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 Vážený pan 
Jan Šinágl 
předseda Sodales Solonis, z. s. 
Nejedlých 335 
267 53 Žebrák 

Dne: 25.5.2017 Naše značka: NA-  2398-2/02-2017 Vyřizuje/tel.: Kahuda / 974 847 396 
Vaše značka:       

Sbírky pro Národní divadlo - informace    

Vážený pane předsedo, 
 

k Vaší žádosti ze dne 22. května 2017 podané v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme v souladu s § 2, 
odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., že v režimu tohoto zákona nelze Vaši žádost vyřídit, neboť 
předmět Vaší žádosti je upraven speciálním zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě, § 34–38. 

V režimu tohoto speciálního předpisu Vám sdělujeme následující informace. V Národním 
archivu v archivním fondu Archiv Národního divadla, část Sbor pro postavení Národního divadla, 
je uloženo torzo evidenčních archů sbírek příspěvků na postavení a údržbu Národního divadla. 
Jedná se pouze o torzo původních evidenčních archů, a to tištěné seznamy pro Prahu pro rok 
1865 a rukopisné seznamy přispěvatelů pro léta 1896 a 1898. Tyto archiválie je možné studovat 
v naší badatelně, popř. je možné poskytnout jejich kopie v souladu s platným ceníkem 
badatelských služeb a úkonů.  

V úplnosti nejsou bohužel v našem archivu tyto sběrné archy dochovány. Archy zřejmě 
podchycovaly pouze část subvencí, které probíhaly různou formou (přímé subvence, loterie, sbírky 
apod.), část byla pouze oznamována v denním tisku, např. na stránkách Národních listů, část pak 
evidována Zemským výborem Království českého. K této problematice je k dispozici bohatá 
literatura, především obsáhlá práce prvního ředitele Národního divadla Františka Adolfa Šuberta: 
Národní divadlo v Praze. Dějiny jeho i stavba dokončená, vydal J. Otto. Praha 1881. V příloze 
k této publikaci jsou uvedeny veškeré informace, které žádáte, tedy jmenovitý přehled dárců od 
roku 1851 až do roku 1884.  

 
S pozdravem 

 
PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
ředitelka  
Národního archivu 
Podepsáno elektronicky. 
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