro vyhledávání je komplexní a přehledné a umožňuje intuitivní 

vyhledávání. Vyhledávat lze primárně podle titulů. Funkce rozšířeného vyhledávání umí 

vyhledávat i podle klíčových slov, žánru, jmen umělců či třeba jednotlivých rolí. Vyhledávat 

lze mimo jiné libovolně i podle konkrétního dotazu. Výsledkem je detailní profil inscenace 

(viz obr. 35 a 36).  

 

 

Obrázek 34 – Ukázka z archivního fondu ROH (© 2015 Royal Opera House) 

http://www.flickr.com/photos/royaloperahouse/16953469066/
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Obrázek 35 – Uživatelské rozhraní pro vyhledávání v archivu ROH 

 

 

Obrázek 36 – Výsledek vyhledávání k dotazu „The Nutcracker“ (Louskáček) 
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Wiener Staatsoper 

Vídeňská státní opera se pyšní dlouhou tradicí, vysokou návštěvností a dobrým 

jménem doma i ve světě. Instituce, vědoma si svého postavení, pečuje o své kulturní dědictví 

svědomitě, k čemuž patří i provozování archivu. Základ elektronického archivu je tvořen ze 

dvou již existujících databází (Muzeum Státní opery a dramaturgie). Ty se stále upravují a 

rozšiřují. Elektronická databáze v současné době obsahuje všechna operní představení od roku 

1955 (znovuotevření divadelního domu). Všechna ostatní představení zpětně do roku 1869, 

kdy Vídeňská státní opera vznikla, jsou postupně digitalizována a vkládána na web.  

Archiv na internetových stránkách Vídeňské státní
136

 opery funguje, zatím ale 

neobsahuje úplná data.  Dotazování lze provádět dle několika kritérií: umělce, díla, skladatele, 

role, data nebo kombinací dotazů (viz obr. 37 a 38). 

Vyhledávat lze pouze v německém jazyce.  

 

 

Obrázek 37 – Uživatelské rozhraní pro vyhledávání v archivu Wiener Staatsoper 

                                                           
136

 www.wiener-staatsoper.at 
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Obrázek 38 – Výsledek vyhledávání k dotazu „Dalibor“  

 

Bayerische Staatsoper 

Bavorská státní opera v Mnichově je významné kulturní těleso prezentující se na dvou 

divadelních scénách. Jeho historie se píše již od roku 1653. Dnes zde hraje operní a baletní 

soubor. I přes dlouhou historii mnichovského divadelního domu nejsou dohledatelné zmínky 

o tom, že by provozoval archiv. Z dostupných zdrojů tedy nelze vyvozovat žádné závěry o 

archivních materiálech ani digitalizaci. S určitostí lze jen říci, že elektronická databáze 

neexistuje.  

Dílčí závěr 

Obecně vnímám jedno velké pozitivum na poli divadelního archivnictví. Tímto 

výzkumem jsem se lehce začala zabývat zhruba před dvěma lety. Od té doby udělala některá 

divadla pokrok, zejména pak divadlo v Plzni, které ještě před rokem žádnou elektronickou 

databázi nemělo, pouze o ní uvažovalo. Nyní je k dispozici pěkný rejstřík online založený na 

zdrojích z historických almanachů. 

Vybrané ukázky divadelních archivů představují sice jen zlomek divadel, ale v tomto 

vzorku se odráží reálná situace divadelního archivnictví. V kontextu pak širší povědomí o této 

problematice vychází z mé praxe a působení v divadle. 
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Pokud bychom porovnávali uvedené archivy, Archiv Národního divadla je oproti 

archivům na výši, a to nejen proto, že jako jediný postupuje na základě faktického projektu. 

Na půdě archivování je bezkonkurenčně nejlepší i co do objemu a úplnosti dochovaných 

sbírek a zpracovaných a katalogizovaných dat. Jeho systém je jasně nejpropracovanější, 

nejpřehlednější, vykazuje značnou provázanost, snadnou orientaci v množství informací, 

přívětivou dohledatelnost i dobrý servis badatelům. Největším přínosem je digitalizovaný 

soupis repertoáru od vzniku divadla, který je veřejně přístupný na webu. Oproti tomu mnoho 

jiných divadel, která archivy mají a snaží se též digitalizovat, vnější přístup nemají – např. i 

Semperova opera v Drážďanech. V Brně a v Liberci elektronický archiv vůbec nemají, 

v Mnichově také ne. V tomto směru mezi menšími divadly v ČR vyniká Moravskoslezské 

divadlo v Ostravě, které má nejlepší přístup do elektronické databáze archivu – přímo 

z hlavního uživatelského rozhraní. Mimo jiné má u profilů inscenací vedeny i video ukázky 

k inscenacím, čímž převyšuje dokonce AND. Jihočeské divadlo též disponuje elektronickým 

archivem, který je stále v procesu tvorby. Zde je na hlavním rozhraní neobvyklá položka 

dokumenty, pod níž spadají diplomové práce, knihy a ostatní publikace. JD je také skvělým 

příkladem toho, proč digitalizovat. V roce 2002 zasáhly České Budějovice velké povodně a 

archiv nadobro přišel o originální dokumenty, jejichž zálohy ještě tehdy nebyly nijak 

ošetřené. 

V komparaci se zahraničními archivy lze neskromně prohlásit, že AND se opravdu pyšní 

předním postavením. Velmi dobře si stojí také Londýn a Vídeň. Obě instituce mají přehledná 

a intuitivní rozhraní, navíc působivě graficky provedená, což je doména londýnské ROH. Ta 

má navrch ještě v jedné věci – v angličtině, jako v mezinárodním jazyce, je databáze 

přístupnější ještě širšímu publiku nežli třeba Vídeň. Nevýhodou je odkaz na archiv, který je 

třeba na stránkách nejprve vyhledat. Nebylo zkoumáno, do jaké míry jsou informace úplné, 

v jaké úplnosti jsou vložené na web nebo do jaké míry jsou materiály v archivech zpracované. 

Avšak dost jistě jsou oba divadelní archivy pokrokové. Vysvětluji si to tím, že disponují 

většími finančními prostředky a jsou si vědomi svého postavení. To vše patří k dobrému 

jménu a také rozvíjí současnou uměleckou produkci. Přispívat k tomu může i fakt, že 

v zahraničí je možné vícezdrojové financování institucí, což české zákony zatím neumožňují, 

jak bylo již upozorněno v první kapitole. Finanční situaci může ovlivňovat i delší a bohatší 

tradice mecenášství a sponzorství, jež je v okolních státech déle zakotvena. Lidé jsou zvyklí 

kulturní instituce podporovat, ne tak jako u nás, kde došlo k přerušení této tradice téměř na 

40 let po dobu totalitní vlády, což způsobilo jiné nasměrování v uvažování o dárcovství. Stále 

se z toho vzpamatováváme. Zdá se, že zahraniční kulturní instituce mohou své prostředky 

http://www.jihoceskedivadlo.cz/archiv/dokumenty/
http://www.jihoceskedivadlo.cz/archiv/diplomove_prace/
http://www.jihoceskedivadlo.cz/archiv/knihy/
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lépe a volněji rozložit a investovat do potřebných věcí. Samozřejmě, to vše je také otázkou 

priorit, které naštěstí i AND pochopil výborně. 

Revolučním počinem Archivu ND je mimo jiné způsob, jakým si poradil s distribucí 

svých zdrojů a informací, které zprostředkovává široké veřejnosti v České republice i 

v zahraničí, a tím propaguje divadlo navenek. V měřítkách České republiky je jakýmsi 

průkopníkem. Unikátem je kompletní sbírka divadelních cedulí. Tím žádné jiné divadlo v ČR 

nedisponuje. JD přišlo o část fondu kvůli záplavám, v Plzni se taktéž nepodařilo vše uchovat. 

V Národním divadle je výjimečný především přístup a historická tradice archivování, která 

nebyla otřesena ani s příchodem jiných vlád. Dalo by se namítnout, že s ostatními archivy 

nelze AND srovnávat, protože Národní je přece jenom jedno a svědomitý přístup se očekává. 

Ovšem ten není samozřejmostí. Proto je třeba si činnosti pracovníků archivu, v čele s paní 

Benešovou a toho času paní Konečnou, vážit.  

Největším úskalím napříč divadelními archivy je stále nedostatek pracovní síly. Pro 

pochopení tohoto fenoménu dodejme, že divadelní soubory žijí současností, od jedné 

premiéry k té další a prioritou je tvorba, nikoli její archivace. Řekla bych, že dostatek lidských 

zdrojů není něco neuskutečnitelného, je to spíše tím, že archivy nejsou samy o sobě 

prioritami, jakkoli se mohou zdát, a nepochybně jsou, důležité. Opět se dostávám k myšlence, 

jak moc je důležité, když se těmto aktivitám věnují osvícení a uvědomělí lidé. Zde bych 

chtěla opětovně vyzdvihnout zásluhy dlouholeté vedoucí archivu Zdeny Benešové, která se 

zasadila o to, že archiv má dnes tak dobré renomé. Opakuji, že Archiv Národního divadla by 

mohl být v rámci divadelního archivnictví vzorem pro ostatní. 

Závěrem přidávám několik návrhů na zdokonalení archivního webu ND: V první řadě 

bych doporučila uvádět, kdy je archiv otevřen veřejnosti, tedy badatelské dny, a současně 

s tím i přímý kontakt na archiv. Ten je sice na stránkách ND k nalezení, avšak mezi dalšími 

kontakty. Dále bych úvodní rozhraní doplnila o základní informace, případně velmi stručnou 

historii archivu. V zahraničí jsou obvyklé rešeršní služby, to ale zatím v AND nevidím jako 

reálné.  
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6. BUDOUCÍ VÝVOJ ARCHIVU ND 

Archiv Národního divadla prošel během let nevídanou proměnou. Předešlé kapitoly se 

pokusily zpracovat jeho ne vždy snadně zmapovatelnou historii. Patří do ní i sledování 

motivace jeho pracovníků, postupné transformace od místnosti plné neuspořádaných krabic 

v odborné teatrologické pracoviště, až po jeho současnou podobu. V kontextu je 

patrný kontrast toho, jak archiv začínal a vypadal v minulosti, a jak se jeví dnes. Byť je 

zahájená digitalizace unikátním projektem ve střední Evropě a zajímavým počinem v rámci 

divadelních archivů, projekt se zatím nepodařilo ukončit. Odhadovaná doba trvání projektu 

byla 15 let, v současné době běží projekt již přes 13 let, ale ke svému konci se ještě neblíží. 

Největším problémem je zastaralá technika a neaktualizovaný software. I přes dosavadní 

pokroky a úspěšnost je v archivu stále prostor pro inovace a je zde i potenciál k dalšímu 

rozvoji. Na základě několikaletého podrobného výzkumu a dlouhodobého pozorování 

Archivu ND jsem připravila soubor návrhů, které mohou pomoci archiv rozvinout a posunout 

k dalším krokům v budoucnu, případně zviditelnit směrem k veřejnosti. Využila jsem při tom 

též znalosti interního prostředí Národního divadla.  

6.1. Podněty k možným inovacím 

Publikace  

Nápad na vydání publikace o Archivu Národního divadla vznikl již dříve, během 

výzkumu k mé diplomové práci. Důvod je prostý. Přestože je archiv bohatý na historii, včetně 

různých zajímavostí, a musel podnikat velké kroky v rámci vývoje, neexistují o tom žádné 

písemné záznamy v ucelené formě
137

. Jediným současným pamětníkem a znalcem celého 

příběhu archivu je paní Benešová, která po 42 letech archivní činnosti ve vedoucí pozici končí 

(viz příloha 3) – její osobní vklad do textu publikace je hlavním předpokladem.  

Publikace by měla primárně obsahovat podrobnou historii archivu, jeho milníky, 

zajímavé příběhy či pikanterie, ale také obrazovou část, pro niž by se čerpalo z archivních 

fondů. Jasná koncepce nebyla navržena, tato otázka zatím zůstává otevřena.  

Pro vydání takové publikace prozatím nenastaly příznivé okolnosti a konstelace. Stále 

však za touto myšlenkou stojím. Domnívám se, že publikace dokumentárního charakteru by 

v budoucnu mohla sloužit jako cenný historický pramen a zdroj informací. Stala by se také 

                                                           
137

 Výjimkou je diplomová práce Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém (2014). 
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součástí dokumentárního portfolia Národního divadla a mohla by sloužit i zaměstnancům 

divadla.    

Internetové stránky 

Internetové stránky Archivu ND jsou dlouhodobě fungující a také velmi přehledné. 

Doporučila bych však několik drobných zlepšení.  Předně by bylo dobré na stránkách uvádět 

badatelské dny, kdy je archiv otevřen veřejnosti, a s tím i přímý kontakt na archiv. Dále by 

úvodní rozhraní mohlo být doplněno o stručné základní informace, nebo alespoň krátké 

představení, co vše lze v archivu najít. Variantou je i kusý díl historie archivu.  

Do budoucna by se Archiv ND mohl profilovat i v oblasti poskytování rešeršních 

služeb, které jsou obvyklé v zahraničí či velkých archivech jako např. v Národním archivu. Za 

stávající situace to však není prioritou, snad ani reálné.  

Výstava 

Národní divadlo pořádá pravidelně výstavy spjaté buď s konkrétní inscenací či historií 

divadla. Výstavy jsou také často věnovány významným umělcům či zajímavým projektům a 

lze je vidět ve veřejných prostorách na přilehlé piazzettě ND nebo v jeho divadelních 

budovách. V drtivé většině se autoři a organizátoři výstav obrací právě na archiv, odkud 

čerpají zdroje a inspiraci. Doposud však nebyla realizována výstava, která by se zabývala 

archivní problematikou a činností archivu.  

Navrhuji uspořádání výstavy, jejímž podtitulem by byl význam divadelního archivu. 

Jejím cílem by bylo ukázat, jaké poklady archiv skrývá, jak důležitý je a proč. Pokud by byla 

koncepce výstavy navržena pro interiér, kromě fotografií a krátkých popisků by mohla 

obsahovat i další historické artefakty – libreta, konvoluty divadelních cedulí, staré divadelní 

plakáty nebo programy. Pro zpestření by mohly být zapůjčeny i artefakty z fondů jiných 

institucí jako je schránka, ve které byla uložena zakládací listina (NA) nebo abonentní 

vstupenky první sezóny Národního divadla (NM). Tento druh výstavy se specifickými 

předměty je pochopitelně náročnější o vyjednávání s institucemi, na podmínky vystavování a 

logistiku, a především také složitější na sehnání vhodného prostoru k vytvoření expozice. 

Orální historie 

V České republice se etablovala nezisková organizace s názvem Post Bellum, jež se 

čím dál tím více dostává do povědomí lidí nejen v kulturní obci. Ještě známější je zřejmě 
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jeden z projektů této společnosti, a to pod názvem Paměť národa, jehož propagace byla 

v posledních měsících poměrně viditelná.  

Post Bellum je obecně prospěšná společnost (sdružení novinářů a historiků), která 

buduje sbírku vzpomínek pamětníků národa. Tato činnost zaznamenávání a archivace 

vzpomínek pamětníků významných historických událostí probíhá od roku 2001. Sbírá se 

zvukový, obrazový i textový materiál, který je zpracován, archivován a zpřístupňován široké 

veřejnosti. Materiály jsou dále využívány médii všeho druhu při výrobě dokumentárních 

pořadů či jako zdroj pro různé expozice. Projekt je založen na metodě orální historie. 

Jedinečnost projektu tkví v tom, že příběhy vyprávějí lidé – pamětníci. Zaznamenává se tak 

nejen historický obraz, ale i životní příběh jedince včetně jeho autentických jedinečných 

osobních pocitů. 

Paměť národa je digitálním archivem vzpomínek pamětníků. Vznikl mezi lety 

2006-2007 a vychází ze spolupráce institucí, které se touto problematikou dlouhodobě 

zabývají (sdružení Post Bellum, Český rozhlas, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vojenský 

historický ústav, Židovské muzeum v Praze a další). Byl vytvořen samostatný prostor, kde lze 

v digitální formě ukládat, sdílet, porovnávat badatelské výstupy a čerpat z nich. Sbírka je dnes 

velmi rozsáhlá a má zahraniční přesah. Motivací všech těchto projektů je společná evropská 

paměť. 

To mne inspirovalo k nápadu připravit takový rozhovor s pamětníkem historie 

Archivu ND – Zdenou Benešovou. Nejsem si jistá, zda bude reálné rozhovor uskutečnit skrze 

Post Bellum, protože organizace se primárně zaměřuje na témata jako nacismus, komunismus, 

holocaust, církve, národnostní menšiny, političtí vězni, tajné služby a váleční veteráni, ale 

přivedlo mě to minimálně na myšlenku, že takový rozhovor můžeme připravit a uchovat 

přímo v Národním divadle – orální pramen je i skvělou alternativou, pokud se v blízké době 

nepodaří vydat kýženou publikaci. 

Volila bych kombinaci obojího – oslovit Post Bellum s podnětem k rozhovoru s paní 

Benešovou, se zaměřením na období komunismu a samizdat v Archivu ND. Pamětnicí 

spojenou s archivem je mimo jiné herečka Vlasta Chramostová, která byla do archivu 

„uklizena“ a popisovala fotografie na základě osobní zkušenosti. Paralelně s tím navrhuji po 

vzoru spolků pracujících s orální historií připravit v rámci ND strukturovaný rozhovor s paní 

Benešovou, který by odhalil, a uchoval, detailní historii archivu. O to se iniciativně pokusím. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C4%9B_prosp%C4%9B%C5%A1n%C3%A1_spole%C4%8Dnost
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Propagace 

Stěžejním heslem je osvěta, která má za úkol vzdělávat, rozšiřovat obzory a chápání 

toho, proč je důležitá záchovná funkce, a která může archivu také pomoci. Archiv ND se 

v minulosti v menší míře o osvětu snažil, ale ta nikdy nestála v popředí zájmu. Například se 

povedlo otisknout článek v Lidových novinách, založit profil na Wikipedii či poskytnout 

několik rozhovorů pro radiovou stanici Český rozhlas. Navrhuji posílení propagace, nikoli 

však jednou cestou, ale jako spojení více možností: vydání publikace, výstava, publikovaný 

rozhovor s pamětnicí, vylepšení internetových stránek. Se zajímavou aktivitou lze získat i 

pozornost médií.  

Mediální ohlas a osvětu si slibujeme také od připravovaného projektu revitalizace a 

digitalizace literárního, hudebního a video archivu včetně revitalizace knihovního systému, 

kterému je věnována samostatná kapitola.  

6.2. Projekt revitalizace archivu 

Archiv ND byl již rozebrán z rozličných hledisek a jeho kvality jsou zřejmé. 

Nevyřešenou záležitostí zůstává stále nedokončený projekt digitalizace. Doposud byly 

všechny náklady s tím spojené hrazeny interně z provozních nákladů ND nebo z darů 

fyzických osob. Aktualizace softwaru a nutná obměna technologického zařízení je pro divadlo 

jakožto příspěvkovou instituci velkou finanční zátěží. Pracovníci archivu již pár let apelují na 

naléhavost situace, finanční prostředky však z rozpočtu zatím nemohly být pro archiv 

uvolněny. Práce nezkoumá příčiny, pouze se snaží navrhnout vhodná řešení v daném stavu.  

Jak již bylo vysvětleno, vedle archivu (tzv. literárního) je v Národním divadle i 

hudební archiv, archiv Státní opery, video studio a knihovna archivu. Přes všechny snahy o 

vytvoření jednotného, fungujícího a efektivního systému pro všechna tato oddělení není zatím 

výsledek dostatečně uspokojivý. Všechny tyto potřeby ukázaly, že je nutné vytvoření 

projektu, což bylo jen otázkou času. Evropský sociální fond a Evropský investiční fond nabízí 

pro nás v tuto chvíli naprosto vhodný nástroj, který se v Národním divadle snažíme vhodně 

uchopit a využít, pokud to bude možné. Projekt revitalizace Archivu ND je v procesu příprav 

a již více než rok se na něm soustavně interně pracuje. To, čím nazývám projekt, je ve 

skutečnosti žádost o grant v rámci ESF a EIF, přičemž poskytovatelem (garantem) je 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Žádost o dotaci se v tomto okamžiku jeví jako jediné 

východisko. 
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V minulosti zatím Národní divadlo žádný grant obdobného charakteru nečerpalo, ani 

nepodávalo žádosti. Důvodem je nedostatek zkušeností v doméně dotací a personálních 

kapacit, které by projekty připravily apod. Ministerstvo kultury zřídilo v současném 

programovém období projektovou kancelář, prostřednictvím které pomáhá kulturním 

příspěvkovým organizacím, poskytuje poradenskou a konzultační činnost v této oblasti a 

aktivně oslovuje kulturní instituce, aby zvážily financování svých projektů v rámci podpory 

z Evropské unie. 

Zaměstnanci z vedení ND vybrali napříč divadlem oblasti, které chtěli podpořit a na 

které v rámci stanoveného rozpočtu nebylo možné najít finanční prostředky. Mezi vybranými 

projekty padla volba právě na revitalizaci archivu a související oddělení. Koordinace projektu 

byla přidělena mně díky tomu, že jsem se problematikou archivu již v minulosti zabývala a 

také díky tomu, že se v rámci Mecenášského klubu ND, který vedu, věnujeme nadstavbovým 

aktivitám a projektům. Mecenášský klub dokonce v minulosti archiv mírně podporoval. 

Projekt dotovaný z Operačního programu EU má však vyšší šanci řešit tuto subvenci 

komplexněji a zahrnout nejen literární archiv, ale také video archiv a hudební archiv, navíc 

v širším rozsahu.  

Mou rolí v grantovém projektu je jeho koordinace a s tím spojená příprava podkladů 

vycházejících z analýz, které provádím. Sbírám data a informace z jednotlivých pracovišť a 

porovnávám je s poznatky ze studia odborných podkladů k projektovým řízením. Na základě 

zjištěných údajů přicházím se strategickými nápady, které lze po konzultaci s vedením 

divadla v projektovém řízení využít. Na starosti mám taktéž část administrativy projektu a 

vypracovávání dílčí dokumentace. Má spolupráce v projektu nezahrnuje ekonomickou stránku 

věci.  

Jak bylo již několikrát popsáno, archiv je velmi pokrokový, ale netěší se příliš 

velkému zájmu veřejnosti, což je přirozené. Nedělám si již iluze, že by tato problematika 

postihovala a zajímala širokou škálu lidí. Nedělám si ani iluze o tom, že si každý člověk 

význam Národního divadla tak, jak ho vnímám třeba já nebo kulturní obec a milovníci 

kultury, uvědomuje. O to spíše je třeba využít každé možné příležitosti k postupu dopředu, a 

jak se lidově říká, kout železo, dokud je žhavé. Myslím, že v tom je klíč – tam, kde je 

uvědomění, vůle a ochota, ale především možnost něco změnit k lepšímu, je třeba to 

zodpovědně udělat. To platí nakonec pro všechny oblasti lidského konání. 
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Projekt obsáhne několik hledisek, a pokud vše vyjde podle plánu, připraví půdu pro 

budoucí vývoj archivu a udržitelnost jeho aktivit. Na základě předchozího bádání (během 

výzkumu pro diplomovou a rigorózní práci) jsem navrhla dílčí řešení, která se stanou 

nedílnou součástí projektu. Za pomoci kolegyně Jany Dvořákové
138

 a jejího profesionálního 

vedení jsem vypracovala projektový záměr
139

 (viz příloha 4), který je klíčový a předchází 

samotné žádosti o dotaci. Při tvorbě projektového záměru jsem vycházela částečně z poznatků 

zjištěných v průběhu předešlých výzkumů, dále pak z konzultací, seminářů a školení, které 

pořádalo MK. Návrh rozpočtu pro celý projekt připravila Jana Dvořáková. Záměr průběžně 

konzultujeme s příslušnými pracovníky z Ministerstva kultury a Ministerstva práce a 

sociálních věcí, kteří ho připomínkují, ale také s vedením divadla a dalšími zaměstnanci 

divadla s vedoucí archivu v popředí, jež se k návrhu vyjadřují. Výraznou pomocí je zájem 

členů vedení divadla, kteří tyto kroky podporují.  

S projektovým záměrem vstupujeme do programového období 2014–2020. Jako 

datum předpokládaného podání projektové žádosti do výzvy jsme určili 1. 11. 2016. Pakliže 

by naše žádost byla schválena, se zahájením projektu bychom chtěli začít v březnu příštího 

roku s tím, že projekt plánujeme na období 3 let. Celkové předpokládané náklady projektu 

činí 14 950 000 Kč
140

.  

6.2.1. Koncepce projektu 

Motivací k projektu bylo primárně dokončení započaté digitalizace v Národním 

divadle. Při hlubším zpracování tematiky lze projekt pojmout jako jedinečnou příležitost pro 

vytvoření jednotného systému a zefektivnění archivní činnosti. Jednotlivé kroky budou 

navrženy tak, aby každé z pracovišť zůstalo samostatné, ale aby měla oddělení propojené 

informační systémy a byla digitalizována. Vyústěním práce bude smysluplné provázání 

aktivit uvnitř instituce, což je investice do budoucna.  

Záměry žádosti o grant 

Projekt jsme oficiálně nazvali Revitalizace a digitalizace literárního, hudebního a 

video archivu Národního divadla a knihovny Národního divadla. Dopad bude mít nejen na 

státní příspěvkové organizace, ale i veřejnost (badatelé, studenti) a další odborné a veřejné 
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 Ing. Jana Dvořáková, Ph.D. je náměstkyní pro transformaci, koncepci a rozvoj ND.  
139

 Jedná se o nejaktuálnější verzi projektového záměru připravenou ke dni 28. 7. 2016, nikoli však finální. MK 

tuto verzi doporučilo k zaslání na MPSV. V září 2016 budou probíhat další konzultace a jednání s MPSV, další 

připomínkování a s tím i předpokládané změny v rámci projektového záměru.  
140

 Ke dni 12. 8. 2016 jde zatím o první návrh rozpočtu před připomínkováním MPSV.  
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instituce. Žádoucím záměrem, kterého se při přípravě projektu držíme, je efektivnost veřejné 

správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, 

zlepšování právní úpravy a řádné správy. Docílíme tedy optimalizace procesů a postupů ve 

veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizace a zvýšením 

kvality jejího chodu a snížení administrativní zátěže, což jsou podmínky projektů v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).  

Specifickým předmětem našeho projektu je snížení administrativní zátěže, zvýšení 

efektivity informačních systémů, rozšíření dopadu činnosti archivu a optimalizování procesů 

veřejné organizace prostřednictvím posílení strategického řízení organizace. Specifickým 

cílem projektu je komplexní revitalizace archivu ND, vytvoření a modernizace IT systémů, 

automatizování některých postupů, ulehčení administrativy díky podpoře technických řešení, 

což odpovídá nárokům doby ve smyslu technologického pokroku, a v neposlední řadě zvýšení 

kvality činnosti archivů a šíření osvěty v této oblasti. Národní divadlo jakožto přední česká 

kulturní instituce pečuje o kulturní dědictví, které mu bylo svěřeno, a uvědomuje si nutnost 

jeho zachování pro příští generace.  

Pokud se podaří plánovaný projekt zrealizovat, přínosem bude posílení otevřenosti 

veřejné správy vůči veřejnosti. Badatelé i odborná veřejnost budou mít zjednodušený přístup 

k informacím prostřednictvím jednotného informačního systému a budou moci být efektivněji 

a rychleji odbaveni, stejně tak jako zaměstnanci, kteří využívají archivní materiály obdobným 

způsobem jako badatelé. Zásadním prvkem vně projektu je i vytvoření metodiky divadelních 

archivů jako modelového dokumentu pro veřejné instituce v kulturním resortu (divadla 

zřizovaná obcemi, kraji atd.). K  účelům vymezení cílů projektu byla zpracována SMART 

analýza (viz níže), jež doplňuje a detailněji rozebírá části projektového záměru. 

Zdůvodnění potřebnosti projektu 

Projektovému záměru předcházel důkladný rozbor potřebnosti projektu, k čemuž jsem 

vypracovala krátkou stať: Projekt revitalizace AND je nejen v České republice, ale i v Evropě 

naprostým unikátem a pro ND, jakožto veřejnou instituci, má zásadní význam. Hlavním 

posláním archivu je uchování jedinečných dokumentů spojených s historií ND. Realizováním 

projektu se završí dlouholetá práce mapování minulosti ND a stane se snáze veřejně 

přístupnou. Důležité pro instituci je tuto práci co nejvíce zefektivnit a vybudovat silné 

informační zázemí. Výsledkem bude snadná veřejná dostupnost k informacím a zajištění 

archivace a digitalizace cenných dokumentů, jež se promítnou v nově vzniklých databázích a 
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online katalogu. ND je v tomto směru vzorem i pro další divadla v ČR, může mít však i 

zahraniční přesah. Vytvořená metodika a pracovní postupy budou k dispozici celému resortu 

kultury, především divadlům zřizovaným obcemi a kraji. Projekt otevírá možnosti dalšího 

rozvoje organizace a představuje divadlo jako modelovou instituci, která může poskytnout 

edukaci a pomoc ostatním divadlům a celkově tak zlepšit stav těchto institucí v ČR. 

Z dlouhodobého hlediska je investice do rozvoje IT systémů v rámci archivu nevyhnutelná. 

Potýkáme se s problémem zastaralého softwaru i technologického vybavení. Z dlouhodobého 

hlediska očekáváme mírné snižování nákladů, zvyšování efektivity práce, přínos veřejné 

správě a přizpůsobujeme se nezastavitelnému technologickému pokroku. 

Národní divadlo je velká organizace produkující živé umění, které musí být archivně 

zaznamenáváno. Vlastními prostředky jsme vybudovali zázemí pro uchování archiválií 

v podobě digitálních objektů, nyní postupujeme v této činnosti ještě dál a chceme, aby 

z našich záměrů těžila i veřejnost. Projekt velkého rozsahu se žádoucím dopadem však 

vyžaduje finanční nasazení.    

Rizika projektu 

Projekt s sebou nese samozřejmě určitá rizika, o kterých však předpokládáme, že se 

s nimi instituce dokáže vypořádat. Při zvažování rizik vycházíme z analýzy současné situace a 

přísných pravidel a kontrol příslušných úřadů během doby trvání projektu. Mezi rizika řadíme 

neschopnost financování všech nákladů souvisejících s projektem v rámci cashflow – tj. 

finanční rizika, zpomalení procesů projektu z důvodu neúspěšných výběrových řízení (např. 

VŘ na SW, technická zařízení, výběr restaurátora), nedodržení časového harmonogramu 

z důvodu nepředvídaných situací (např. zdržení při zavádění systémů, technické problémy, 

výpadek techniky, výpadek pracovní síly).  

Klíčové aktivity a jednotlivé části projektu 

V rámci projektu bude komplexně revitalizován Archiv Národního divadla. Bude 

vytvořen ucelený standard evidence archiválií a tato evidence bude zpracována v podobě 

elektronických databází – bude v co největším možném rozsahu a s ohledem na autorská 

práva zpřístupněna veřejnosti. Jednotlivá pracoviště a katalogy budou propojeny jednotným 

informačním systémem, což zajistí komplexnost a snadnou dostupnost k informacím.  

Dojde ke sjednocení a zavedení informačních systémů literárního archivu, hudebního 

archivu a archivu Státní opery. To bude patrně vyžadovat rozšíření kapacity divadelního 
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serveru, avšak detaily jsou teprve v jednání s IT pracovníky firmy. Řeší se totiž celoplošně 

nikoli pouze pro archiv. 

Novinkou v knihovně archivu bude nákup a zavedení knihovnického systému, který 

umožní korektní zpracování fondu knihovny a zároveň jej zpřístupní čtenářům a badatelům 

prostřednictvím online katalogu. Dalším přínosem je propojení s ostatními knihovnami a 

následná možnost spolupráce s nimi – to je i příležitost pro propagaci knihovny a rozšíření 

povědomí veřejnosti o jejím fungování. Knihovna zatím není zpřístupněna na internetu, 

existuje pouze systém kartotéky. Je třeba zajistit kompatibilitu všech systémů, tzn. propojit 

knihovnický systém se stávajícím systémem pro digitalizaci a vkládání na web. 

Podstatným bodem je dokončení digitalizace literárního archivu, kompletní 

digitalizace archivu Státní opery a započetí digitalizace v hudebním archivu, kde se zatím 

nedigitalizuje, přestože fond obsahuje cenné notové materiály. Většina partitur je bohužel ve 

špatném stavu a ještě před digitalizací musí projít procesem restaurování, které se pohybuje 

ve velmi vysokých částkách. Situace hudebního archivu je vůbec složitá z důvodu jeho 

zařazení v rámci instituce. Dříve se jeho zaměstnanci snažili o získání finančních prostředků, 

avšak neúspěšně. Zapojení HA do projektu by mohlo být pro archiv až historickým milníkem.   

Navrhla jsem do projektu též zahrnout digitalizaci video studia a poté převzetí 

zdigitalizovaných materiálů do literárního archivu. V Archivu ND by tak vznikl nový fond 

video nahrávek inscenací ND, který chybí. Video studio získá nové potřebné vybavení nejen 

k digitalizaci nahrávek, ale také k jejich kvalitnějšímu pořizování. Tato problematika nebyla 

interně dosud uchopena souhrnně.   

Nutností je kompletně nové technologické vybavení (počítače, skenery, kopírovací 

stroj) a nezbytná aktualizace SW ve všech výše zmíněných případech. 

Projektem se dále zavazujeme ke vzniku metodiky určené pro divadelní archivy, jejíž 

pracovní název zní Archivní kuchařka
141

. Metodika, jejíž základní koncepce byla popsána 

v bodu 1.7, bude rozšířena a propracována, aby mohla sloužit jako modelový dokument pro 

ostatní veřejné instituce. Domnívám se, že být jakýmsi vzorem je pro Národní divadlo 

vhodným úkolem. Metodiku bychom chtěli šířit do dalších institucí, např. prostřednictvím 

organizace SIBMAS a plánujeme též školení na toto téma. Dopad v rámci případného školení 

nemůžeme v tuto chvíli s přesností určit, aspirujeme však na to oslovit divadelní a muzejní 

instituce celorepublikově. 

                                                           
141

 Autorkou Archivní kuchařky včetně jejího názvu je Zdena Benešová. 
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Součástí projektu může být i vybudování zázemí pro bezpečné uložení archivních 

materiálů, které kladou vysoké nároky na skladování, bezprašné prostředí, prostory a 

přehledné řazení. Nedostačující kapacita prostor je jedním z úskalí archivů, neboť materiály 

stále přibývají. I to je třeba promýšlet s vizí do budoucna, nikoli jen řešit stávající situaci.  

SMART analýza 

SMART analýzu jsme použili v projektovém řízení, abychom si usnadnili vytyčení 

cílů pro projektový záměr. Analýzu jsem vypracovala s ohledem na potřeby, které divadlo 

má. Uvádím zde jen její výtah. 

Cílem projektu je komplexní revitalizace literárního, hudebního, video archivu a 

knihovny Národního divadla. Konkrétně pak digitalizace archivu ND a archivu Státní opery, 

digitalizace a restaurování hudebnin, vytvoření databáze hudebnin, katalogizace a digitalizace 

video záznamů. Očekáváme vytvoření kompletní evidence archiválií ND všech typů, 

dokončení projektu digitalizace, zavedení online katalogů a vytvoření elektronických 

výpůjčních systémů pro veřejnost. Součástí projektu je restaurování velmi cenných hudebnin. 

Vznikne obrazová publikace a podrobná metodika, která může sloužit jako manuál a inspirace 

pro ostatní divadla a divadelní archivy.   

Cílem je ulehčení administrativy díky podpoře technických řešení, vyšší efektivita 

veřejné správy, propojení informačních systémů, automatizování některých postupů, 

zvyšování kvality činnosti archivů a šíření osvěty v této oblasti. Jinými slovy komplexní 

řešení problému.  

Projekt digitalizace archivu Národního divadla byl od samého počátku koncipován 

tak, aby poskytl odborné i laické veřejnosti všechny dosažitelné informace jak historické, tak 

současné – a to z mnoha různých úhlů pohledu. Je to projekt dlouhodobý a v evropském 

kontextu srovnatelných divadelních komplexů unikátní. 

Pro Archiv Národního divadla je v současné době prioritní obnova technického 

vybavení. Je nutná standardizace a zvyšování efektivity v rámci mimoumělecké činnosti. 

Aktualizace SW a modernizace HW pro tyto účely je nevyhnutelná, zastaralá technika celý 

projekt zásadním způsobem zpomaluje. Nutné je vytvoření databází pro ulehčení 

administrativy a vytvoření základní platformy pro další budoucí vývoj v technologickém 

světě, taktéž nové online katalogy umožní veřejnosti snadný přístup. Navíc dojde poprvé 

v historii Národního divadla ke sjednocení informačních systémů v této oblasti. Vše odpovídá 
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rapidně narůstajícím nárokům doby ve smyslu technologického pokroku. Z dlouhodobého 

hlediska lze díky těmto krokům efektivněji pečovat o kulturní dědictví. Projekt revitalizace 

archivu má pro ND, jakožto kulturní instituci, zásadní význam, neboť je důležité uchovat 

jedinečné dokumenty spojené s historií ND, Stavovského divadla, Nové scény a Státní opery. 

Dokončením projektu se završí 13letá práce mapování minulosti ND. Výsledkem bude 

veřejná dostupnost k informacím a zajištění archivace a digitalizace cenných dokumentů. ND 

je v tomto směru jistým vzorem i pro další divadla v ČR, může mít však i zahraniční přesah.  

V projektu budeme dokládat: počet digitalizovaných jednotek archiválií, počet 

naskenovaných archiválií (vč. partitur), počet restaurovaných svazků hudebnin, počet 

digitalizovaných video záznamů, počet video záznamů převedených do literárního archivu, 

počet položek online katalogů a databáze (vč. jejich evidence). Sledovat budeme nejen 

návštěvnost online a počet výpůjček, ale budeme také důkladně monitorovat účastníky 

projektu, jimiž budou badatelé, zaměstnanci ND, odborná veřejnost a ostatní veřejnost. Při 

evaluaci vycházíme z konkrétních čísel, která již tato práce neuvádí.  

Dílčí závěr 

Projekt revitalizace archivu a dílčích pracovišť v rámci OPZ je pochopitelně během na 

dlouhou trať. Sešla se však skupina lidí, kteří si uvědomují naprostou důležitost pokroku 

v této oblasti a jsou ochotni se zapojit. Mohou vzniknout komplikace během implementace 

systémů, na ne vždy hladký průběh jsme však připraveni. Projektový záměr není založen na 

bázi krátkodobého záměru, naopak je vyústěním dlouhodobého úsilí a průzkumů. Já i moji 

kolegové pevně věříme v úspěšnost projektu a jeho smysl. 
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Závěr 

Tématice Archivu Národního divadla se věnuji dlouhodobě. Prostřednictvím rigorózní 

práce se k tématu, kterým jsem se zabývala již v obhájené diplomové práci, vracím a 

důkladně jej rozebírám na pozadí technologického pokroku a v historickém i kulturně-

společenském kontextu. Archiv prošel během let nevídanou proměnou a je opravdu 

pozoruhodné sledovat, jakým způsobem se vyvíjel jeho směr tak, aby uspěl v digitální době. 

Rozsáhlou sondu do informačního systému archivu jsem při tvorbě rigorózní práce 

prováděla za pomoci výzkumu, pro který jsem čerpala informace převážně ze strukturovaných 

rozhovorů s osobnostmi zasvěcenými do problematiky divadelních archivů. Další data jsem 

sbírala z interních zdrojů instituce, školení, seminářů a odborných materiálů k projektovému 

řízení, které poskytují ministerstva. Vycházím též z vlastní praxe, osobních poznatků a další 

odborné literatury a dokumentace. Díky výběru pramenů je výzkum ojedinělý a hlavně reálně 

zaměřený. Mou ambicí bylo využít ho k interním účelům, což se podařilo. Výsledky mé 

badatelské činnosti se staly součástí přípravy základní projektové dokumentace k žádosti o 

grant na komplexní revitalizaci Archivu ND. Cílem tohoto projektu, jehož otázku jsme 

v Národním divadle otevřeli v roce 2015, je dokončit započatou digitalizaci a vytvořit 

v archivu silné zázemí, aby se stal skutečně funkčním informačním systémem, který by 

propojoval i dílčí úzce zaměřená archivní pracoviště v rámci instituce. Přínosem by byl pro 

divadelní komunitu i širší veřejnost, troufám si říci, že může mít i zahraniční přesah. Můj 

výzkum dal nakonec pro tyto účely reálné předpoklady. Jelikož věřím ve správnost a smysl 

těchto kroků, jsem velmi ráda, že se mohu do projektu aktivně zapojit jako koordinátor a člen 

projektového týmu. 

V rigorózní práci grantový projekt blíže představuji a vysvětluji postupy a jednotlivé 

body. Zabývám se minulostí archivu a jeho transformací v odborné digitální teatrologické 

pracoviště. Zkoumala jsem též vnější vlivy, složení fondů a provázanost institucí, které 

uchovávají archivní materiály spojené s Národním divadlem. V tomto směru jsem 

v diplomové práci navrhovala vznik komplexní registratury fondů ND. Při bližším zkoumání 

jsem si ověřila, že společná registratura a provázanost i s fondy mimo ND je téměř nereálná. 

Nicméně v praxi to není překážkou, instituce fungují na bázi dlouhodobé vzájemné 

spolupráce.  

Příjemným zjištěním pro mě je, že Archiv ND je v dnešním technickém a digitálním 

světě fenoménem, doslova jedinečným případem na poli divadelních archivů. Dokonce i ve 
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srovnání s prestižními divadelními domy v Evropě si stojí velmi dobře. Myslím, že by měl být 

vzorem pro ostatní divadelní archivy, a že je jen otázkou času, kdy se bude muset 

přeorientovat do role lídra. 

Po důkladném prozkoumání stavu věci jsem si dovolila vznést několik návrhů pro 

možný rozvoj archivu do budoucna např. vylepšení webového rozhraní, zaznamenání historie 

archivu nebo propojení informačních systémů jednotlivých oddělení instituce. Některé 

z těchto návrhů se promítají i v dokumentační přípravě grantového projektu. 

V neposlední řadě jsem se pokusila najít odpověď na otázku, proč je tak důležitá 

digitalizace divadelních archivů, a jaký má archiv vůbec význam. Kromě toho, že 

dokumentuje živé umění, které zaniká spolu s derniérou inscenace, je i svědkem historických 

epizod a také toho, jak se k různým problémům a inovacím stavěli naši předkové. To 

podstatné člověk nenalezne v příručkách, důležitost archivu jako informačního pramene by 

neměla být podceňována. Uvědomila jsem si, že každý má svůj okruh zájmů a investuje čas a 

energii do těch věcí, které považuje za správné. Zřejmě nelze po všech žádat zainteresovanost 

a odpovědnost vůči kulturnímu dědictví. Jak z kontextu celé práce vyplývá, když se sejdou 

správní lidé ve správný čas a mají ochotu tvořit a pracovat, vznikají významné věci. Není 

však samozřejmostí, že se tak bude dít stále. Proto je důležité šířit osvětu, vychovávat 

k zodpovědnosti mladou generaci, která si pak sama může najít cestu, a když už lze něco 

změnit, tak to udělat. 

Na závěr bych chtěla říci, že o Archivu ND nebylo doposud publikováno nic v takto 

ucelené formě a popsáno z více hledisek. Věřím, že práce může posloužit nejen jako 

informační zdroj, ale i jako podnět k samostatné knize.  
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http://www.flickr.com/photos/royaloperahouse/16953469066/


128 

Přílohy 

Příloha 1 – Text k Fondům hudebnin 

Fondy hudebnin Knihovny notových materiálů 

Národního divadla v Praze 

Knihovna notových materiálů sdružuje rozsáhlou sbírku hudebnin z období přibližně od 

2. třetiny 19. století
142

 až do současnosti. Jedná se o provozovací materiály z Prozatímního divadla, 

Národního divadla, Stavovského divadla, Neues deutches Theater, Divadla 5. května, Státní opery 

Praha a k těmto budovám přidružených scén.
143

 

Historicky nejstarší materiály pochází ze Stavovského divadla, jeho notová knihovna byla 

pravděpodobně rozsáhlá. Bohužel se zatím nepodařilo zjistit, zda byla vedena přesná evidence 

materiálů, ani jednotná značka nebo skupina označení, která by pomohla přiřadit hudebniny do fondu 

Stavovského divadla.
144

 To se jako německá zemská scéna později přidružilo k nově postavenému 

Neues deutches Theater. O způsobu začlenění hudebnin nemáme přesné zprávy, ale přinejmenším část 

materiálů (v německém jazyce) přešla ze Stavovského divadla pod Neues deutches Theater. Zlomek 

českých materiálů se v průběhu 20. století dostal do fondu Národního divalda a směs materiálů vede 

v evidenci Národní muzeum – České muzeum hudby. Díky tomu dnes neexistuje samostatný fond 

Stavovského divadla. 

Neues deutches Theater disponovalo rozsáhlým fondem hudebních materiálů, ačkoliv se dodnes 

nedochovalo vše. Po otevření nové divadelní budovy přešla ze Stavovského divadla na větší scénu část 

produkcí, s nimiž migrovaly i hudebniny. Vyskytují se zde některé starší německé materiály ze 

Stavovského divadla a nové provozovací materiály Nového německého divadla. Všechny hudebniny 

jsou označené razítkem nesoucím název Nového německého divadla a případně letopočet či jméno 

ředitele.
145

 Fond byl rozšiřován až do počátku 2. světové války. Po ní byly pravděpodobně některé 

materiály násilně zničeny a budovu divadla převzala společnost Divadlo 5. května.
146

 Po roce 1948 

přešla budova pod správu Národního divadla a notové materiály se začlenily do operního archivu 

Národního divadla jako samostatný uzavřený fond. V této době došlo též ke stěhování materiálů 

z budovy divadla. Národní divadlo převzalo již jen zlomek celého fondu. Navíc docházelo k přesunu 

některých hudebnin mezi provozovací materiály Národního divadla.
147

 

Evidence fondu Neues deutches Theater (DT) se opírá o starou evidenční knihu. V té jsou 

hudebniny rozděleny do několika dílčích řad a v rámci těch značeny a řazeny v číselné posloupnosti (= 

indexy). Jednotlivé řady jsou určeny žánrem: opera, opereta, činohra, fraška, balet, symfonická hudba, 

                                                           
142

 Datace nestarších hudebnin je v této chvíli přibližná, fond není plně zpracován a lze jen stěží usuzovat na 
stáří některých hudebnin. Existuje možnost, že se mezi materiály vyskytnou i hudebniny z 18. století či přelomu 
18. a 19. století. Ta je prozatím jen hypotetická. 
143

 Významné jsou především malé a letní scény Stavovského divadla před vznikem Prozatímního divadla, např. 
Divadlo v Růžové nebo Aréna ve Pštrosce, ze kterých se podle zevrubného průzkumu dochovalo několik děl. 
144

 Na starších materiálech, jež přiřazujeme ke Stavovskému divadlu, se zpravidla neobjevují žádná razítka ani 
označení. Výjimečně se vyskytuje číselná posloupnost, kterou vzhledem k malému množství takovýchto 
hudebnin nelze přiřadit k jednotnému systému. Dále lze narazit na abecední systém řazení podle názvu díla, ani 
ten však nelze jednoznačně přiřadit ke Stavovskému divadlu. Evidenční knihy buďto vůbec neexistovaly, nebo 
nejsou dochovány. 
145

 Hudebniny jsou značené podle ředitele, který hudebniny pořizoval, a dále razítkem s datem (1905, 1911 a 
1918), z nichž poslední dvě data odpovídají výměně na postu ředitele divadla a nejspíš s tím související revizí 
majetku. 
146

 Divadlo 5. května byla divadelní společnost fungující mimo jiné i v budově bývalého Neues deutches 
Theater. Některé hudební materiály NDT, které byly v této době stále přítomny v budově, byly přerazítkovány a 
používány Divadlem 5. května. 
147

 Jednalo se především o partitury oper, k nimž ve fondu ND nejspíše materiály chyběly nebo byly neúplné, ve 
špatném stavu či v neodpovídajícím jazyce. Hudebniny byly přerazítkovány a zařazeny, zde jsou až dodnes. 
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písně a separáty. Z nich se dochovalo řad pět: opera (O), opereta (Opt), balet (B), fraška a činohra (P) 

a symfonická (koncertní) hudba (C).
148

 

Národní divadlo disponuje rozsáhlým fondem vlastních provozovacích materiálů. Jako jediný 

fond je stále živý a rozšiřuje se podle potřeb divadelního provozu. Jeho historie sahá až do dob 

Prozatimního divadla. Kolekce hudebnin přicházela do archivu postupně, avšak evidence se začala 

utvářet až v roce 1954. V této době již byl součástí archivu i fond z bývalého Neues deutches Theater. 

Naštěstí byl veden zvlášť a příliš se nemísil se stávajícím fondem Národního divadla. Existuje jen 

zlomek hudebnin (především partitur), které se z DT dostaly do evidence ND. V roce 1954 vznikaly 

také první přírůstkové knihy. Ukázalo se však, že evidence nebyla důsledná a zřejmě důsledkem chyby 

byly vytvořeny nejméně 2 paralelní přírůstkové seznamy.
149

 Přírůstkové knihy jsou vedeny i 

v současnosti a slouží jako oficiální evidence fondu hudebnin ND.
150

 Na přelomu 50. a 60. let 

20. století byl zaveden systém tzv. indexů, který nahradil běžné knihovnické signatury. Index 

jednoznačně určuje titul podle názvu a autora. Nejprve došlo k přidělení indexu všem materiálům ND 

(dnes řada H), posléze (nejspíše bezprostředně) z tohoto systému byly vyňaty znělky, hymny a fanfáry 

(řada F), neprovozní libreta (řada HL) a činohra (řada S)
151

. Dále již se do jednotlivých řad (hlavně H a 

F) přidávaly nové materiály. Pouze činohry (řada S) se do fondu dostávaly nárazově.
152

 V roce 1974 

vznikla nová řada pozůstalosti (A). Tento systém se uchoval dodnes. 

Řada H disponuje dalším dílčím dělením. Zvlášť jsou uloženy klavírní výtahy, režijní a inspiční 

knihy (KV)
153

, partitury (P), sborové hlasy (Sb, u starších neznačeno), orchestrální hlasy (OH, u 

starších neznačeno) a libreta (L).
154

 

Státní opera Praha je nejmladší ze všech již zmiňovaných institucí. Její historie byla krátká a to 

se odráží i na velikosti a složení fondu. Hudebniny zde nejsou nijak systematizovány ani neexistuje 

plnohodnotný systém signatur či přírůstkový seznam. Značených je jen několik titulů, které se 

v průběhu historie SOP uváděly na scéně (cca 60), zbytek je bez jednoznačné identifikace. Existuje 

zde účetní seznam materiálů, který je neúplný, málo podrobný a vyskytují se v něm chyby.
155

 Dnes se 

již tento fond nerozšiřuje. 

Jednotlivé fondy v Knihovně notových materiálů slouží převážně k prezenčnímu studiu. Umělci 

a zaměstnanci Národního divadla mají možnost si vypůjčit absenčně vybrané hudebniny z fondu 

Národního divadla. Jedním ze záměrů je dopracovat evidenci hudebnin ve všech fondech, aby se dala 

každá hudebnina jednoznačně určit na základě čísla přírůstku a signatury. Toto se týká celoplošně 

fondů DT a SOP. Fond ND je z větší části evidován, je však třeba dodefinovat jednotlivé řady. 

Dnešní dělení: H (hudebniny mimo činoher, fanfár, hymen, znělek), F (fanfáry, hymny a 

znělky), S (scénická hudba = činohra), HL (historická libreta = libreta, ke kterým není jiný materiál) a 

A (pozůstalosti). 

V Praze dne 20. 11. 2013, úpravy dne 15. 4. 2016 

Aneta Peterová 

                                                           
148

 O a S jsou nejúplnější a dochovala se drtivá většina titulů. Řada Opt zaznamenala značné ztráty, ale i tak se 
dochovala z nadpoloviční většiny. Řady B a P dnes čítají do deseti kusů každá. Zvláště u frašek (P) se jedná o 
velkou ztrátu, když přihlédneme k faktu, že evidenční kniha jich uvádí několik set. 
149

 Dodnes se dochovaly dva přírůstkové seznamy. Jejich obsah se bez výjimky liší. V roce 1974 došlo 
k odstranění jejich paralelismů. Při náhodném průzkumu materiálů jsme narazili na přírůstková čísla z roku 
1954, která nejsou obsažena v žádném z výše zmíněných seznamů. To může indikovat existenci ještě jednoho, 
třetího, přírůstkového seznamu, který se však nedochoval. 
150

 Toto pravidlo platí pro celý fond ND s výjimkou scénické hudby (činohra), která není systematicky evidovaná. 
151

 Činohry, které byly v této době ve fondu ND, jsou evidovány v přírůstkových knihách. Pozdější přírůstky do 
této řady se již nezapisovaly. 
152

 Neznáme přesné letopočty, naposledy k tomu však došlo v létě 2013 při stěhování vedení činohry 
z Kolowratského paláce do Provozní budovy ND. 
153

 V dnešní době se nápovědní, režijní a inspiční knihy vytváří z klavírních výtahů. Dříve to naopak byla libreta. 
154

 Řada H je jako jediná ze všech řad a fondů detailněji strukturovaná. 
155

 Jedná se především o chyby ve jménech autorů, názvech děl a označení druhu materiálů. 
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Příloha 2 – Rozhovor se Zdenou Benešovou 

Rozhovor se Zdenou Benešovou 

Jaký je oficiální název archivu při Národním divadle?  

Oficiální název je Archiv Národního divadla v Praze. 

Kolik má archiv v současné době zaměstnanců?  

V tuto chvíli máme pět zaměstnanců, z nichž jeden je archivář Státní opery doktor 

Tomáš Vrbka. Já jako vedoucí archivu, skenerista Václav Krejčí, knihovnice Charlotta 

Budkovská a archivářka Marie Hradecká. 

Od jaké doby existují první zmínky o archivu?  

V podstatě od samého začátku Národního divadla, od roku 1883, se v různé míře 

shromažďovaly dokumenty týkající se činnosti divadla – divadelní texty, fotografie, kresby, 

schovávaly se divadelní cedule. Nemáme jistotu, že se hovořilo o archivu jako takovém, 

neměl žádné formální uspořádání, nesloužil veřejnosti, nicméně toto shromažďování 

dokumentů odpovídalo dnešnímu významu slova archiv. Tehdy byly všechny dokumenty 

uložené v historické budově ND na několika různých místech. Spravoval je většinou 

dramaturg.     

V počátcích archivu, tak, jak ho známe a vnímáme dnes, stála Hana Konečná. 

Znaly jste se osobně ještě dříve, než jste nastoupila do archivu? 

Ano, já jsem se s ní seznámila právě poslední rok existence Divadla za branou, to jest 

v roce 1971, kdy jsem studovala divadelní vědu a začala jsem tam pracovat na brigádě. 

Starala jsem se částečně i o archiv Divadla za branou.  

Divadlo za branou tedy již neexistuje? 

Ne, Divadlo za branou vzniklo v roce 1965, založil ho Otomar Krejča s Karlem 

Krausem, což byl dramaturg a s Josefem Topolem, což byl dramatik. Hrálo v budově, kde 

v předchozích letech i později působila Laterna magika – to znamená na Jungmannově 

náměstí. Dnes je tam divadlo Bez zábradlí manželů Heřmánkových. V tomto prostoru vzniklo 

Divadlo za branou. Jak jsem již zmínila, Krejča ho založil v  roce 1965 a z Národního divadla 

s ním odešli kmenoví herci Jan Tříska a Marie Tomášová, posléze Ladislav Boháč a Miloš 

Nedbal. Divadlo fungovalo jen do roku 1972, kdy ho komunisté zavřeli a posléze zrušili. 
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Jedná se tak o jediné divadlo zrušené z politických důvodů. Obnovilo se v roce 1990, jako 

Divadlo za branou 2, v témže prostoru, jenže zhruba za dva roky ho opětovně zrušil tehdejší 

ministr kultury Pavel Tigrid. Taková smutná historka. 

V roce 2002 zasáhly centrum Prahy velké povodně. Byl jimi archiv také postižen? 

Naštěstí vůbec. V roce 1977 jsme se kompletně přestěhovali do Anenského areálu. Je 

to sice zátopová oblast, ale nikoli první patro, kde sídlíme. V zadním traktu sklepa se objevilo 

trochu vody, ale to bylo z kanalizace v místech, kde sídlila Laterna magika. 

Stalo se Vám během let existence archivu, že se zničily nějaké materiály? 

Ne, nikdy se nám nic nezničilo. To by bylo moc špatné, na to nechci ani pomyslet. 

V rozhovoru publikovaném ve Sborníku Národního archivu jsem se dočetla, že 

Národnímu muzeu poskytujete konvoluty divadelních cedulí. 

Ano, to je pravda, poskytujeme. Konvoluty divadelních cedulí jsou svázané denní 

cedule – tyto cedule visí denně na divadlech a obsahují, co se v ten určitý den zrovna hraje, 

zároveň také s uměleckým obsazením.  

Máte tyto cedule opravdu z každého dne? 

Ano, z každého dne. Máme je svázané od roku 1883. Ve své podstatě jde o komplexní, 

„svázaný“ repertoár divadla. Když jsme v roce před stým výročím divadla připravovali soupis 

repertoáru, ukázalo se, že tyto cedule nemáme jen my, ale zároveň je vlastní i oddělení 

Národního muzea. Z neznámých důvodů. Aby se zachovala tradice, celá léta NM konvoluty 

poskytujeme. Pro divadlo je to vlastně to nejdůležitější, neboť z toho lze jasně vidět, co se 

v divadle kdy odehrálo. Tato tradice má další výhodu – kdyby se, nedej bože, cokoli stalo, 

existuje kopie – na dvou různých místech. V rámci našeho archivu se jedná o jedinou věc, 

kterou fyzicky uchováváme v kopiích.  

Cedule se vždy takto svazují? 

 U nás ano, svazujeme je každou sezonu, pro každý divadelní dům zvlášť. Jak jsem již 

říkala, je to to nejdůležitější, z hlediska dějin divadla, co můžete shromažďovat, protože tam 

máte obsažené všechno – repertoár, účinkující. V momentě, kdy představení dojde k derniéře, 

je to to nejcennější, co se z divadla zachová. Začali jsme divadelní cedule i digitalizovat. 
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Jak je možné cedule nejlépe uchovat? 

Cedule jsou z papíru a papír se ničí, s tím už nic nenaděláte, a ničí se hlavně tím, že se 

používají, že se do nich nahlíží. Právě proto je dobrá digitalizace. Pak jsou cedule dostupné, 

aniž by se s nimi muselo manipulovat. 

Archiv má svou vlastní badatelnu. Pokud má někdo zájem ji navštívit, musí se 

ohlásit předem? 

My jsme jeden z mála archivů, kam se nemusí badatelé objednávat dopředu. 

Badatelské dny jsou v pondělí a čtvrtek. Díky stěhování archivu je vše uspořádané, seřazené, 

zpracované, proto jsme schopni během několika minut vydat požadovaný materiál. Nemusíme 

ani nijak složitě hledat. Systém, který v archivu funguje dnes, jsme vlastně vytvořili sami, 

doslova holýma rukama. Byla to práce mnoha let, deseti, možná patnácti. 

Jak je to s místní knihovnou? 

Knihovna je specializovaná, to znamená, že neshromažďuje vše, co se tiskne a vydává. 

Většina z těchto knih jsou odborné knihy, herecké paměti nebo něco, co se týká přímo 

divadla. Beletrie zde máme poměrně málo. Knihovna je vedená jako veřejně přístupná, 

z čehož plyne, že bychom ji měli udržovat živoucí, to znamená nakupovat nové knihy.  

V roce 2012 se budova Státní opery začlenila do svazku Národního divadla 

a v roce 2010 se stala Laterna magika souborem ND. Jak jste s tím v archivu naložili? 

Státní opera se zařadila plynule do našeho archivu.  

Kdyby se čistě teoreticky stalo, že by se situace změnila, nechali byste si v archivu 

materiály z doby, kdy byla součástí Národního divadla? 

Taková situace už v historii nastala. Státní opera měla svou samostatnost od roku 1992 

– do té doby patřila ND. Dokumentaci jednotlivých představení z té doby máme. Máme tyto 

materiály s tím, že jsme vždy do příslušné archivační karty uvedli, že od 1. 1. 1992 přechází 

inscenace do Státní Opery Praha. Dokonce se stalo, že po těch dvaceti letech se některé 

inscenace vrátily, tak jsme opět to převzali a napsali jsme, že v době trvání Státní opery 

Praha, měla tolik a tolik repríz a od 1. 1. 2012 pokračuje inscenace v rámci Národního 

divadla. 
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Jak je to dnes s fotografiemi? Vím, že Národní divadlo má kmenovou fotografku 

Hanu Smejkalovou. Všechny fotografie přece dnes vznikají v digitální podobě. 

Necháváte je také tisknout? 

Fotografie vybírá částečně fotografka, částečně správa souborů. Výběr fotografií 

dostáváme my, zároveň dostáváme materiály, které se rozdávají například na tiskových 

konferencích. Jednotlivé soubory nám pak dodávají materiály – fotografie a další podklady 

pocházející od externích fotografů. Tyto věci jsou u nás uloženy alespoň takto na discích. 

Vyvoláváme pouze některé fotografie, některé dostaneme také darem od souborů.  

Co bych chtěla zmínit jako důležitou věci – v době, kdy se roztrhl pytel s barevnými 

fotografiemi, jsme se zasazovali o to, aby se archivovaly i černobílé fotografie. To je pro 

divadlo nesmírně důležité, černobílé fotografie dokážou vypovědět mnoho o určité inscenaci, 

i když Vám přesně neřeknu proč. Jsem moc ráda, že se nám to podařilo, tedy archivovat nejen 

barevné, ale i černobílé fotografie, rozhodně to není běžná praxe.  

Shromažďujete také divadelní kritiky, jak je vybíráte? 

My ručně střiháme z denního tisku informace týkající se Národního divadla, což je 

příšerně nudná práce, ale myslím si, že důležitá. Odborný tisk kopírujeme a ukládáme. Zajímá 

nás vše, co se týká umělců, rozhovory, články. Dříve nám posílala výstřižky Pražská 

informační služba. Po roce 1990 však tuto službu zrušila, protože se začala orientovat jiným 

způsobem. Od té doby se o to musíme postarat sami.  

Národní divadlo má svůj měsíčník. Archivujete ho také?  

Ano, archivujeme jednotlivá čísla a dále z něj archivujeme články podle konkrétního 

zaměření. Stejně tak, jako vážeme divadelní cedule, vážeme i měsíčník ND. Je to pro naši 

potřebu, pro potřebu historie. Vše, co se vydá v rámci ND – programy, časopis, publikace, 

kalendáře se jedenkrát za rok sváže a uloží se do knihovny. ND vydávalo od nepaměti 

ročenky, dnes se tomu říká almanach.  
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Napadá mne jedna věc – dnes musí být asi hodně těžké najít lidi, kteří si 

uvědomují hodnotu, nebo smysl toho, proč se toto všechno v rámci archivu dělá. Pro 

normálního člověka asi nemá programová brožura v danou chvíli, kdy je aktuální, 

žádnou zvláštní cenu.  Získá ji až později v budoucnosti. 

Jasně, to jste uhodila hřebíček na hlavičku. Neustále o tom mluvím – divadlo je 

pomíjivá záležitost. V okamžiku derniéry představení je skutečně konec. Zůstane to v paměti 

lidí, a pak zůstane jenom něco, co je někde vloženo, třeba videozáznam, fotografie. Vidím to 

dnes na příkladech, když se třeba badatelé pídí po první republice, jsou šťastni, že u nás narazí 

na obálku s výstřižky. Dříve se to tak nesledovalo, ale je pravda že třeba dostáváme 

pozůstalosti nebo nám někdo přinese třeba výstřižky, které doma schovává. To je pro nás 

zásadní. S odstupem padesáti, osmdesáti let ze z nich stane nesmírně cenný materiál, až 

poklad. Obecné mínění je dnes takové, že všechno lze najít na internetu, ale to není pravda. 

Na internetu se objevují věci blízké současnosti, ale když budete hledat například věci staré 

dvacet, třicet let, nenajdete třeba nic. Proto všechno ukládáme v papírové podobě.  

Je smutné, že si to uvědomuje tak málo lidí, myslím, že ani osvěta není velká. 

Ono to souvisí i s tím, jak vypadá společnost. Nevím, jestli si to uvědomovali lidé před 

sedmdesáti lety. Co vím je, že divadlo je v tom trošku specifické. V hudbě zůstanou noty, 

v literatuře kniha. Na stejném principu fungují knihovny. Shromažďují všechna vydání 

jednoho titulu. Totéž se týká i nás, o to víc, že bez fyzických materiálů by nezbylo nic.  

Jakým způsobem obohacujete fondy? Aktivně vyhledáváte, nakupujete? 

Nakupujeme jen občas. Naše fondy jsou naštěstí bohaté, obsahují mnoho divadelních 

her a troufám si říci, že nic nechybí. Knihovna divadelních textů je opravdu dokonalá 

a nechybí v ní nic, co divadlo odehrálo za 130 let. Ale stává se, že nám lidé nabízejí knihy. 

V tom okamžiku projdeme naše fondy a ty doplňujeme, pokud se ukáže, že nabízená odborná 

literatura je vhodná.  

Ve zmíněném rozhovoru mne dále zaujalo, že jste při stěhování narazili na 

nějakou tajemnou zamčenou skříň ve zdi. Našli jste v ní něco cenného? 

Byly tam uloženy hlavně scénografie, scénografické návrhy, fotografie, konvoluty 

kostýmních návrhů, kostýmní návrhy z 19. století. To všechno lidově řečeno nacpané ve 

skříni. Už si ani přesně nepamatuju, co všechno jsme našli. Byli jsme tehdy opravdu v šoku. 

Předtím tam byl regál, my jsme vůbec netušili, že je tam schovaná skříň, kde jsou naskládané 
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knihy. Byla zamčená, museli jsme ji vypáčit a ukázalo se, že ukrývá poklady. Vzali jsme to 

tehdy svědomitě do svých rukou. Pečlivě jsme knihy balili do papíru a popisovali. Věděli 

jsme, že je musíme nějak označovat, abychom se v tom vůbec vyznali. Od té doby uplynulo 

čtyřicet let. Během let jsme ještě narazili na spoustu věcí, o kterých původně nikdo nevěděl – 

ty byly ale normálně uložené mezi ostatními věcmi.  

Jak se tehdy ukládaly materiály? 

Upřímně? Kde bylo místo, tam se strčily. A toho místa bylo málo, to je také základní 

problém archivů. Pro nás bylo šťastným momentem stěhování v 77. roce, o kterém jsem již 

hovořila. 

Pravda, archiv časem možná nepojme všechno, kdy se začalo uvažovat v tomto 

duchu? 

Doba, kdy byl ředitelem ND Daniel Dvořák, byla zajímavou etapou. Díky němu má 

archiv webové stránky. On o to stál a byl ochoten jejich vznik a vůbec celý program 

digitalizace financovat. Nevím, jak moc to bylo či nebylo náročné, ale pravdou je, že to byla 

jeho velká zásluha. 

Kromě Daniela Dvořáka, byl ještě jiný ředitel, který by archiv více významně 

ovlivnil?  

Já si myslím, že každý z ředitelů vnesl něco specifického. Ale ne každý z nich se dopodrobna 

o archiv zajímal. Když nastoupil Jiří Pauer, který působil do roku 1989, ten už měl potuchy, 

že v divadle něco takového existuje. Za jeho éry jsme vydali knižní soupis repertoáru 

Národního divadla, což bylo velmi podstatné a později umožnilo mnohem rychlejší 

digitalizaci. Měli jsme tehdy externistky, které popisovaly fotografie, tvořily signatury 

fotografií, které nebyly vůbec identifikované, bez základních údajů.   

Podle čeho jste je identifikovali? 

Hledali jsme externisty, kteří byli pamětníci.  Fotografie nám popisovala Vlasta 

Chramostová. Ona si pamatovala mnoho, na operu jsme měli několik lidí, například bývalé 

operní pěvce působící v angažmá Národního divadla. Hledat pamětníky, kteří si něco 

skutečně pamatují, a jsou navíc ochotní popisovat fotografie, byla složitá práce.  
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Kdo připravil aplikační software pro potřeby archivu? 

Global Systems, a.s. To byla neuvěřitelná spolupráce, když si uvědomíte, že jsme 

začali v roce 2002, to je 11 let. Ze začátku jsme opravdu stavěli na zelené louce. Bylo to 

hodně napínavé, ale vždy jsme se shodli. Je s nimi úžasná spolupráce. Dodnes jsou webové 

stránky pod jejich správou. Ani jedna strana netušila, do jakých rozměrů se to může 

nafouknout, protože informací je příliš mnoho. V té době, jak jsem říkala, podporoval tento 

projekt Daniel Dvořák. Současně s tím vzniklo v divadle nakladatelství, které po určitou dobu 

vydávalo zajímavé tituly. Bohužel tyto tituly neměly nic společného s divadlem, byly to 

romány a detektivky, takže tento plán nebyl příliš úspěšný. Po odchodu Daniela Dvořáka bylo 

nakladatelství okamžitě zrušeno. Díky tomu se pro nás uvolnily krásné prostory. Nově se 

zrekonstruovaly a od té doby nám jsou k dispozici. Podle mého názoru má archiv na příštích 

deset nebo patnáct let v tomto směru vystaráno.   

Současný systém archivu jste vymyslela Vy spolu s  Hanou Konečnou. Viděla jste 

výhodu v tom, že jste byly obě dvě poměrně mladé? Což asi není na archivářku běžné. 

V čem jste tehdy, když jste začínala, našla smysl Vaší práce? 

Chtěla jsem být původně dramaturg, ale bohužel. Poměry v zemi se tak změnily... 

Když jsem maturovala, psal se rok 1967. 60. léta byla úžasná a po okupaci v roce 68 jsem se 

ještě dostala na školu, ale v 70. nastala tvrdá normalizace. To je patrné i z tehdejšího 

repertoáru. Divadlo je živý organismus, je to dokument doby. Je vidět, jak divadlo reaguje na 

tu společenskou situaci. Najednou se repertoár úplně zlomil a hrály se velmi nekvalitní kusy. 

Věděla jsem, že tak pracovat nechci. Práce v archivu pro mě byla vysvobozením. Svým 

způsobem i záchrana. Bylo to i dobrodružství. Nic nebylo tehdy zpracované, nebyla to 

mechanická práce, ale stoprocentně kreativní. Byla to opravdu skutečná výzva.  

Byla jste v té době také tak uvědomělá? Myslím tím, uvědomovala jste si význam, 

jaký archiv a jeho poklady mohou mít?  

Původně jsem vystudovala divadelní vědu, tam jsme měli úžasné profesory, kteří nám 

vštěpili, že divadlo něco takového nutně potřebuje. Tak například, psala jsem diplomovou 

práci o dvouletém působení Karla Čapka v Divadle na Vinohradech. Byl dva roky 

dramaturgem a režisérem a já jsem najednou s hrůzou zjistila, že se téměř nic nezachovalo, 

protože archiv vinohradského divadla se částečně ztratil, částečně někde zničil. Materiály byly 

těžko dohledatelné.  Díky tomu mi došlo, jak moc je důležité, aby z toho divadla něco zůstalo. 

Pokud možno co nejvíc.  
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Co vás inspirovalo k vytvoření současného archivního systému?  

No hlavně to, že jsme tam nemohli nic najít. Všechno jsme museli vystěhovat někam 

jinam. Samozřejmé vás v takovou chvíli napadne, že je to příležitost, jak to nějak 

systematicky uspořádat. Všechno bylo úplně pomíchané, bez ladu a skladu. Archiv v té době 

nefungoval pro veřejnost, jako funguje dneska. Neměli jsme ani badatelnu. Základním 

problémem bylo málo prostoru. 

Dostáváte nějaký rozpočet v rámci Národního divadla?  

V rámci nového organizačního řádu spadáme přímo pod ředitele divadla. Peníze, které 

my potřebujeme, jdou obvykle na nákup knih nebo obyčejných kancelářských potřeb. 

V neposlední řadě pak nákup DVD pro archivaci digitalizovaných dokumentů.  

Nyní bych se chtěla zeptat na techniku, která souvisí s digitalizací. Pro digitalizaci 

používáte skener. Vím, že k zakoupení nového skeneru vám pomáhal i Mecenášský klub 

Národního divadla. Je to tak? 

My jsme dostali první skener od Ministerstva kultury v roce 2002. Na konci roku 2003 

jsme prezentovali s Danielem Dvořákem výsledky ministru kultury Pavlu Dostálovi. Daniel 

Dvořák měl obrovský talent na to prodat to, co chtěl. Byla to tehdy komická situace. Pavel 

Dostál byl naštěstí příznivcem divadla. Chvíli sledoval prezentaci a poté řekl, že by chtěl 

vidět něco z 19. století. Byl nadšený, zajímal se, vyptával se.  Tehdy se přitom ještě 

o digitalizaci tolik nemluvilo. Bylo to neuvěřitelné. Rozšafně prohlásil, že Národní divadlo 

dostane milion korun na zakoupení skeneru. Nebylo to úplně šťastné rozhodnutí, protože jsme 

skutečně museli koupit ten nejdražší přístroj. S ním byla práce zdlouhavá. Navíc jsme museli 

najmout skeneristu. Nejprve nastoupila mladá výtvarná umělkyně, ta však neoplývala 

trpělivostí, po nějaké době jsme angažovali Václava Krejčího. Skener bohužel po nějaké době 

odešel – požádala jsem vedení divadla o zakoupení nového a to už byl problém. Potřebovali 

jsme částku 30 tisíc, ale nebylo nám přáno. Skener nakonec zakoupila filantropka, členka 

Mecenášského klubu ND a věrná příznivkyně divadla prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl. Tento 

skener používáme dodnes, slouží bezvadně. 

Máte v archivu personální fond?  

Měli jsme, archivovali jsme zaměstnanecké karty, pokud někdo zemřel, nebo odešel 

do penze. Ale museli jsme ho před pěti lety předat Národnímu archivu.  
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Je pravda, že k jednotlivým novějším inscenacím nemáte téměř žádnou 

dokumentaci v podobě scénických a kostýmních návrhů? Souvisí to nějak s autorskými 

právy? 

Je to tak. Nevím, jak to bylo dříve. Pravda je, že zde máme víc věcí z první republiky 

než teď protože to výtvarníci „v divadle“ nechávali. Myslím si, že už to platí řadu desetiletí – 

z autorského zákona vyplývá, že scénický a kostýmní návrh je majetkem výtvarníka. Je to jen 

jeho dobrá vůle, pokud to u nás nechá, ale oni nám to bohužel nenechávají. Dneska to řešíme 

tak, že si necháváme kostýmní návrhy kopírovat nebo skenovat ve výrobních ateliérech na 

Floře. Máme tudíž alespoň kopie.  

Z praxe vím, že mnoho materiálů cenných pro archiv bývá v rodinných 

pozůstalostech. Lidé však často ani netuší, co mají za majetek a jak s ním mohou naložit, 

pokud o něj nemají zájem. Co s tím? 

Chtělo by to větší osvětu na tomto poli. Proto jsem docela ráda, když dostanu pozvání 

do rozhlasového vysílání, nebo do televizního pořadu. Několikrát se stalo, že když taková, 

byť malá osvěta proběhla médii, ozvali se lidé, kteří nám nabízeli nějaký ten archivní 

materiál. Většinu věcí přijmeme a jsme za to rádi.  

O osvětu se snažíte tedy sami v rámci možností. Plníte všechny funkce archivu. 

Jaké další činnosti archiv zastává?  

Především a hlavně sloužíme divadlu. Obhospodařujeme divadelní fotografie, při 

vydávání publikacích děláme korektury, pomáháme s podklady pro výstavy a akce podobného 

charakteru.  

Zajímají se o archiv také cizinci?   

Samozřejmě. Kupříkladu bohemisté studující Janáčka. Někteří přicházejí 

s tlumočníkem.  

Jaká je dnes, podle Vás, pozice Archivu Národního divadla?  

Určitě důstojná. Víte, je to souhra náhod. Opravdu záleží na tom, kdo je zrovna ve 

vedení, jakou má povahu a vztah k archivu obecně.  Za důležité považuji, že se daří projekt 

digitalizace a že jsme vytvořili web. Využívají ho i zaměstnanci a moc si ho pochvalují. 

Reakce na web je veskrze pozitivní. Důležitou roli hraje propagace a web je součástí 

propagace.  



139 

Narazila jste na nějakou nevýhodu, kterou by digitalizace mohla mít?  

Mohu říci, že ani ne. A to jsem byla zpočátku velmi skeptická. Jsem starší generace 

a papír je pro mne papír, kniha je pořád knihou. Když jsem pak ale viděla, co všechno je díky 

digitalizaci možné, kolik materiálu je možné nashromáždit pohromadě, to se do knižní 

podoby nikdy nemůže vejít. Jednoho dne jsem si pak uvědomila, že jsem se hluboce mýlila. 

Pomocí internetových stránek lze filtrovat, můžete si vyhledávat a porovnávat jednotlivá 

nastudování, můžete krásně vidět, jak ta či ona inscenace vypadala v prostoru. To nedokáže 

nikdo jiný než počítač. Nevýhodu nevidím žádnou. Pokud se to ošetří autorskými právy, je to 

myslím úplně v pořádku. Samozřejmě, na internetu jsou k dispozici pouze fotografie 

v nízkém rozlišení.   

Chtěla bych se ještě zeptat, v kolika kopiích skladujete vaše materiály?  

V podstatě je to hned několik kopií. Vyšší rozlišení, nižší rozlišení, neretušované 

fotografie, retušované fotografie, lépe by Vám řekl skenerista. Skladujeme všechny podklady 

na speciálních discích, které se objevily na trhu před třemi lety – mají životnost více než 90 

let.  

Co se digitalizace týče, soustředíte se nejprve na výtvarnou tvorbu a poté dojde 

na materiály listinné povahy. Jak tomu mám rozumět?  

Jedná se o kritiky, programy, režijní knihy, ale u novějších děl jsou stále problémy 

z hlediska autorských práv.  

Jakou máte představu do budoucna?  

Věřím, že archiv má zajištěné prostory na několik let dopředu. Zásadním a důležitým 

úkolem bude najít mého nástupce. 
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Příloha 3 – Poděkování Zdeňce Benešové v interním magazínu ND 
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Příloha 4 – Projektový záměr ND 

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 

 

I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ 

Operační program OP Zaměstnanost 

Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa 

Investiční priorita 
4.1: Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné 
správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za 
účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy 

Specifický cíl 
4.1.1.: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména 
prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení 
kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže 

 

II. Identifikace žadatele a partnerů 

Žadatel Název IČ, sídlo 
Národní divadlo, 00023337, Ostrovní 1, 112 30 Praha 
1 

Partner 1 

Název, IČ, sídlo  

Plánováno, že bude v projektu 
vynakládat prostředky OPZ? ANO / 
NE 

 

Partner 2 

Název, IČ, sídlo  

Plánováno, že bude v projektu 
vynakládat prostředky OPZ? ANO / 
NE 

 

Partner … 
  

  

 

III. Specifikace připravovaného projektu 

Název projektu Revitalizace a digitalizace literárního, hudebního a video archivu 
Národního divadla a knihovny Národního divadla 

Zkrácený název projektu Revitalizace Archivu Národního divadla 

Iniciátor projektu Národní divadlo, p.o. 

Předmět projektu Snížení administrativní zátěže, zvýšení efektivity informačních systémů, 
rozšíření dopadu činnosti archivu 

Cíle / očekávané přínosy projektu Cílem projektu je optimalizování procesů veřejné organizace 
prostřednictvím posílení strategického řízení organizace. Komplexní 
revitalizace archivu ND, vytvoření a modernizace IT systémů, 
automatizování některých postupů, ulehčení administrativy díky 
podpoře technických řešení, zvýšení kvality činnosti archivů a šíření 
osvěty v této oblasti. Vše odpovídá nárokům doby ve smyslu 
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technologického pokroku. Z dlouhodobého hlediska lze díky těmto 
krokům snižovat náklady. 

Popis klíčových aktivit projektu V rámci projektu bude komplexně revitalizován Archiv Národního 
divadla. 

Bude vytvořen ucelený standard evidence archiválií a tato evidence 
bude zpracována v podobě elektronických databází – bude 
zpřístupněna veřejnosti. 

Jednotlivá pracoviště a katalogy budou propojeny jednotným 
informačním systémem, což zajistí komplexnost a snadnou dostupnost 
k informacím.  

Vznikne metodika pro divadelní archivy (pracovní název: Archivní 
kuchařka), která bude sloužit jako modelový dokument pro ostatní 
veřejné instituce. 

Indikátory výstupů projektu 6 00 00 Celkový počet účastníků / Účastníci: 1107 

6 80 00 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření / 
Instituce: 1 

8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních): 1 

6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti / 
Účastníci: 10 

Cílové skupiny projektu Státní příspěvkové organizace a jejich zaměstnanci. Veřejnost. 

Mezi CS patří: badatelé (cca 500/rok), zaměstnanci ND (cca 400/rok, 
ostatní odborná veřejnost (cca 200/rok), veřejné instituce (cca 7).  

Přínosy projektu pro cílové skupiny Na ND se často obrací veřejnost, která bude moci být díky realizaci 
projektu efektivněji a rychleji odbavena.  

Přínosem projektu pro cílovou skupinu veřejnost je zpřístupnění 
informací a posílení otevřenosti veřejné správy vůči veřejnosti. 
Badatelé i odborná veřejnost budou mít zjednodušený přístup 
k informacím prostřednictvím jednotného informačního systému, což 
bude monitorováno počtem výpůjček a online návštěvností. 

Zaměstnanci využívají archivní materiály obdobným způsobem jako 
badatelé. Interně bude probíhat vnitřní připomínkové řízení.  

Pro veřejné instituce v kulturním resortu (divadla zřizovaná obcemi, 
kraji atd.) bude vytvořena metodika, jakožto modelový dokument. Tato 
metodika bude mj. distribuována prostřednictvím organizace SIBMAS, 
jíž je ND členem. 

Harmonogram projektu 
(předpokládaný termín realizace) 

Projektová příprava: 1. 9. 2016; Název a číslo výzvy: Výzva 01_15_025 
Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní 
veřejné správy. Datum předpokládaného podání projektové žádosti do 
výzvy: 1. 11. 2016; Zahájení projektu: 1. 3. 2017; Ukončení projektu 28. 
2. 2020 

Předpokládané náklady na realizaci 
projektu 

14 950 000 Kč 

Zdroje financování projektu 80,863% ERDF + 19,137% národní zdroje 

Potenciální rizika projektu Neschopnost financování všech nákladů souvisejících s projektem 
v rámci cashflow – tj. finanční rizika, zpomalení procesů projektu 
z důvodu neúspěšných výběrových řízení (např. VŘ na SW, technická 
zařízení, výběr restaurátora), nedodržení časového harmonogramu 
z důvodů nepředvídaných situací (např. zdržení při zavádění systémů, 
technické problémy, výpadek techniky, výpadek zaměstnance).    
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Příloha 1: Analýza rizik 

Předpokládané personální nároky 
na realizaci projektu (Projektový 
tým) 

Projektový manažer, administrátor projektu, (skenerista, restaurátoři, 
knihovník-muzikolog) 

Počet úvazků nehrazených z dotace: 2,1 

Počet úvazků hrazených z dotace: 2,8 

Některé činnosti při úvazcích nehrazených z dotace budou vykonávány 
v rámci dosavadních pracovních smluv a budou odměněny výjimečně 
minimální odměnou po dobu trvání projektu. 

Zdůvodnění potřebnosti realizace 
projektu 

Projekt revitalizace AND je nejen v ČR, ale i v Evropě naprostým 
unikátem a pro ND, jakožto veřejnou instituci, má zásadní význam. 
Hlavním posláním archivu je uchování jedinečných dokumentů 
spojených s historií ND. Realizováním projektu se završí dlouholetá 
práce mapování minulosti ND a stane se veřejně přístupnou. Důležité 
pro instituci je tuto práci co nejvíce zefektivnit a vybudovat silné 
informační zázemí. Výsledkem bude snadná veřejná dostupnost 
k informacím a zajištění archivace a digitalizace cenných dokumentů, 
jež se promítnou v nově vzniklých databázích a online katalogu. ND je 
v tomto směru vzorem i pro další divadla v ČR, může mít však i 
zahraniční přesah. Vytvořená metodika a postupy budou k dispozici 
celému resortu kultury (divadlům zřizovaným obcemi, kraji atd.). 
Otevírá možnosti dalšího rozvoje a představuje divadlo jako 
modelovou instituci, která může poskytnout edukaci a pomoc ostatním 
divadlům a celkově tak zlepšit stav těchto institucí v ČR. 
Z dlouhodobého hlediska je investice do rozvoje IT systémů v rámci 
archivu nevyhnutelná. Umožní mírné snižování nákladů 
v dlouhodobém horizontu, zvyšování efektivity práce a veřejné správy 
a odpovědí na nezastavitelný technologický pokrok. 

Příloha 2: Analýza potřebnosti 

Soulad projektu se strategickými cíli 
(MPSV či jinými relevantními) 

Plán ročních úkolů ND – strategie rozvoje ND 2017 

Dokument je zveřejněn na webových stránkách ND 
(http://www.narodni-divadlo.cz/uploads/assets/strategicky-plan-nd-
pro-rok-2017.pdf)  

Vazba projektu na jiné projekty Návaznost na započatou digitalizaci Archivu Národního divadla. Vše 
bylo doposud hrazeno interně z provozních nákladů ND + z darů FO 
(zakoupení skeneru). Přes všechny snahy o vytvoření jednotného, 
fungujícího a efektivního systému není zatím výsledek dostatečně 
uspokojivý, ukazuje se, že je nutné vytvoření projektu – ESF nabízí pro 
nás naprosto vhodný nástroj.  

Očekávané náklady po skončení 
projektu (po dobu udržitelnosti) 

225 120 Kč/ rok (OON). Bude hrazeno z rozpočtu organizace na běžný 
provoz. 
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