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Archiv Českého rozhlasu, zařazený v kategorii specializované archivy, je ze zákona 

povinen zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v informačních systémech s možností 

dálkového přístupu. 
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zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase 

IČ: 45245053 

DIČ: CZ45245053   

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.: akreditace byla udělena na základě 

rozhodnutí Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR ze dne 5. 

září 2007 (Č.j. AS-440/1-2007).   

Výroční zpráva Archivu Českého rozhlasu za rok 2019 (dále jen zpráva) byla vyhotovena na 

základě odst. (1) a (2) § 62 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva byla rovněž vyhotovena v 

souladu s metodickým návodem odboru archivní správy Ministerstva vnitra ČR (Č.j. AS-

366/1- 2005) – metodika zpracování výročních zpráv specializovaných, bezpečnostních a 

soukromých archivů.   
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I. Personální podmínky archivu 

 

Archiv Českého rozhlasu (dále jen AČRo) je součástí odboru Archivních a programových 

fondů (APF), organizačně začleněného do úseku Výroba. Podle zákona o archivnictví má 

statut specializovaného archivu a od 5. září 2007 je uznán jako akreditovaný archiv.   

Systematizovaný i skutečný stav zaměstnanců AČRo v první polovině roku 2019 byl 17 

zaměstnanců, k 1. červenci bylo do Archivu převedeno jedno místo programově provozního 

pracovníka, takže ve druhém pololetí r. 2019 měl Archiv 18 zaměstnanců. Ve funkci vedoucí 

pokračovala Mgr. Eva Ješutová. Funkční zařazení zaměstnanců je následující: 1 vedoucí, 10 

archivářů, 1 kurátor sbírky (resystemizace vráceného místa pracovníka dokumentace), 3 

zvukoví technici (zvukaři), 1 odborný redaktor, 1 programově provozní pracovník a 1 

pracovník administrativy. Z toho 7 zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, 1 vyšší 

odborné, 8 zaměstnanců úplné středoškolské a 1 základní vzdělání. Trvalým problémem 

v personální oblasti je nedostatečné finanční ohodnocení. Platy zaměstnanců Archivu jsou 

výrazně pod celorozhlasovým průměrem; v důsledku toho nelze zamezit odchodu kvalitních 

zaměstnanců.  

 

II. Celkové množství uložených archiválií 

 

AČRo vede v základní evidenci Národního archivního dědictví (dále jen NAD) 48 

evidenčních listů NAD v primárním členění na zvukové a písemné archiválie. 

AČRo pečuje celkem o 4519,78 bm archiválií, z nichž je 2961,68 bm zpracováno a 1558,10 

bm nezpracováno. Z toho je inventarizováno 459, 98 bm. Základní evidence archivních 

pomůcek AČRo nabízí celkem 46 průběžně aktualizovaných archivních pomůcek.   

Zvukové fondy zahrnují fond AF (Archivní fond), fond DF (Dokumentační fond), fond HF 

(Hudební fond), fond RN (Rozhlasové noviny), fond RF (Radiofórum), Český rozhlas 6 

(2002-2011), fond KF (Kořistní fond), fond gramodesek Lyry Pragensis a 4 sbírky 

standardních gramodesek (A, B, C a tzv. Preissova sbírka).   

Písemné dokumenty jsou tvořeny následujícími fondy: P (rozhlasové přednášky z let 1926-

1941), fond H (scénáře rozhlasových her z let 1926-2019), fond D (tzv. deníčky – texty 

krátkých odvysílaných relací 1941-1992), fond PZ (texty politického zpravodajství 1945-

1999), fond PL (tzv. vysílací plachty 1945-2018), fond BBC – Londýn (texty válečného 

vysílání čs. programu na vlnách BBC z let 1940-1945), fond Bojovníků rozhlasu (1945-1947), 

správní materiály (historické fondy HM a SM z let 1923-1958), fond Krátkovlnného vysílání 

(1936-1945), fond Děti a mládež (1930-1961), fond Studijního oddělení (1950-1993), fond 

Výzkumného oddělení (1960-1975), fond Vedení Československého a Českého rozhlasu 

(1961-2006), fond osobních spisů zaměstnanců rozhlasu (1923-2017), 7 pozůstalostních 

sbírek významných rozhlasových pracovníků (Josef Kolář, Josef Branžovský, Dalibor 

Chalupa, Zdeněk Mančal, Miloslav Disman, František Kocourek, Jiří Hraše, František Kožík), 

rukopisy partitur, libreta, fond starých tisků a opisů hudebnin, fotosbírka, fond Symfonického 



orchestru Č(s)Ro (1930-2016), Festivaly a soutěže (1960-2011), Rada Českého rozhlasu 

(1992-2004) a sbírka Plakáty, banery, diplomy (1928-2018).   

 

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií 

 

III. 1. Výběr archiválií 

 

Celkový přírůstek Archivu činil 27,1 bm, z toho písemnosti 21,1 bm, zvukové dokumenty 6 

bm. Převzato, zdigitalizováno a zapsáno do db AIS bylo 454 textů ke hrám. Nejrozsáhlejším 

a zároveň cenným přírůstkem je pozůstalost hudebního skladatele a pedagoga Pavla 

Jurkoviče, kterou Archiv získal od Společnosti P. Jurkoviče v prosinci 2019. Při ukončení 

činnosti lékařské závodní ordinace byla do spisovny dočasně uložena zdravotní 

dokumentace, která následně byla v souladu s příslušnou legislativou předána magistrátu. 

Archiv převzal 156 osobních složek zaměstnanců, jejichž pracovní poměr skončil v r. 2017. 

V mimoskartačním řízení předal ČRo Plus Archivu cca 500 kusů CDR nejrůznějšího 

obsahu. 

III. 2. Zpracování archiválií 
 
V roce 2019 se činnost Archivu zaměřila na plnění odborných činností vyplývajících z platné 
legislativy, na podporu celorozhlasových projektů a programové tvorby a digitalizaci 
fotosbírky. S rozvojem multimediálních aplikací nabývá tato dosud opomíjená součást 
Archivu stále větší význam. Za zkušené zaměstnance, kteří odešli v r. 2018, se podařilo získat 
a rychle zapracovat kvalifikovanou náhradu. Zintenzivnily se práce na přípravě projektu 
můjRozhlas, který se spustil v prosinci. Bylo nutné zrevidovat, opravit a případně doplnit 
všechny záznamy pořízené brigádníky a připravit další část obsahu nezpravodajského 
charakteru. Tyto činnosti odčerpávaly značnou pracovní kapacitu Archivu. Pro tvorbu pořadů, 
do vysílání, pro iRozhlas, pro multimediální webové stránky, pro Radiotéku a Radioservis 
poskytoval Archiv průběžně zvukové, písemné i obrazové dokumenty. 
 
V září proběhl mimořádný export dat ze systému PEVA spojený s opravami chyb. Probíhaly 
přípravy na zpracování archiválií podle nových základních pravidel. Uskutečnily se cesty do 
regionálních studií Brno, Hradec Králové a České Budějovice. Na základě požadavku odboru 
archivnictví a spisové služby ministerstva vnitra proběhla kontrola úložné kapacity depozitářů 
a prostorových rezerv. V závěru roku došlo v depozitáři zvukových dokumentů k výměně 
stacionárních regálů za kompaktní posuvné, čímž bylo získáno dalších cca 1000 běžných 
metrů úložné kapacity. Speciálními regály pro ukládání fotosbírky byl osazen i depozitář 
písemných dokumentů. Prostory obou hlavních depozitářů jsou tak plně osazeny regály. 
V zájmu ochrany archiválií se dle potřeby měnily poškozené nebo nevyhovující obaly za nové, 
průběžně byly monitorovány a analyzovány klimatické podmínky v depozitářích. Opakovaně 
byly ve spolupráci s NA provedeny mikrobiologické rozbory stěrů z negativů a klimatizačních 
rozvodů. Na konci roku byla provedena výměna původního EZS za nový. 
 
 
Referát písemných dokumentů: 
 
Od 1. července převzal Archiv zpět do správy spisovnu, jejíž chod v předchozím roce 
zajišťoval specialista spisové služby. Pro tvorbu a činnost centrálního slovesného katalogu 



pokračovala digitalizace zapůjčených křestních listů k neevidovaným pořadům umělecké 
slovesnosti. Celkem bylo naskenováno a do Digitálního archivu uloženo dalších 8 237 
souborů písemných dokumentů (texty zpravodajských relací, scénáře, křestní listy) a 609 
stran historických dokumentů. Byla dokončena externí digitalizace programového věstníku  
z let 1969–1993. Do manipulačního seznamu cenné historické sbírky plakátů přibylo dalších 
99 položek, předaných SOČRem. Skartováno bylo 12 bm duplicitních a bezvýznamných 
písemností. V rámci revize fondu osobních spisů a plánované skartace nevýznamných spisů 
bylo zkontrolováno a do seznamu zaneseno 2 196 údajů k bývalým zaměstnancům. 
Pokračovalo třídění a pořádání materiálů, detailní inventarizace fondu přednášek z vysílání 
BBC 1940–1945 (tři kartony). V průběhu celého roku probíhala redislokace písemných fondů 
s cílem optimálního využití úložných kapacit. Následně byly realizované přesuny 
zaznamenávány do lokačního plánu.  
Byl zpracován projekt systematické digitalizace fotosbírky, která obsahuje cca 100 000 
evidenčních jednotek. Podařilo se pořídit nezbytné technické vybavení a úpravami 
v dezinfekční komoře zajistit vhodnější uložení jejích nejvíce ohrožených součástí. Bylo 
zahájeno čistění negativů na skle, které obsahují mnoho unikátních, často nikdy 
nepublikovaných historických záznamů. Zdigitalizované a zrestaurované fotografie jsou 
využívány na webu prakticky všemi útvary ČRo. 
 
 
Referát zvukových dokumentů 
 
Do Archivu přibylo celkem 719 pevných nosičů, převážně externí provenience. Zvukaři 
zpracovali dokumenty o celkové stopáži 409 249 minut. Digitalizováno a na úložiště 
digitálního archivu bylo importováno 1 408 zvukových dokumentů, dále bylo naimportováno 
132 309 zpravodajských příspěvků ČRo Radiožurnál. Pokračoval import pořadů ČRo Plus, 
uloženo bylo 2 801 dokumentů a vypáleno 244 CD. Zdigitalizováno bylo 1 583 gramodesek z 
historické sbírky. Pokračovala spolupráce s Národním archivem, pro který rozhlas na základě 
dohody prováděl přepisy záznamů uložených na magnetofonových pásech. Kromě další části 
procesů z 50. let obsahovaly pásy i původní rozhlasové záznamy, které byly v r. 1958 
delimitovány do archivu ÚV KSČ, zejména politické projevy a významné společenské 
události. Celkem bylo pro Národní archiv zdigitalizováno 471 pásů (11 200 minut), ke všem 
záznamům byly dohledány potřebné informace a pořízena příslušná dokumentace. 
  
Do databáze informačního systému ČRo AIS přibylo 11 162 nových vět, editováno a opraveno 
bylo 64 836 vět a do tzv. balíčků bylo propojeno 1 443 pořadů. Výrazný nárůst editovaných 
záznamů souvisí s kontrolou položek určených pro projekt můjRozhlas. Veškeré 
zkatalogizované dokumenty byly zkontrolovány poslechem (téměř 100 000 minut), případné 
technické závady, nepřesnosti a chyby v popisu odvysílaných archivních záznamů byly ve 
spolupráci s Fonotékou průběžně odstraňovány. Korektní popisy odvysílaných archivních 
záznamů zajišťoval Archiv pro všechny stanice ČRo, včetně regionálních. Zpracoval i popisy 
pro dalších pět řad Rádia Retro – Skoky do vesmíru, Pocta Miroslavu Zikmundovi, Zlaté 
šedesátky, Semafor a Šťastné a veselé. Obtížné a zdlouhavé je hlavně dohledávání 
chybějících údajů ze všech dostupných zdrojů, aby záznam splňoval současná kritéria pro 
vykazování vysílání ochranným svazům. Veškeré změny byly zaneseny do db AIS i dalších 
evidenčních podkladů. Do inventárního soupisu gramodesek bylo zapsáno 449 položek Lyry 
Pragensis a 1 118 duplikátů. Do soupisu komerčních nosičů přibylo 83 položek.  
 
 
III. 3. Využívání archiválií: 
 
Archivní badatelnu navštívilo a jejích služeb využilo 157 mimorozhlasových badatelů (280 
návštěv) a 334 badatelů z řad zaměstnanců rozhlasu. Mezi badateli převažují studenti 
mediálních oborů, zájem o rozhlasovou tematiku stoupá. Při zpracování osobních údajů 



Archiv postupuje v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a v 
souladu s vnitřními předpisy ČRo.  
Archiv připravil více než 1300 rešerší a uskutečnilo se 12 exkurzí pro nejrůznější věkové a 
profesní skupiny. Jejich součástí je výklad o historii rozhlasu, o poslání a činnosti Archivu a 
ukázka práce s historickými nosiči.  
Základní informace o Archivu a možnostech jeho využití pro práci v ČRo jsou i součástí 

nástupního dne nově přijímaných zaměstnanců. Ve spolupráci s Rešeršním oddělením a 

Knihovnou se Archiv podílel na přípravě a realizaci společného workshopu s ÚSTR 

s názvem Slyšet dějiny. HistoryLab: Práce s prameny v historickém vzdělávání, který je 

určený pro učitele dějepisu. Součástí workshopu byla prezentace Archivu a představení 

aplikace Příběh rozhlasu, která s využitím všech typů archivních dokumentů přibližuje historii 

rozhlasu. Pro posluchače archivního studia Masarykovy univerzity byla prezentována 

přednáška o Archivu ČRo, doplněná archivními dokumenty brněnské provenience.  

Pro programové a provozní účely poskytli zvukaři 6 140 zvukových dokumentů, ostatní 
zaměstnanci zajistili 129 výpůjček. Převážná část výpůjček je odbavována elektronicky 
prostřednictvím vysílacího systému Dalet nebo rozhlasové úložny, která je využívána 
zejména při spolupráci s regionálními stanicemi.  Fyzicky bylo zapůjčeno také 86 
gramodesek. Další zvukové dokumenty poskytlo Rešeršní oddělení. Odbaveno bylo 130 
zakázek pro licenční referát a 15 zakázek pro studenty. Z písemných fondů bylo zapůjčeno 
882 programových textů, 352 fotografií a 226 ks osobních spisů. Z dalších 8 osobních spisů 
byly poskytnuty informace.  
 
Archiv se podílel na přípravě velkých rozhlasových projektů k dvěma historickým výročím: 
rekonstrukce událostí z 15. března 1939 a pořady k 30. výročí listopadové revoluce r. 1989. 
Projekt ´68, na kterém se Archiv v r. 2018 podílel, zvítězil v r. 2019 na největší evropské 
soutěži Prix Europa v kategorii nejlepší evropský digitální audio projekt roku. Projekt Studio 
´39, sedmihodinová historická rekonstrukce událostí 15. března roku 1939, získal v Lipsku 
Česko-německou novinářskou cenu v kategorii audio. Již tradičně se zástupce Archivu 
účastnil Dne otevřených dveří v ČRo. Soupisem vybraných titulů spolupracoval Archiv na 
přípravě hesla pořadu Meteor pro Wikipedii. Pro Syndikát novinářů připravil k vydání paměti Karla 
Lánského, který v srpnu 1968 řídil rozhlasové vysílání a byl v r. 2018 oceněn nejvyšším státním 
vyznamenáním. Aktivně se zapojil při přechodu webových stránek APF na systém Drupal a 
převedení obsahu z původního archivního webu. Na webových stránkách ČRo i sociálních sítích 
prezentoval dva audiovizuální pořady (tzv. radiogramy) Proroctví Karla Čapka o osudu národa 
českého a Ten poslední den milovníka Kristiana, sestávající z archivních fotografií, zvukových 
záznamů mluveného slova, ruchů, atmosfér i hudby z fondů a sbírek ČRo. Na webových stránkách 
byly publikovány příspěvky k radiogramům (K. Čapek, O. Nový), dále články věnované L. Syllabovi 
a Bohumilu Peroutkovi a první dva díly seriálu Prvorepublikové dějepisectví u mikrofonu (Kamil 
Krofta, Josef Šusta). Pro ČRo Dvojka Archiv kompletně připravil 43 premiér a 8 repríz 
střihového pořadu Úsměvy z Archivu (po 25 minutách), pro ČRo 3 - Vltava 3 premiéry a 4 
reprízy pořadu Repete (55 minut) a vzpomínkový text na režiséra Petra Adlera. 
 

IV. Stav archiválií 

 

Celkové množství archivních souborů, které má AČRo ve své základní evidenci NAD, je 

klasifikováno jako nepoškozené.   

 

 

http://intranet.cro.cz/node/19150


V. Konzervace a restaurování archiválií 

 

AČRo neprovozuje vlastní konzervátorskou dílnu, avšak v souvislosti s digitalizací provádí v 

omezené míře restaurování zvukových archiválií a konzervaci a restaurování fotografií.   

 
VI. 1. Výzkumné projekty 
 
AČRo se v r. 2019 neúčastnil žádného výzkumného projektu. Do budoucna by ale rád 
inicioval výzkumný projekt s mezinárodní účastí na téma archivace, digitalizace a 
restaurování zvukových záznamů Philips-Miller. 
 
 
VI. 2. Spolupráce s dalšími institucemi 
 
Pokračovala spolupráce především s Národním archivem, pro který Archiv v průběhu celého 
roku zajišťoval na základě smlouvy digitalizaci zvukových záznamů uložených na 
magnetofonových pásech. Kromě toho Archiv spolupracoval s Českou televizí, Národním 
muzeem, Ústavem pro studium totalitních režimů, Syndikátem novinářů, Rozhlasem a 
televizí Slovenska, vysokými školami (UK, JAMU, DAMU, ÚPOL, MU) a dalšími kulturními a 
vzdělávacími institucemi. 
Zaměstnanci Archivu se v r. 2019 aktivně zúčastnili několika odborných konferencí a 
seminářů. Se svými příspěvky vystoupili v dubnu na 18. celostátní archivní konferenci v Plzni, 
v květnu na konferenci Archiving v Lisabonu a na přelomu září a října na konferenci IASA a 
Joint Technical Symposium v holandském Hilversumu.  
Zástupce Archivu se formou příspěvků zúčastnil seminářů k počátkům normalizace a k výročí 
sametové revoluce, které pořádala Česká televize.  
 Archiv je zastoupen v pracovní komisi specializovaných archivů pro přípravu nového zákona 
o archivní a spisové službě při České archivní společnosti.  


