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KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SYSTÉMY

V rámci řešení správy, ochrany a dlouhodobého ucho-
vání svých povinných výtisků se pracovníci Národní 
knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně a Vě-
decké knihovny v Olomouci, tedy příjemci celostátních 
povinných výtisků1 a správci nejucelenějších konzer-
vačních sbírek2, pravidelně dotýkali i tématu velkých 
novinových titulů, které především v druhé polovině 
20. století vycházely v různých regionálních obměnách 
či mutacích. Tyto varianty představují v knihovnic-
ké správě oříšek hlavně z toho důvodu, že neexistu-
je přesná a detailní evidence, jak jsou dané mutace 
ve fondech nejen uvedených knihoven zastoupeny. 
Periodika byla zpravidla dodatečně vázána v určitých 
celcích, nejčastěji po měsících a čtvrtletích, méně ob-
sáhlé tituly i po pololetích a ročnících, aby byla více 
chráněna nejen při manipulaci uživatelů, ale i během 
svého uskladnění v depozitářích. V rámci jednoho svá-
zaného exempláře však můžeme leckdy najít vevázána 
rozdílná mutační vydání či regionální mutace. To způ-
sobuje problémy především v plnění úkolu zachovat 
v knihovnách všechny dostupné varianty a rovněž při 
digitalizaci novin. Příkladem z praxe může být situace, 
kdy existuje digitalizovaná forma novinového titulu, 
dejme tomu Československého sportu, a digitaliza-
ce proběhla z mutace Československý sport Praha. 
Vzhledem k tomu, že knihovna, která titul digitalizo-
vala, měla ve svých svazcích některá čísla zastoupena 
z jiné mutace, je digitalizovaná verze spojením těch-
to dvou regionálních mutací. Ovšem badatel, který 

s tímto není srozuměn, při hlubším studiu v digitální 
knihovně zjistí, že v daném čísle postrádá výsledky ur-
čitého sportovního utkání, které by tu dle jeho názoru 
měly být uveřejněny. Požadované výsledky ale hledá 
v mutaci z jiného regionu, aniž by o tom věděl, pro-
tože tato informace není v současné době v digitální 
knihovně podchycena, protože nebyla v rámci procesu 
příprav dokumentu k digitalizaci řádně identifikována. 
Nástroj PerMonik vznikl na základě potřeby vytvořit 
platformu, kam bude možné vložit detailní informa-
ce o jednotlivých fyzických svazcích periodik, které 
nelze zachytit v knihovních katalozích, a umožní po-
drobný popis až do úrovně strany. Knihovní katalogy 
většinou umožňují pouze zápis krátké poznámky k da-
nému svazku. Následně budou moci správci fondů či 
uživatelé, na základě evidence velmi konkrétních úda-
jů, porovnat exempláře napříč spektrem zapojených 
knihoven. V článku se pokusíme popsat problematiku 
regionálních mutací periodik z hlediska knihovnického 
zpracování a uchování v konzervačních sbírkách a ná-
sledně se budeme věnovat systému pro evidenci pe-
riodik, jak byl vytvořen a jak je nadále optimalizován, 
aby umožnil jejich efektivní správu. Poslední část bude 
věnována praktickým zkušenostem s využitím PerMo-
nika při zpracování periodik v Severočeské vědecké 
knihovně v Ústí nad Labem.
Právo povinného výtisku dané vládním nařízením č. 
118/1935 Sb. z. a n. o povinných výtiscích jasně de-
finuje povinnost odevzdávat tiskoviny vytištěné nebo 
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vydané v Československé republice Národní a univer-
sitní knihovně v Praze3 a dalším úřadům a knihovnám4, 
jak je specifikováno ve vládním nařízení č. 119/1935 
Sb. z. a n. Ve vládních nařízeních je rovněž jasně ur-
čeno, že zákon se týká i časopisů, které nařízení defi-
nuje jako tiskovinu, „která vychází v obdobích, třeba 
nepravidelných; není jím však dílo vydávané v sešitech 
nebo ve svazích, třeba v pravidelných obdobích, tvoří-li 
svým obsahem celek o sobě.“5 Již od 30. let 20. století 
tedy byla zákonem ustanovena povinnost odevzdávat 
do knihoven povinné výtisky, které se následně stávají 
součástí konzervačních sbírek knihoven. Tato povin-
nost je nadále udávána dalšími zákony a vyhláškami 
o povinných výtiscích z let 1947 – 20036. Povinnému 
výtisku periodického tisku se však podrobně věnuje až 
zákon č. 46/2000 Sb. Zákon o právech a povinnostech 
při vydávání periodického tisku. A právě v tomto zá-
koně jsou řešeny i regionální mutace periodik. Vyda-
vatelům je zde stanovena povinnost uvést v Evidenci 
periodického tisku7 údaje o regionálních mutacích8. 
Odevzdávání regionálních mutací je specifikováno 
následovně: regionální mutace odevzdává vydavatel 
standardním příjemcům povinného výtisku periodic-
kých publikací9 a krajské knihovně příslušné podle 
označení regionální mutace10. Národní knihovně Čes-
ké republiky, Moravské zemské knihovně v Brně a kraj-
ským knihovnám je Knihovním zákonem11 stanovena 
povinnost trvale uchovávat konzervační fond12. 
V oblasti správy konzervačních sbírek už po léta úzce 
spolupracuje Národní knihovna ČR, Moravská zemská 
knihovna v Brně a Vědecká knihovna v Olomouci, tedy 
příjemci celostátního povinného výtisku neperiodic-
kých publikací13. Společně se tyto instituce věnovaly 
problému dlouhodobého uchování fyzických knihov-
ních fondů v několika výzkumných projektech financo-
vaných z mechanismu NAKI. Prvním větším projektem 
bylo v letech 2012 – 2015 „Vytvoření kooperativního 
systému pro budování a správu novodobých konzer-
vačních sbírek v ČR a vývoj potřebných nástrojů“14, 
který intenzivně řešil, například problematiku budová-
ní a správy konzervačních sbírek obecně15, retrospek-
tivní doplňování konzervačních sbírek pomocí nástroje 
Virtuální depozitní knihovna16 či otázku a možnosti de-
pozitního ukládání17. V letech 2016 – 2020 následoval 
projekt „IN-PROVE: budování Integrovaného prostředí 
pro Průzkum, Ochranu, Výzkum a Evidenci novodo-
bých knihovních dokumentů“18, kde se kromě dalších 
činností řešitelé začali systematicky zaobírat otázkou 
regionálních mutací velkých periodických titulů. Od-
borná debata na toto téma proběhla i v rámci zorga-
nizovaného Workshopu k zjišťování a evidenci rozdílů 
v exemplářích rozsáhlých titulů periodik19, který pro-

běhl v Moravské zemské knihovně v roce 2018. V rám-
ci tohoto projektu vznikl i specializovaný nástroj pro 
porovnávání exemplářů rozsáhlých periodických titulů 
s důrazem na jejich regionální mutace – PerMonik20, 
kterému se budeme v tomto článku věnovat. Po skon-
čení projektu NAKI v roce 2020 se podařilo zapojit 
další rozvoj a optimalizaci a obecně další výzkum v ob-
lasti regionálních mutací do institucionální výzkumu 
Národní knihovny ČR, financovaného Ministerstvem 
kultury ČR. Spadá do oblasti č. 8 Novodobá vydava-
telská produkce v českých zemích po r. 1800. Rovněž 
i v tomto pokračování výzkumu jsou zapojeni řešitelé 
z původních NAKI projektů – zástupci konzervačních 
sbírek Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihov-
ny v Brně a Vědecké knihovny v Olomouci. Nově se 
do projektu zapojili kolegové ze Severočeské vědecké 
knihovny v Ústí nad Labem, aby předali své zkušenosti 
a doplnili zpracovávaný fond o své sbírky. 
Než pokročíme k podrobnějšímu popisu samotného 
nástroje PerMonik, je třeba se na úvod zastavit u ter-
minologie, kterou budeme používat v článku a která 
vychází z terminologie stanovené řešiteli projektu. 
Než definujeme pojem regionální mutace, již několi-
krát v článku použitý, musíme jít o stupeň výše, kde 
si řešitelé stanovili zastřešující termín metatitul. Me-
tatitulem se míní komplexní označení novinového ti-
tulu, který postupně či současně vycházel v různých 
mutacích. Tyto mutace jsou standardně dle stávajících 
katalogizačních pravidel RDA chápány a zpracovávány 
jako samostatné tituly. Pro potřeby našeho výzkumu 
jsme však zvolili zastřešení označením metatitul. Jak 
je vidět na obrázku 1, označuje pojem pojetí velkého 
periodika jako celku. Pod ikonou Československého 
sportu21 jsou tak umístěny různé mutace – př. Česko-
slovenský sport Praha, Československý sport Ostra-
va, a další. V současné době vytipoval řešitelský tým 
omezený počet metatitulů z 20. století, které jsou 
v rámci nástroje PerMonik zpracovávány, a zatím není 
povoleno ruční vkládání metatitulů. Do budoucna, až 
bude nástroj vyvinut do optimálního stavu, bude po-
čet metatitulů rozšiřován dle potřeb uživatelů a jeho 
využití nebude nutně vázáno na existenci regionálních 
mutací. Nástroj tak bude možné využít i pro porovnání 
starších periodik v rámci systému zapojených kniho-
ven a jejich sbírek.
Nyní se už dostáváme k tolikrát zmíněnému pojmu  
(regionální) mutace, čímž rozumíme lokální verzi 
(zpravidla) celostátního periodika, viz příklady výše: 
Československý sport Praha, Československý sport 
Ostrava. Obvykle je mutace uváděna přímo na titulní 
straně v hlavičce každého čísla, nejedná se však o pra-
vidlo. V případě, že nelze mutaci bezpečně identifiko-
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vat ze záhlaví titulního listu nebo tiráže na zadní stra-
ně výtisku, je možné vycházet z popisných informací 
katalogizačních záznamů příslušné knihovny, která je 
vlastníkem daného exempláře. Pokud však ani tyto in-
formace nemohou vést k bezpečnému určení mutace, 
je nutné projít jednotlivé články čísla, které by k iden-
tifikaci mutace mohly přispět. Česká terminologická 
databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) ne-
pracuje přímo s pojmem mutace. Označení regionální 
mutace je však zmíněno v několika heslech. Například 
u hesla Deník22 je uvedeno, že se jedná o dokument 
„vycházející nejméně pětkrát týdně obvykle ve vyso-
kých nákladech, někdy také s regionálními mutacemi“. 
Dále se v hesle Regionální tisk23 píše, že „na rozmach 
regionálního tisku reaguje centrální tisk vytvářením 
regionálních mutací (část obsahu je zpracována re-
gionální redakcí a věnována regionu)“.
Co už ale je v terminologické databázi TDKIV zmíně-
no, je pojem mutační vydání. TKDIV přímo uvádí, že 
se jedná o „současné vydání téže publikace v různých 
mutacích jazykových, regionálních a jiných. U periodik 
se může jednat např. o vydání téhož čísla s menšími 
obsahovými změnami, ústřední deníky mohou mít 
v různých regionech část obsahu vztahující se k dané 
lokalitě (inzerce, místní zpravodajství).“24 Zde si však 
musíme dát pozor na to, že pod uvedenou definicí by-
chom mohli chápat i označení mutace. Například Ter-
minologický slovník knihovnický a bibliografický25 chá-
pe pojmy mutace a mutační vydání jako synonyma. 
Pro potřeby výzkumu a zpracování v rámci projektu 
se však řešitelé dohodli na odlišení těchto dvou termí-

nů. Mutačním vydáním je chápána další verze vydání 
v rámci jedné mutace konkrétního metatitulu. Jednot-
livá mutační vydání bývají označována různými způso-
by, zpravidla se jedná o různý počet znaků, nejčastěji 
teček, hvězdiček nebo čtverečků, které bývají umís-
těny v hlavičce výtisku spolu s datem, ročníkem a čís-
lem. Další označení typu mutačního vydání je možné 
znázornit i úplným vynecháním rozlišovacích prvků, 
přičemž záhlaví tohoto dokumentu zůstává prázdné. 
V rámci jedné regionální mutace mohlo existovat více 
mutačních vydání vycházejících současně. V konzer-
vačních knihovnách se mutační vydání obvykle váza-
la do jednoho svazku, ale i zde můžeme najít výjim-
ky, když je například chybějící číslo nahrazeno číslem 
z jiného mutačního vydání. Ukázky značení mutačních 
vydání si můžeme prohlédnout na příkladech mutace 
Mladá fronta Ostrava z 1. prosince 1960 na obrázcích 2 
– 4. Zde je patrné označení tří mutačních vydání – bez 
tečky, jedna tečka, dvě tečky. 
Rozdíl napříč mutacemi a mutačními vydáními může-
me potom vidět u příkladu Mladé fronty z 1. července 
1960 na obrázcích 5 – 6. Na obrázku 5 vidíme mutaci 
Praha bez označení mutačního vydání a na obrázku 6 
vidíme neidentifikovanou mutaci s mutačním vydáním 
označeném dvěma tečkami. Rozdíl mezi oběma čísly je 
však patrný, a to nejen v barevnosti titulků, ale i z vý-
seků je vidět rozdíl v obrázcích i článcích. Na obrázku 5 
vpravo dole vidíme článek s názvem Nečekaná beseda 
na hradním nádvoří i s obrázkem, kdežto na obrázku 6 
článek Slovenští umělci v Ostravě bez obrázku. 
V rámci práce s nástrojem PerMonik užíváme 

Obr. 1 Úvodní obrazovka PerMonika
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Obr. 2 Mladá fronta Ostrava bez tečky

Obr. 3 Mladá fronta Ostrava s jednou tečkou
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Obr. 4 Mladá fronta Ostrava se dvěma tečkami

Obr. 5 Mladá fronta Praha bez označení mutačního vydání

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SYSTÉMY
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Obr. 6 Mladá fronta bez označení mutace se dvěma tečkami

Obr. 7 Hierarchie užívaná v PerMoniku
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dále označení vydání, které definujeme jako typ vydá-
ní příslušného čísla – tedy př. ranní, polední, odpoled-
ní, večerní, případně zvláštní či mimořádné. Uvedená 
terminologie je pro práci s nástrojem PerMonik zásad-
ní a je třeba ji dodržovat, aby došlo k systematickému 
plnění aplikace. Nyní máme stanovenou základní hie-
rarchii, která je znázorněna na obrázku 7.
V současné době zatím není nástroj veřejně dostupný 
pracovníkům knihoven, pro které je primárně určen, 
aby jim byl nápomocen při správě rozsáhlých fondů. 
Vzhledem k tomu, že jeho vývoj a optimalizace stále 
probíhá, je možné si aplikaci zatím pouze prohlížet 
na webových stránkách26. Nástroj je vyvíjen jako open-
source a veškeré technické informace jsou dostupné 
v repozitáři Github27. Během vývoje několikrát došlo 
k zásadní obměně, například u vkládání metatitulů či 
mutací, u evidence jednotlivých čísel a podobně. Ře-
šitelský tým rovněž zpracoval a pravidelně aktualizuje 
návod pro uživatele nástroje, který bude zveřejněn při 
zavedení PerMonika do praxe. Současný vývoj v rámci 
institucionálního výzkumu Národní knihovny České re-
publiky bude pokračovat do konce roku 2023. Nástroj 
je pravidelně prezentován na odborných akcích tak, 
aby o něm byla knihovnická komunita informována 
a aby uvažovala o možnostech zapojení se do dalšího 
výzkumu a využití PerMonika při správě svých sbírek.  
Do budoucna si nástroj PerMonik klade za cíl stát se 
výchozím bodem pro přípravu periodik na digitaliza-
ci. Před samotným procesem digitalizace je nutností 
provést podrobnou analýzu stavu a reálného obsahu 
daného fyzického svazku a do PerMonika je možné 
veškerý a velmi podrobný popis zaznamenat, včet-
ně různých poškození, problematické knižní vazby či 
chybějících čísel. O tom se v článku rozepíšeme dále 
v popisu fungování nástroje. Krokem k využití při di-
gitalizaci je i úprava stávajícího standardu digitalizace 
s ohledem na možnost vložení informace o mutaci 
a mutačním vydání. Na tom v řešitelském týmu pra-
cují přímo pracovníci z Oddělení standardů Národní 
knihovny ČR tak, aby změna standardu byla oficiálně 
schválena. Plánuje se rovněž propojení nástroje Per-
Monik s digitální knihovnou Kramerius či s knihovními 
katalogy, a tak byla v roce 2021 vytvořena první verze 
komunikačního API systému28 pro propojení s uvede-
nými aplikacemi.
Nyní je však čas přejít k popisu samotného nástroje 
pro evidenci periodik PerMonik, následovat budou 
praktické zkušenosti ze systematického plnění a vyu-
žívání nástroje. Jak jsme zmínili výše, v nástroji je nyní 
evidováno několik základních metatitulů velkých pe-
riodik, na nichž se shodl řešitelský tým na základě prů-
zkumu napříč konzervačními sbírkami a které by dle 

jeho názoru měly být předmětem první fáze zpracová-
ní. Do databáze však lze vložit i metatitul, který zde za-
tím uveden není, a s tímto řešením se počítá v dalších 
fázích využívání nástroje. 
Nejprve musí zpracovatel zanést základní informa-
ce o daném svazku do tabulky Editace vstupních dat 
– konkrétně metatitul, mutaci a případně mutační 
vydání dle pravidel výše uvedené terminologie. Dále 
se provádí identifikace exempláře prostřednictvím 
signatury a čárového kódu tak, aby bylo možné údaje 
propojit s knihovními katalogy. Rovněž se uvádí roz-
sah čísel a dat vydání (zapisuje se vždy první a posled-
ní ve svazku) a v neposlední řadě vlastník exempláře. 
V další části – Tabulce denních vydání – poté zpraco-
vatel zaznamená ideální strukturu vydávání daného 
periodika – dny v týdnu, kdy periodikum většinou vy-
cházelo, druhy vydání a případně i přílohy. Oba tyto 
úkony můžeme vidět na obrázku 8. 
Prostřednictvím těchto základních údajů nástroj Per-
Monik automaticky vygeneruje ideální stav zadaného 
svazku v tabulce označené jako Detailní popis svazku 
(obrázek 9), do které se zapisuje jeho reálný stav. Je 
to časově nejnáročnější část práce, protože je nutné 
projít celý exemplář stránku po stránce tak, aby byly 
zachyceny například jiné mutace, které jsou zde vevá-
zány či jiná mutační vydání, dále pak oproti standardu 
rozdílné počty stran či třeba chybějící čísla. Cílem je 
také detailní popsání fyzického stavu. Zaznamenáváme 
konkrétně tyto údaje: poškozené strany (př. natržení, 
výrazný rozpad papíru), degradaci (př. patrné opotře-
bení papíru), chybějící strany, chybnou paginaci, chyb-
né datum, chybné číslování, chybné nebo nečitelné 
svázání, cenzurované části a je zde místo i pro zapsání 
poznámky. U relevantních polí je možnost zaškrtnutím 
ve vyskakovacím okně zaznamenat konkrétní stránky, 
kterých se skutečnost týká – př. které stránky jsou po-
škozeny. Velkým problémem například při digitalizaci 
svazků je nečitelné svázání, jak bude uvedeno dále při 
rozboru průzkumu Československého sportu. Noviny 
byly tištěny hodně do krajů papíru a knihovny si je vět-
šinou nechávají po určitých úsecích (měsíce, čtvrtletí, 
roky) vázat do celků, což je prospěšné z hlediska zacho-
vání co nejlepšího fyzického stavu. Bohužel výsledkem 
takové vazby často bývá nečitelnost ve středu vazby. 
Pokud není periodiku při digitalizaci vazba rozvolněna, 
odráží se to při jeho zpřístupnění v digitální knihovně 
a pro badatele to představuje problém, kvůli němuž 
musí často pátrat po lepším, fyzickém exempláři.  
Jakmile jsou stejné měsíce, čtvrtletí a roky stejných 
mutací jednotlivých periodik zpracovány ve více sbír-
kách různých knihoven, lze tyto svazky porovnávat – 
viz obrázek 10. V datech lze rovněž vyhledávat a filt-
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rovat podle každého ze zadávaných údajů. Díky tomu 
mohou správci sbírek napříč knihovnami například 
určit, který ze svazků periodika by byl ideální k digita-
lizaci – je tedy vhodně svázán, nepoškozený, nejkom-
pletnější a neobsahuje vevázaná jiná mutační vydání, 
než by v něm měla být. 
Jak bylo již v úvodní části napsáno, k evidenci pomocí 
nástroje PerMonik bylo v roce 2021 zvoleno periodikum 
Československý sport. Jedním z důvodů byl fakt, že toto 
periodikum bylo vydáváno nejen v pražské, brněnské 
a ostravské mutaci, ale po určitou dobu i v mutaci Pra-
ha – kraj, v mutaci Ústí nad Labem, Pardubice, Liberec, 
Hradec Králové a v mutaci Plzeň, České Budějovice, Kar-

lovy Vary, jejichž existenci naznačují údaje v Souborném 
katalogu ČR. Dalším důvodem byla nutnost vybrat ně-
jaké periodikum, které Severočeská vědecká knihovna 
v Ústí nad Labem uchovává pokud možno kompletně. 
Ta na rozdíl od Národní knihovny ČR, Moravské zemské 
knihovny v Brně a Vědecké knihovny v Olomouci nemá 
tak dlouhou tradici, takže ani její fondy nejsou příliš 
bohaté. Ústecká knihovna vznikla až v roce 1945 jako 
Městská veřejná a studijní knihovna a právo na povinný 
výtisk knih a českých časopisů jí bylo přiznáno teprve 
v červenci 1979, poté co byl v dubnu 197929 změněn 
název knihovny z Krajská knihovna Maxima Gorkého 
na Státní vědecká knihovna Maxima Gorkého.

Obr. 8 Editace vstupních dat a Tabulka denních vydání
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Obr. 9 Detailní popis svazku

Obr. 10 Porovnání svazků v zapojených knihovnách

Zvolené periodikum Československý sport získávala 
tehdejší Státní vědecká knihovna Maxima Gorkého (ny-
nější Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem), 
resp. Krajská knihovna Maxima Gorkého do roku 1979 
pouze nákupem. Jednalo se o uživateli žádaný titul, 
takže se kupoval již od 1. čísla 1. ročníku v roce 1953 
a po ukončení ročníku se v ústecké knihovně i vázal. 
Když se v roce 2021 v řešitelském týmu diskutovalo 
o tom, se kterým periodikem by měli pracovníci kniho-
ven zapojení do projektu začít, ústečtí kolegové ověřili 
ve svém online katalogu30, že knihovna má ve fondu 38 
ročníků. Chyběl jen ročník 1963 a 1964. Údaje uvedené 
v online katalogu nezaručovaly, že v 38 ročnících nebu-
de chybět žádné číslo, natož žádná strana Českosloven-
ského sportu. Ústecké kolegy vábila možnost konečně 
zjistit skutečný fyzický stav Československého sportu 
v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. 
Přínosem spolupráce s dalšími knihovnami na evidenci 
Československého sportu s využitím nástroje PerMo-
nik má být zjištění, zda některá čísla jsou chybně nebo 

nečitelně svázána, zda v nich chybí stránky nebo jsou 
poškozená. Zvlášť lákavé je dozvědět se, zda jsou ve fon-
du ústecké knihovny i jiné mutace než pražská a jiná 
mutační vydání, než které má Národní knihovna ČR, 
Moravská zemská knihovna v Brně či Vědecká knihov-
na v Olomouci.  Evidence pomocí nástroje PerMonik je 
poměrně časově náročná, protože pro každý svazek se 
jednorázově zapisuje čárový kód, signatura, počáteční 
a koncové číslo ve svazku i datum počátečního a konco-
vého čísla ve svazku. Dále se pro každý svazek vyplňuje 
tabulka denních vydání, v níž se uvádí, v kterých dnech 
periodikum vychází a kolik má stránek. Díky tomu se 
při zapisování údajů o jednotlivých výtiscích ve svazku 
ušetří mnoho času a psaní. Přesto zbývá ruční zaškrtá-
vání údajů o stavu jednotlivých čísel podle více jak de-
seti kritérií do čtvercových zaškrtávacích polí. Nicméně 
systematická evidence těchto informací v nástroji Per-
Monik zaručuje možnost jejich dalšího využití při porov-
návání napříč konzervačními sbírkami v knihovnách.
Toto zaškrtávání zabere nejvíce času, protože během 
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let přibýval nejen počet čísel vydaných v jednom roce, 
ale narůstal i počet stran v jednotlivých číslech. V roce 
1953 vycházel Československý sport pouze každé úte-
rý a pátek, v letech 1954 až 1956 úterní vydávání zů-
stalo, ale místo pátku dostávali předplatitelé i prodej-
ny sportovní noviny ve čtvrtek a v sobotu. V roce 1957 
vycházel Československý sport již čtyřikrát týdně, a to 
v úterý, středu, pátek a neděli. V letech 1958 až 1964 
od úterý do soboty, každý týden tedy bylo ke čtení 
o číslo více než v roce 1957. Od roku 1965 byly tyto 
sportovní noviny vydávány každý den s výjimkou nedě-
le či svátku. Výtisk Československého sportu byl zpo-
čátku tenčí než později. V prvním roce vydávání bylo 
jedno číslo zpravidla čtyřstránkové nebo šesti stránko-
vé, dvacet let poté bylo většinou osmistránkové.  
Evidence jednoho ročníku Československého sportu 
pomocí nástroje PerMonik, kdy se musí zpracovatel 
podívat, zda nechybí nějaké číslo nebo nějaká strana 
v něm, pečlivě prohlédnout každou stránku a posou-
dit, zda nemá nějaký defekt, jakým může být chybná 
paginace, zabere více času u ročníků, kdy vycházel jako 
deník.  Od října 1973 navíc začala být vydávána příloha 
Volno se svou vlastní paginací jako součást zpravidla 
pátečního čísla Československého sportu. Současná 
verze nástroje PerMonik umožňuje i evidenci příloh 
periodik, ale zatím nepočítá s automatizovaným vyge-
nerování čísel pro přílohy, takže ještě časově náročněj-
ší je evidence Československého sportu po říjnu 1973. 
Československý sport vycházel v letech 1953 až 1992. 
V Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem se 
uchovává v téměř 120 svazcích. Při počtu hodin, kte-
ré mají její dva zaměstnanci k dispozici v rámci řešení 
projektu, nelze zaevidovat výtisky Československé-
ho sportu během jednoho roku. Přesto se podařilo 
pracovníkům ústecké knihovny v prvním roce řešení 
projektu prohlédnout více jak třetinu svazků a údaje 
o nich uložit do databáze PerMonik. Dosavadní uklá-
dání údajů o výtiscích Československého sportu v ús-
tecké knihovně zatím mnoho překvapivých zjištění 
nepřineslo. Ve fondu pracovníci dosud našli jen praž-
skou mutaci a jednu neidentifikovanou mutaci. Pouze 
výtisk z 19. května 1967 je brněnská mutace. Velkým 
přínosem však bylo vytvoření přehledu chybějících čí-
sel v jednotlivých ročnících. V roce 1953 chyběla čtyři 
čísla, počty v dalších letech uvádíme v závorkách: 1954 
(16), 1955 (6), 1956 (19), 1957 (3), 1958 (5), 1959 (10), 
1960 (14), 1961 (6), 1962 (2), 1965 (1), 1966 (2), 1968 
(11), 1970 (1), 1972 (1), 1976 (5). Tyto údaje budou 
vloženy do online katalogu pro informaci čtenářům. 
Vzhledem k tomu, že ve sledovaných letech se ještě 
Československý sport kupoval, nedocházel navíc jako 
povinný výtisk a patřil mezi hodně čtené tituly, které 

mohly být čtenáři i odcizovány, je počet chybějících 
výtisků relativně nízký.
Československý sport se v ústecké knihovně zpočátku, 
kdy ještě vycházelo málo čísel a ta měla málo stran, vá-
zal po ročnících, později už po čtvrtletích. I když v ně-
kterých svazcích nechybělo žádné číslo, neznamenalo 
to, že svazek je kompletní. U 42 výtisků z více jak 5000 
prohlédnutých chyběly strany. Podle roků se jednalo 
o rok 1953 (8 výtisků), 1954 (4), 1955 (8), 1962 (6), 
1966 (5), 1970 (5), 1972 (3), 1976 (1) a 1977 (2). U 73 
výtisků bylo zjištěno, že jsou do určité míry poškozené, 
nejčastěji se jednalo o vyříznutí článku nebo obrázku, 
méně často o roztržení či utržení. Nejhorší situace byla 
u ročníku 1966, kdy byla tato závada uvedena u 17 vý-
tisků. Po devíti poškozených výtiscích bylo v ročníku 
1958 a 1970, osm poškozených výtisků bylo objeveno 
v ročníku 1954 a čtyři v ročníku 1956. Taková závada 
byla zjištěna u 18 z 22 ročníků, se kterými kolegové 
dosud pracovali. Nutno ale připomenout, že evidence 
stále není dokončena a počet chybějících nebo poško-
zených čísel může narůst. 
Poměrně často zaškrtávali pracovníci Severočeské vě-
decké knihovny v Ústí nad Labem stejně jako kolego-
vé v Praze, Brně a Olomouci pole označené výrazem 
Nečitelně svázáno. Důvodem byl fakt, že se v mnoha 
číslech umísťovaly výsledkové tabulky sportovních 
utkání do středu dvojstrany, takže po svázání takové-
ho čísla nemá badatel šanci, že si tabulku prohlédne 
kompletně. Pokud se budou jednotlivé mutace di-
gitalizovat, bude nutné využít jen svazky, u nichž lze 
vazbu takzvaně rozvolnit, a digitalizovat najednou 
po dvojstranách, nikoliv po jednotlivých stranách. Ne-
čitelné tabulky ve středu dvojstrany jsou již nyní u di-
gitalizátů Československého sportu v Národní digitální 
knihovně. V mnoha případech nepomůže ani přepnutí 
do dvoustránkového režimu, protože například v čís-
le 27 z 1. února 1973 byly tabulky umístěny do středu 
dvojstránky 2 a 7.31

Zajímavé výsledky budou k dispozici po provedení roz-
boru stejné mutace Československého sportu vydané 
ve stejném období ve všech řešitelských knihovnách 
a rovněž po rozboru dalších mutací a mutačních vy-
dání v zapojených konzervačních sbírkách. Jak je ale 
patrné z výše uvedeného, pečlivé zpracování jednot-
livých svazků je poměrně časově náročné, nicméně 
podrobná a systematická evidence všech těchto údajů 
o fyzickém stavu jednotlivých svazků může být velkým 
přínosem pro správce fondů, pro přípravu svazků k di-
gitalizaci a v neposlední řadě pro badatele. Zároveň 
nebude nutné, při potřebě zjištění těchto informací, 
neustále pracovat s fyzickými exempláři, které tak zů-
stanou více uchráněny před poškozením a degrada-
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cí, jíž bohužel, vzhledem k typu novinového papíru, 
ve značné míře podléhají.

 Recenzovaný odborný článek vznikl na základě in-
stitucionální podpory dlouhodobého koncepčního 
rozvoje výzkumné organizace Národní knihovna České 
republiky poskytované Ministerstvem kultury ČR.
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