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Cíle minulé konference a semináře

Konference 9. 11. 2016. 

Cílem bylo podat základní informace o podobě softwaru ELZA, jeho 
možnostech a základních podmínkách pro jeho zavedení. 
Konference byla určena pro vedoucí pracovníky archivů a osoby, 
které mohou být spjaty s implementací tohoto programu (ředitelé 
nebo vedoucí archivů a pracovníci archivu, kteří mohou rozhodovat 
o technickém i metodickém způsobu implementace).

Seminář k softwaru ELZA 28.11. 2016.  

Seminář byl určen pro IT pracovníky, metodiky a archiváře 
zabývající se archivním popisem a byl zaměřen více prakticky. 
Řešeny byly otázky způsobu implementace programu Elza do 
prostředí archivu, to jak z technického, tak i metodického hlediska, 
jeho administrace apod.



Cíl konference 2017

Cílem letošní konference je prezentace výsledků dalšího 

vývoje programu ELZA a prvních zkušeností 

z implementace programu v archivech. Akce je tentokrát 

určena pro metodiky a archiváře, tedy ty, kteří budou 

pracovat s programem a budou s ním seznamovat 

ostatní pracovníky. Většinu prezentací budou mít tedy 

archiváři z archivů, kde program běží, kde je  testován, 

kde se již vytvářejí archivní pomůcky, kde se testuje 

import z  archivních pomůcek vytvořených v jiných 

pořádacích systémech.



Vývoj od minulé konference



Vývoj od minulé konference

ELZA - vývoj softwaru pro popis archiválií na základě nových 
Základních pravidel pro popis archiválií /2012-2017/ ukončen 21. 2. 
2017
 software pro archivní zpracování (pořádání) archiválií a tvorbu archivních 

pomůcek typu manipulační seznam prvního a druhého typu, inventář a 
katalog.

 software umožňující transformace archivních pomůcek z formátu SUZAP do 
formátu apeEAD, tak aby bylo umožněno zpřístupnění těchto pomůcek 
veřejnosti na portálech NDA a dalších archivů. 

 software pro všechny archivy, na bázi otevřené licence.

ELZA – projekt udržitelnosti /2. pol. 2016/

 příprava certifikované metodiky pro implementaci ELZA

 příprava uživatelské i administrátorské dokumentace http://elza-
doc.lightcomp.cz/

 analýza a výběr vhodné licenční politiky

 propagace ELZA formou konference a odborných seminářů 

http://elza-doc.lightcomp.cz/


Vývoj od minulé konference

Zahájen projekt ELZA+

Pilotní ověření softwaru ELZA, a na jeho základě 
inovace s využitím experimentálního vývoje 
softwaru s cílem zajistit jeho dlouhodobou 
udržitelnost, vytvořit metodické nástroje, 
diseminaci a propagaci tohoto produktu.

Projektován na 2-3 roky. 

Dotace 7+2 milionů korun pod program  BETA2 
(připojen projekt Pražského hradu k implementaci 
ELZA).



Rámcová smlouva k řešení ELZA+

Uzavřena 19. května 2017 na TAČR

Účastníci:

 Cosmotron Bohemia, s.r.o., Bratislava

 MARBES CONSULTING s.r.o., Plzeň

 LightComp v.o.s., Praha

 Mathesio, s.r.o., Brno

 BACH Systems s.r.o. , Olomouc



Pracovní skupina TAČR

 Složena převážně ze zájemců z  řad držitelů 

licence.

 Zastoupeny všechny typy archivů, kromě 

soukromých a bezpečnostních.

 Kontroluje vývoj, řeší vzniklé problémy a diskutuje   

priority, další směřování projektu, harmonogram 

apod.



Diskusní fórum k ELZA

 Webová  konference s přístupem pro 
držitele licence a členy pracovní skupiny 
https://forum.elza.tacr.cz (zde i registrace)

 V současnosti má 20 členů.

 Slouží k vzájemnému informování o 
možných problémech provozu ELZA.

 Je jedním ze zdrojů informací pro další 
rozvoj programu, opravě chyb apod.

 Účastníky konference mohou být maximálně 
dvě osoby na držitele licence (zatím).

https://forum.elza.tacr.cz/


Diskusní fórum k ELZA

https://forum.elza.tacr.cz/


Vyhlášené minitendry
 MT01 – koordinace do konce roku 2017.  Zahrnuje 

pilotní ověření v SOA Zámrsk, základní podporu 

s instalací Elza v archivech, opravy dílčích chyb. 

/probíhá/

 MT02 – příprava dalšího rozvoje softwaru Elza (mj. 

vytvoření instalace ELZA) /ukončen/

 MT03 – pilotní ověření v MZA Brno /probíhá/

 MT04 – pilotní ověření v SOA Plzeň /probíhá/

 MT05 – další rozvoj jádra ELZA /probíhá/

 MT06 – pilotní ověření v APH a AKPR /připravováno/

 MT07 – pilotní ověření v Archivu NTM /připravováno/



Související akce AS MV

 Přiděleno 21 licencí k programu ELZA.12 

vývojářských a 9 uživatelských.

 23. ledna 2017 – žádost archivům o 

harmonogramy implementace softwaru pro 

tvorbu archivních pomůcek podle nových ZP. 

Odpovědi byly vyhodnoceny 26. dubna 2017 

na 17. Celostátní archivní konferenci v 

Liberci. 

 V návaznosti na činnost metodické skupiny 

pro archivní zpracování vznikají i pořádací 

schémata pro ELZA.



Vydané licence k ELZA

Instituce Kontakt Druh licence

Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni martin.hankovec@ceskearchivy.cz Vývojářská

LemonBone s.r.o. zmatych@lemonbone.cz Vývojářská

LightComp v.o.s. tomas.pytelka@lightcomp.cz Vývojářská

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. sekretariat@mua.cas.cz Uživatelská

Národní technické muzeum walter.schorge@ntm.cz Vývojářská

Hlavní město Praha tomas.dvorak@praha.eu Vývojářská

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni informatik@soaplzen.cz Vývojářská

Česká republika - Státní oblastní archiv v Praze jaroslav.sulc@soapraha.cz Vývojářská

Česká republika - Moravský zemský archiv v Brně zemla@mza.cz Vývojářská

Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku ivo.sulc@archivzamrsk.cz Uživatelská

Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy eliska.pavlaskova@ruk.cuni.cz Vývojářská

Česká televize, Archiv České televize pavel.kubicek@ceskatelevize.cz Vývojářská

Český rozhlas, Archiv Českého rozhlasu pavel.kobera@rozhlas.cz Uživatelská

Česká republika - Zemský archiv v Opavě p.dolezal@zao.archives.cz Vývojářská

Památník národního písemnictví, Literární archiv pavlicek@pamatnik-np.cz Uživatelská

Masarykova univerzita - Archiv Masarykovy univerzity archiv@rect.muni.cz Uživatelská

Národní archiv wan@nacr.cz Uživatelská

Národní knihovna Katerina.Hekrdlova@nkp.cz Uživatelská

Správa Pražského hradu jan.falc@hrad.cz Uživatelská

Archiv bezpečnostních složek vladimir.kalina@abscr.cz Vývojářská

Statutární město Brno - Archiv města Brna blazek.libor@brno.cz Uživatelská



Děkujeme za pozornost!

Přejeme Vám, ať se konference 

líbí!

Michal Wanner, Josef Hora
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