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Pozvánka ke slavnostnímu aktu 8. dubna 2011 

ve 14 hodin. 
 

Dne 8. dubna 2011 se v klášteře cisterciáček ve Waldsassenu uskuteční slavnostní akt 
spuštění webového portálu „Porta fontium“ k bavorsko-českým historickým 
pramenům (www.portafontium.eu). Shromážděné hosty pozdraví paní Emilia 
Müller, bavorská státní ministryně pro spolkové a evropské záležitosti, a náměstek 
ministra vnitra České republiky pan František Vavera. 
 
Vzájemné soužití Čechů a Němců bylo a je dosud poznamenáno událostmi, které 
dodnes přinášejí mnohé nejasnosti a nedorozumění. Jednou z překážek většího 
porozumění je skutečnost, že v minulosti došlo k násilnému roztržení celé řady 
cenných archivních souborů, které se v současné době nacházejí na obou stranách 
hranice, převážně v českých a bavorských státních archivech.  

 
Ukázky digitalizovaných fotografií 

Proto byl schválen a zahájen přeshraniční projekt "Bavorsko-česká síť digitálních 
historických pramenů", jehož partnery jsou Státní oblastní archiv v Plzni a Generální 
ředitelství bavorských archivů v Mnichově. Tento projekt má za cíl znovu spojit 
archivní fondy, které byly v minulosti násilně roztrženy, do jednoho virtuálního 
celku, a to tak, že budou zdigitalizovány a společně vystaveny na webovém portálu 
„Porta fontium“. Finanční prostředky na realizaci tohoto programu jsou čerpány 
prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie v programu přeshraniční 
spolupráce Cíl III. Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013. 

http://www.portafontium.eu/


 
Ukázka digitalizované listiny (Rudolf I. Habsburský 1279, SOkA Cheb, listina č. 2) 

 

Zatímco v českých archivech je uloženo mnoho archivních fondů, jež se vztahují 
k dějinám Němců v Čechách, má mnoho co nabídnout i německá strana: Bavorský 
hlavní státní archiv v Mnichově spravuje fondy Sudetoněmeckého archivu, které 
obsahují celou řadu dokumentů pocházejících z dnešního území České republiky a 
jež se s odsunem německého obyvatelstva po 2. světové válce dostaly za hranice, 
především do Spolkové republiky Německo. Jde o archiválie měst a obcí, o 
fotografie, šlechtické a církevní archivy, o obecní, školní a farní kroniky a jiné 
dokumenty místního a regionálního významu. Státní archiv v Amberku navíc 
provede digitalizaci velmi významného a cenného fondu listin cisterciáckého 
kláštera ve Waldsassenu, který čítá 1900 kusů listin z let 1132–1797. 
 

 
Ukázky digitalizovaných kronik 
 

Projekt „Porta fontium“ bude i v budoucnosti doplňován a rozšiřován o další česko-
bavorské archivní prameny a stane se platformou, která výrazně ulehčí historické 
bádání na obou stranách hranice. Nejen vědci, ale všichni zájemci o české a bavorské 
dějiny budou mít díky tomuto projektu velmi snadný přístup k jedinečným 
historickým pramenům, jejichž digitální reprodukce budou moci zdarma studovat 
bez jakéhokoli omezení. 


