








Premisa I.

Zvukové kulturní dědictví na 
území České republiky více než 120 
let. 



Premisa II.

J eho ochranu lze zajistit 
digitalizací, ale bez předem 
uskutečněné kvalitní evidence 
nelze přistoupit ke kvalifikovanému 
výběru. 



Premisa III.

Tyto kroky musí být koncepční a 
koordinované na všech 
úrovních, včetně národní. 



Premisa IV.

Bez finančního a personálního 
zajištění toto nelze uskutečnit = hrozí 
nenávratný zánik obsahu.



Premisa V. 

Přicházíme o možnost prezentace 
našeho kulturního dědictví na 
mezinárodním poli.





Stručná historie spjatá se 
zvukovým záznamem

1891 – první známá nahrávka na fonoválečku na 
českém území 

1901 –  první známá nahrávka na gramofonové desce 
v české jazyce

1923 – první vysílání Českého rozhlasu 
(Radiojournalu)

1930 – založení prvních českých gramofonových 
firem ESTA a Ultraphon



1891 Jubilejní zemská výstava v Praze



1891 Jubilejní zemská výstava v Praze





Státní kulturní 
politika 2015-
2020

Velkým pokrokem bylo podchycení zvukových 
dokumentů ve Státní kulturní politice 2015-2020. 

Skupině zainteresovaných jedinců se podařilo ve spolupráci s 
Ústřední knihovnickou radou vpravit do Plánu 
implementace Státní kulturní politiky na léta 
2015 – 2020 celý oddíl, věnující se dané problematice.

(Plán implementace Státní kulturní politiky, 2015, s. 47-48)



Uchování  národního 
zvukového dědictví

3.3.2.A: Koncepce ochrany a zpřístupnění zvukových 
dokumentů jako významné součásti kulturního dědictví

3.3.2.B: Vybudování metodického a digitalizačního 
centra pro záchranu zvukových dokumentů v Moravské 
zemské knihovně v Brně ve spolupráci s Národním muzeem 
(ČMH)

3.3.2.C: Zajistit dlouhodobé úložiště pro uchování a 
zpřístupnění zvukových dat v rámci resortního LTP 
systému Ministerstva kultury 

3.3.2.D: Provozovat a rozvíjet portál Virtuální národní 
fonotéka (role sektorového agregátora)

(Plán implementace Státní kulturní politiky, 2015)



22visk.nkp.cz



Dig i tá ln í  kn ihovna Kr amer ius  a  
zvuk



http://zvuk.nm.cz 



https://archive.org/details/gramatika_etiket



VISK 1 Koordinační centrum programu VISK
ProArc - podpora zvukových dokumentů (VÝVOJ)

VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků
Moderní informační a komunikační technologie v 

knihovnictví (ŠKOLENÍ)

VISK 5 Národní program retrospektivní konverze 
katalogů knihoven v ČR - RETROKON

Katalogizace šelakových gramofonových desek z fondu 
NM - (KATALOGIZACE)

VISK 1,  VISK 2,  VISK 5,  VISK 7 
(2018)



VISK 7 Národní program digitálního zpřístupňování 
dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - 
Kramerius

Reformátování zvukových dokumentů zaznamenaných na 
gramofonových deskách včetně převodu etiket do digitální 
podoby (DIGITALIZACE)

VISK 1,  VISK 2,  VISK 5,  VISK 7 
(2019)





Virtuální národní fonotéka

Sektorový agregátor pro oblast zvuku

Informace o existenci, lokaci a 
podobě zvukového dokumentu

1. jedna vstupní brána
2. agregace metadat a informací
3. oblast České republiky (a Slovenska)
4. návaznost na Europeana Sound





Výzkum a vývoj  v České republ ice



https://archive.org/details/ceskykatalognahravekgramofonove

https://archive.org/details/recordedsoundinczechlands



DKRVO
2019-2023

Dlouhodobá koncepce rozvoje 
výzkumné organizace Národní  
muzeum







ob l as t  24 .  Problematika zvukových 
dokumentů

Oblast se zaměřuje především na čtyři základní pilíře ochrany 
zvukového kulturního dědictví, a to na ochranu fyzických nosičů, 
jejich evidenci, digitalizaci a rovněž i zpřístupnění daného 
obsahu v rámci zpracovávání vybraných sbírek Národního muzea. 

Důraz je kladen na aplikovaný výzkum, a to zejména v podobě 
odzkoušení pracovních postupů a procesů v souladu 
ochrany fyzického nosiče a digitalizace jeho obsahu. 

Oblast se též zaměřuje na výzkum historie zvukových 
dokumentů ve sbírkách NM se zaměřením převážně na území 
ČR a USA v období 1899–1960. 

Zároveň je do oblasti zahrnuta problematika 
magnetofonových a filmových pásů do roku 1989 ve 
sbírkách ČMH. 



d í l č í  c í l e  24. I ,  24. I I ,  24.I I I

I. Vytvořit komplexní pracovní postupy a funkční 
nástroje v rámci procesu ochrany a digitalizace zvukových 
dokumentů za účelem jejich zavedení do interní praxe 
digitalizace zvukových dokumentů v NM.

II. Zpracovat historii zvukových dokumentů na území 
ČR a USA ve sbírkách NM se zaměřením převážně na období 
1899–1960 a s důrazem na problematiku prodejců 
fonografických válečků a gramofonových desek v daném období.

III. Prozkoumat problematiku magnetofonových a 
filmových pásů ve sbírkách ČMH s důrazem na výzkum 
tuzemské elektroakustické hudby do roku 1989





Projekt NAKI I I  2018-2022 

Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření 
postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, 
zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových 
záznamů na historických nosičích v paměťových 
institucích.
 
Globální cíl č. 2: Kulturní dědictví
Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s 
historickými hodnotami
Specifický cíl č. 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví
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Děkujeme za pozornost

+420 605 473 483

filip_sir@nm.cz

mkcr.cz
visk.nkp.cz
narodnifonoteka.cz
novyfonograf.cz

+420 773 683 827

iva.horova@techlib.cz




