
Díky tehdejší rekonstrukci jsme v archi-
vu našli nejenom dokumenty a knihy 
více než 100 let staré, ale i tisíce gra-
mofonových desek, CD a magnetofo-
nových kazet, desetitisíce not a  sou-
visejících publikací, desítky dobových 
článků a novin a samozřejmě tuny běžné 
provozní dokumentace, jako například 
zápisy z různých jednání, návrhy záko-
nů, ruční poznámky k různým tématům, 
dopisy soukromé i firemní, cestovní pří-
kazy apod. Každá část archiválií s sebou 
nesla svá tajemství, nedostatky, ztráty 
i překvapení. Všechny šanony, balíčky 
s nosiči a dokumenty apod. bylo nut-
no probrat, roztřídit, zařadit a zinven-
tarizovat. Jak byly dříve tyto materiály 

ukládány bez ladu a skladu (hlavně za 
doby socialismu), tak dnes jsou ulože-
ny přehledně, a potřebný dokument lze 
snadno a rychle dohledat. 

On-line verze, kterou najdete na 
stránkách archiv.osa.cz, obsahuje pět 
základních částí, přičemž každá z nich 
reprezentuje část aktivit a společenské-
ho zaměření OSA.

• Archiv nosičů – přehled všech hu-
debních nosičů (CD, LP, SP, MG), 
které jsou v  archivu uchovávány. 
Jedná se vždy o originální sken obalu 
či vnitřního okruží na gramofonové 
desce, a to ve stavu, v jakém se v ar-
chivu nachází.

• Archiv knih a publikací – zde uživa-
tel nalezne sken předních dvou stran 
všech knih a  publikací, které jsou 
v archivu uloženy od doby založení 
OSA až dosud.

• Fotogalerie – série fotografií z vý-
stav historických dokumentů OSA.

• Časopisy a články – přehled všech 
hlavních článků a rozhovorů uveřej-
něných v časopise Autor in od počát-
ku jeho vydávání.

• Ročenky OSA  – všechny ročenky 
nové éry OSA, tedy od roku 1993 do 
současnosti.

Každá z  popsaných částí přináší jiný 
pohled na hudbu, ale i dobu, ve které 
vznikala. Některé mají velikou historic-
kou hodnotu, jiné zase informační, nebo 
jsou zajímavé z hlediska zachycení do-
bové nálady.

ARCHIVY NOSIČŮ

V  současné době tato část obsahuje 
okolo 29 tisíc bookletů hudebních nosi-
čů, které jsou v archivu fyzicky uložené. 
Největší částí jsou nosiče s hudbou od 
70. let až do konce 20. století. 

Pochopitelně je možné v archivu nalézt 
unikáty, které byly ve své době samo-
zřejmostí a až doba z nich učinila zají-
mavost. Jedná se například o šelakové 
gramofonové desky, průhledné či ba-
revné SP, CD vydaná ve velmi malých 
nákladech, gramopohlednice apod.  

Nahlédněte do archivu OSA on-line

V  roce 2015 prošel archiv OSA, který se nachází v  suterénu budovy, 
rozsáhlou rekonstrukcí. Cílem celkové rekonstrukce bylo zajistit důstojné 
uložení historických dokumentů a dalších archiválií. O proběhlé rekonstrukci 
archivních prostor OSA jsme podrobněji informovali v  magazínu 
Autor  in 3/2015. V průběhu práce s těmito materiály vznikla myšlenka 
vytvořit on-line verzi archivu, na které se průběžně pracovalo, a nyní vám 
ji můžeme představit. 

TEXT: ŠÁRKA CHOMOUTOVÁ, MIROSLAV SUCHEL
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LP gramodesky 
7774 ks
SP gramodesky 
7030 ks
CD nosiče 
10 055 ks
MG nosiče 
4139 ks
VHS kazety 
61 ks
Gramopohlednice 
129 ks

ARCHIV
NOSIČŮ

HISTORICKÉ/DOBOVÉ UNIKÁTY

Co se týká dobových rekordů, tak nej-
starší dlouhohrající gramofonová deska 
(LP) označená rokem výroby pochází 
z roku 1933. Jedná se o blues Život je 
jen náhoda a valčík Rej vážek z filmu Pe-
níze nebo život vydavatele Supraphon. 
Je však překvapivé, kolik se v archivu 
nachází gramofonových desek, které 
neobsahují rok výroby, a není tedy jas-
né, zda nevznikly ještě dříve. 

To samé platí i pro SP nosiče, tedy 
krátkohrající gramofonové desky. Nej-
starší krátkohrající gramofonová deska 
je z roku 1947 – Czechoslovak Journey, 
interpret: Graeme Bell se svým orches-
trem Piron A. J., vydavatel: Supraphon.

V archivu lze najít gramofonové des-
ky vinylové i šelakové. Nabízí i mnoho 
gramofonových desek s univerzálním 
obalem bez potisku, kde informace 
o obsahu desky jsou k nalezení až na 
kotoučku desky. O  těchto metodách 
univerzálních obalů by mohli vyprávět 
historikové a pamětníci takové výroby. 
Teprve reklama a  marketing zavedly 
pestrobarevný potisk obalů.

ARCHIV KNIH A PUBLIKACÍ

Archiv OSA skrývá mnoho knih a pub-
likací, převážná většina z nich se věnuje 
právní tematice. Devět knih je vyda-
ných ještě před rokem 1900, přičemž 

nejstarší kniha pochází z  roku 1844 
a jde o Příručku hudební literatury nebo 
obecný systematický rejstřík od Adol-
pha Hofmeistera. Knihy byly uloženy 
v archivu velmi necitlivě, mnohdy ležely 
několik desítek let v plísni a vlhku. Po 
rekonstrukci celého archivu se tyto kni-
hy dočkaly náležitého ošetření. Všechny 
knihy se podařilo zachránit a uložit zpět 
do archivu.

Pod slovem publikace jsou myšleny 
brožované výtisky notových sešitů 
s vážnou a později i s populární hudbou, 
brožované knihy o hudbě, zpěvníčky li-
dové, trampské i populární hudby, sbír-
ky různých pojednání či veršů. Prostě 
vše, co mělo spojení s hudbou, autory, 
skladateli či interprety. Je až s podivem, 
kolik se takových publikací vydalo. Tyto 
publikace zabírají největší část archivu, 
protože OSA je shromažďuje jako dokla-
dy autorství od svého založení.

Knihy 
1274 ks
Publikace 
17 856 ks

ARCHIV 
KNIH 

A PUBLIKACÍ

AUTOR IN A JEHO ČLÁNKY

Časopis Autor in vychází již od roku 
2009. V  letošním roce má časopis na 
svém kontě již 44 vydaných čísel, která 
obsahovala přes 588 hlavních článků. 
Magazín přináší zprávy z OSA týkající 
se aktuálního dění v oblasti autorských 
práv, autorských odměn, licencování 
hudby a dalších témat. Další tematikou 

jsou články a rozhovory s autory nebo 
hudebními profesionály napříč genera-
cemi a žánry. Neopomeňme ani úvodní 
slovo předsedy dozorčí rady a závěrník 
předsedy představenstva, které vždy 
reagují na činnosti OSA v návaznosti 
na aktuální dění ve společnosti i kultuře. 

Byla by veliká škoda, kdyby se v pro-
padlišti dějin ztratily články ze života 
OSA, které mají stále co nabídnout, či 
rozhovory s předními osobnostmi, je-
jichž cesty mohou být třeba i po smrti 
dotyčných inspirací pro ostatní. 

Z tohoto důvodu jsou na stránkách ar-
chiv.osa.cz zpřístupněné všechny hlav-
ní články a rozhovory a uživatelé v nich 
mohou vyhledávat pomocí libovolného 
slova či slovního spojení, které jsou 
v  článcích uvedeny. Tyto články jsou 
přístupné i ke stažení ve formátu PDF. 
Fulltextové vyhledávání umožní velmi 
rychle nalézt požadované slovo v celém 
archivu, tedy nejenom v článcích, ale i na 
nosičích (CD, SP, MG, LP) a v knihách 
a publikacích (zde však pouze v infor-
macích zapsaných k  naskenovaným 
obrazům). 

Články 588
Úvodníky 44
Závěrníky 43
Autor in 43
Allegro 18
Zpravodaj 19

ČASOPISY
A ČLÁNKY

Počty záznamů jednotlivých článků ×
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