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Zvukové dokumenty

• součást kulturního dědictví

• historie zvukových nahrávek má již více jak 
120 let

• jako nosič informací prošlo největším vývojem

• nutnost zařízení pro přehrání



Základní rozdělení

• podle nosiče
 fonografické válečky

 gramofonové desky
 šelakové

 vinylové

 ocelový drát - drátofony

 magnetické pásky

 magnetofonové kazety

 kompaktní disky (CD audio, MP3)

 born-digital



Základní rozdělení

• technologie záznamu zvuku
– analogový

• mechanický
• optický
• magnetický

– digitální

• podle obsahu
 s hudebním obsahem 

 vážná hudba
 populární hudba

 mluvené slovo



Standardy a doporučení

• RDA – katalogizační pravidla 

• RDA Toolkit

• MARC 21 – bibliografický formát

• ISBD - Mezinárodní standardní bibliografický 
popis 

• Schválené české interpretace 

• Dotazy ke katalogizaci: http://katdotaz.nkp.cz/

• Best practices for music cataloging (MLA)

http://katdotaz.nkp.cz/


Prameny popisu

preferovaný pramen popisu 

• štítek / label trvale vytištěný na zdroji nebo trvale k němu 
připevněný (etiketa na CD, GD, údaje vytištěné na 
audiokazetě)

• pouzdro nebo doprovodný materiál vydané se zdrojem
(přední obal bookletu vsunutý do průhledného pouzdra CD se 
považuje za součást pouzdra, papírový obal s víčkem k uložení 
válečků apod.)

pokud se údaj převezme z pramene, který není součástí 
zdroje samotného → [převzatý údaj]



Údaje o názvu a odpovědnosti



Hlavní název 245$a

• preferovaným pramenem popisu pro hlavní název je 
štítek / label trvale vytištěný na zdroji nebo trvale k 
němu připevněný 

• zvukové záznamy často obsahují více děl 
→ upřednostňuje se preferovaný pramen popisu 
tvořící část zdroje samotného, který obsahuje společný 
název

• zapisuje se přesně tak, jak je na prameni popisu včetně 
interpunkce (s výjimkou, kdy se jedná o interpunkci 
zaměnitelnou s ISBD → např. [] )

• k prameni hlavního názvu se vztahuje povinná 
poznámka 500 $aNázev z ...



Údaje o názvu a odpovědnosti
zdroj obsahující společný název
•společný název → hlavní název (245$a) 
•názvy jednotlivých děl: 

→poznámka k obsahu (505) 
→vedlejší záhlaví autor/název (70012) 

zdroj bez společného názvu 
→ údaje o názvu (první dílo 245$a, další dílo 245$b nebo 245$c) 
→ vedlejší záhlaví autor/název (700) 

Příklady: 
2 díla od jednoho autora:

24510 $aNázev 1. díla ;$bNázev 2. díla /$cautor 

2 díla od dvou různých autorů:

24500 $aNázev 1. díla /$cautor 1. díla. Název 2. díla / autor 2. díla

+ povinná poznámka 500 Název z …



Povinná poznámka o prameni hlavního názvu

Pole 500 – uvádí se jako první v pořadí

Název z disku
Název z pouzdra
Název z etikety (používá se u gramofonových desek)

Název z obálky (používá se u gramofonových desek)

Název z nahrávky 
(název pouze ve zvukové podobě, např. u zvukové knihovny 
pro nevidomé)

Název ze stránek vydavatele 
(na zdroji nečitelný název, zjištěn na www stránkách vydavatele 
– ve 245c se zapisuje do [])

Název z válečku 
Název dodán katalogizátorem ??? (nepublikované nahrávky)



S čím se můžeme setkat

• chybějící názvy (hlavně u amatérských či nikdy 
nevydaných nahrávek)

• velice kreativní grafická úprava

• špatně čitelné až nečitelné, psané rukou (u starší 
produkce)

• správné určení (nalezení) společného názvu 

• oboustranné šelakové desky – obsahují většinou 1 
skladbu na každé straně desky – přítisk 

• na preferovaném prameni popisu pouze zkrácený název 
(např. fonováleček)













Údaje o odpovědnosti 245$c

• tvůrce (hlavní záhlaví)

- hudba – skladatel hudby 

- mluvené slovo – autor

• přispěvatelé (vedlejší záhlaví)

- hudba (interpreti, autoři textů, zpěváci, autoři 

aranžmá, hudební skupiny, orchestry, dirigenti apod.)

- mluvené slovo (režiséři, překladatelé, herci, 

vypravěči, komentátoři apod.)



Údaje o odpovědnosti 245$c

• rozdílný přístup k zápisu údajů:

– mluvené slovo – platí více méně stejná pravidla 
jako pro zápis těchto údajů u knih (autor knihy, 
autor dramatizace, překladatel)

– populární hudba – zapisuje se hlavní interpret 
výrazně uvedený na zdroji (autoři hudby a textů se 
zapisují do pole 500)

– vážná hudba – zapisují se skladatelé hudby a za 
určitých podmínek i interpret



Údaje o odpovědnosti (245 $c)

Zápis interpretů v údajích o odpovědnosti:

Pokud jsou na  zdroji (=preferovaném  prameni  popisu) uvedeni 
pouze samotní interpreti nebo pokud jsou interpreti uvedeni  
výrazněji než skladatelé, autoři hudby atd., zapisují se údaje 
identifikující tyto interprety jako údaje o odpovědnosti.











Určení hlavního záhlaví (100/110)

• mluvené slovo – autor 

• populární hudba 

– autor hudby ke všem písním na albu (zápis do pole 500, 
není třeba zkoumat, zda je tento autor hudby členem 
hudební skupiny)

– hudební skupina (v údajích na popisovaném zdroji musí být 
připsáno autorství VŠECH písní z alba hudební skupině jako 
celku)

• vážná hudba – skladatel hudby všech děl v 
dokumentu



S čím se můžeme setkat

• rozdílný přístup k autorům hudby u vážné hudby a u 
populární 

• chybějící údaje o autorství 

• u nejstarších ZD může být problém rozlišit, zda se jedná 
o autora či interpreta - informace nejsou tak snadno 
dostupné jako u novodobých nosičů

• koho zapisovat u populární hudby - pouze autory 
hudby nebo textu celého alba / všechny / vybírat podle 
úvahy katalogizátora? 

• ani když jsou údaje o autorství zapsané, neznamená to,  
že bychom skutečně věděli o koho jde





1001  |a Landsman, Dominik, |d 1985-
|7 jo2015854588 |4 aut
24510 |a Dovolená s moderním fotrem / 
|c Dominik Landsman, Nataša Landsmanová
7001   |a Landsmanová, Nataša |c (fiktivní postava) 
|7 mzk2018998907 |4 aut

1102 |a Animé (hudební skupina) |7 xx0095979 |4 
cmp |4 prf
24510 |a Dead trams / |c Animé
500  |a Hudba Animé ; texty (v pouzdře) Jiří 
Kučerovský
7001 |a Kučerovský, Jiří |7 jx20051104019 |4 lyr 
|4 prf



Identifikátory



Proč jsou důležité

• jednoznačně identifikují dokument mezi jinými

• důležitá jednotnost při jejich zápisu 

• do správných polí 

• pracují s nimi různé databáze – české i 
mezinárodní

• u starších typů zvukových nosičů slouží k 
dohledávání dalších údajů v katalozích nebo 
diskografiích (rok vzniku nahrávky, rok vydání 
atd.)



Identifikační čísla lze rozdělit na 2 skupiny:

• čísla nebo kódy vycházející z mezinárodně 
rozeznatelných schémat (ISBN, ISMN, UPC 
nebo EAN)

• čísla nebo kódy přidělené vydavatelem, 
tiskařem nebo distributorem a které sledují 
určité schéma té které společnosti či osoby 
(katalogové či matriční číslo)



Nakladatelské číslo (pole 028)

• první indikátor – typ nakladatelského čísla 
hodnota 0 nakladatelské číslo 

(objednací/katalogové číslo)
hodnota 1 číslo výrobní matrice 

• druhý indikátor – poznámka / vedlejší záhlaví 
hodnota 0 až 3 různé kombinace z hlediska 
zobrazování a selekčnosti nakladatelského čísla 

• Příklady: 
02801 $aSU 3165-2111$bSupraphon 
02811 $a128160E1$bPHR Records 
02811 $a128160E2$bPHR Records 



Nakladatelské číslo

• primárně se přebírá z disku (preferovaný pramen popisu) -
někdy bývá na dokumentu uvedeno v různých podobách 
(různé použití mezer či pomlček) → nutná dohoda kvůli 
sjednocení

• ne vždy jej ZD obsahuje
• někdy obsahuje 2 nakladatelská čísla od 2 různých 

nakladatelů
02801 $aRDCZ 099$bTarsago
02803 $a16 4051-2$bUniversal Music

• soubor více CD, kde každé CD má vlastní nakladatelské číslo 
+ společné nakladatelské číslo uvedené na pouzdru:

02801 $a575 754-3$bUniversal Music
02803 $a575 754-4$bUniversal Music
02803 $a575 754-5$bUniversal Music





Objednací (katalogové) číslo

• jedná se o odlišné označení nakladatelského čísla u 
starších typů nosičů

• ve skutečnosti objednací číslo, pod kterým byla nahrávka 
umístěna do katalogů/seznamů gramodesek této značky 

• podle objednacího/katalogového čísla lze dohledat rok 
vydání v sekundárních zdrojích

• písmeno nebo číslo jej předcházející (prefix) či jej 
následující (sufix) může také označovat průměr 
gramodesky, cenovou, uměleckou či repertoárovou 
kategorii, do níž je deska zařazena





Číslo výrobní matrice

• matriční čísla jednotlivých nahrávek představují něco jako 
rodné číslo každé nahrávky, z něhož lze obvykle odvodit i 
přesné datum natočení daného snímku

• unikátní číslo matrice, ze které byla gramofonová deska 
vylisována

• na jednom nosiči se může nacházet jedno nebo i dvě matriční 
čísla (pro každou stranu desky jedno)

• číslo může být vylisováno přímo na desce nebo vytištěné na 
etiketě desky

• důležitý údaj pro identifikaci gramofonové desky v rámci 
Virtuální národní fonotéky

• bývá doplněno prefixy a sufixy se zkratkou jména nahrávacího 
technika či s jeho značkou, označením pořadí natočeného 
snímku či symbolem označujícím elektricky pořízený snímek 
(trojúhelník, čtvereček..)



objednací číslo: V. *4-102528   prefix V znamená, že deska stála 4 koruny, patřila k deskám o 
průměru 25 cm se zelenou etiketou a prodávala se před rokem 1914
matriční číslo – 4972r – kde sufix r je označení pro konkrétního nahrávacího technika (M. 
Hampe). Za pomoci Gramatiky lze určit rok vzniku nahrávky na rok 1908

https://archive.org/details/gramatika_etiket/page/n33






Další standardní čísla (pole 024)

první indikátor: 

hodnota 0 → ISRC (International Standard Record Code)

hodnota 1 → UPC (čárový kód) – 12 pozic 

hodnota 3 → EAN (čárový kód) – 13 pozic 

Příklady: 

0241 $a099925316525 

0243 $a8594025400515



ISRC (mezinárodní standardní kód záznamu)

• je identifikátor usnadňující jednoznačnou identifikaci a 
komunikaci zvukových záznamů nebo hudebních 
videozáznamů včetně informací o nich

• přiděluje se každé samostatné jednotce zvukové nahrávky
• skládá se ze 12 alfanumerických znaků, strukturovaných do 4 skupin 

oddělených spojovníky: 
– kód země = 2 velká písmena podle Codes for the representation of

names of countries (ISO 3166)
– kód registranta - alfanumerický tříznakový kód, který identifikuje 

vydavatele nebo následného vlastníka nahrávky v době přidělení kódu 
ISRC

– rok záznamu = poslední dvě číslice roku kdy byl nahrávce přidělen kód
– pořadový kód = pět číslic a je přidělován postupně prvním vlastníkem, 

který je uveden v kódu registranta

ISRC Kód země-Kód producenta/majitele záznamu-Rok přidělení ISRC-Kód určení
ISRC FR-Z03-97-00212



Univerzální kód produktu (UPC)

• vyskytuje se v podobě čárového kódu, pod nímž je 
vytištěno 12 číslic

• kód má tři hlavní části: 

- prvním kódem je znak číselného systému (NSC), který se 
objevuje na levé straně symbolu vně čárového kódu. 

- dalších deset číslic je zakódovaných do symbolu a jsou pod 
čárovým kódem

- dvanáctou číslicí je kontrolní číslo, které se zpravidla 
objevuje v pravé spodní části symbolu



EAN – European Article Number

• mezinárodní číslo obchodní položky 
• jednotná mezinárodní číselná identifikace zejména 

spotřebních výrobků a dalších obchodovatelných 
položek, která se na výrobky často tiskne v podobě 
čárového kódu. Skládá se:
– prefix, určující speciální typ kódu (např. 0978 pro ISBN) 

nebo zemi dodavatele (ne nutně zemi původu zboží), 
pro Česko je to 859, pro Slovensko 858 atd. (tyto 
prefixy uděluje společnost GS1 se sídlem v Bruselu)

– číslo producenta, které uděluje národní agentura
– pořadové číslo produktu, které si stanoví producent 

sám



S čím se můžeme setkat

• chybně přidělené (duplicitní) čárový kód

• různý zápis nakladatelského čísla 

• chybějící identifikační číslo

• katalogová čísla byla u starší produkce ZD řazena různě, 
někdy i na přeskáčku, někdy byla nějaká číselná řada 
přeskočena – ztěžuje dataci

• u matričních a katalogových čísel může být problematické 
jejich správné určení

• u některých gramofonových desek může být uvedeno 
více čísel, než jen objednací a matriční – objevuje se i 
třetí tzv. přírůstkové číslo





Nakladatelské údaje



Nakladatelské údaje – pole 264

• zapisují se údaje, které se vztahují k dokumentu jako 
celku

• povinné je vždy pole 264 s druhým indikátorem 1 
(nakladatel)

• v případě, kdy je možno doplnit/odhadnout místo a 
datum vydání (alespoň stát a přibližné datum), není 
povinné zapisovat další údaje (distribuce, výroba), tj. 
další výskyty pole 264 

• pokud nelze nakladatelské údaje dohledat:
→ 264_2 Distributor
→ 264_3 Výrobce

• u nepublikovaných zdrojů je povinným údajem datum 
vytvoření díla → 264_0 c



Jméno nakladatele (pole 264 1$b)

• zapisují se jména všech nakladatelů uvedených na 
preferovaném prameni popisu (tj. na prameni popisu hlavního 
názvu)

Pořadí pro zápis jména nakladatele (důležité kvůli jednotnosti):
1. logo
• u zvukových záznamů se považuje za jméno nakladatele logo 

(obchodní jméno/značka, “label“ nakladatelské společnosti) 

• má vždy přednost v rámci celého dokumentu 
(Např.: na disku je logo a zároveň "Vydal Supraphon a.s., 2015" - do 264 1$b    
→ zapíše se tvar nakladatele, tak jak je uveden na logu)

• logo pouze v grafické formě se za jméno nakladatele 
nepovažuje

• pokud je uvedeno na pouzdru více než jedno logo, doporučuje 
se zapsat logo společnosti, která je uvedena na disku u 
fonogramu a/nebo copyrightu



Jméno nakladatele (pole 264 1$b)

2. nakladatelská fráze

• pokud logo na zdroji chybí a informace o nakladateli je 
uvedena jako fráze, např. „Vydal Supraphon a.s.“, zapíše 
se do pole 264 1 $bSupraphon a.s.

3. jméno nakladatele převzaté z údajů o distributorovi (v 
hranatých závorkách)

4. převzaté z údajů u fonogramu (v hranatých závorkách)















Datum vydání (264$c)

• pro publikované zdroje je rok vydání povinným údajem 
• není-li uvedeno datum vydání, odvozuje se od nejnovějšího 

data fonogramu/ copyrightu, které se vztahuje k 
popisovanému zdroji jako celku

℗ datum fonogramu  © datum copyrightu (264 4$c)
• fonogram je v RDA chápán jako specifický typ copyrightu 

(008/06=t)
• fonogram se zapisuje i tehdy, je-li uvedeno datum vydání 

→ 008/06-14 t20152015
• datum fonogramu je povinný údaj, pokud není známo ani 

datum vydání, ani datum distribuce 
Příklad: 
008/06-14: t19961996
264 1 $aPraha :bSupraphon,$c[1996] 
264 4 $c℗1996



Datum vydání (264$c)

Pokud se datum vydání odvozuje od data copyrightu, protože je novější 
než datum fonogramu, může se v poli 264 4$c zapsat vedle data 
fonogramu i datum copyrightu (datum fonogramu se uvádí vždy) a to 
do opakovatelného podpole $c, data se oddělují čárkou. 

Příklad: 
Údaje na disku: ℗ Český rozhlas 1954 © Radioservis, a.s. 2015 
Na zadní straně pouzdra: logo „Radioservis“ a „Český rozhlas“ 
V brožurce: Nahráno v roce 1954 v Praze 

008/06-14 → p20151954 
264 1 $aPraha :$bRadioservis,$c[2015] 
264 4 $c©2015,$c℗1954 
500 $aFonogram Český rozhlas 
518 $aNahráno v roce 1954 v Praze 



Přibližná data vydání

Rok je známý/zjistitelný [2013] 

Přibližný rok [2013?] 

Jeden nebo druhý po sobě jdoucí rok [2010 nebo 2011] 

Pravděpodobné rozmezí let [mezi 1848 a 1902?] 

[zapisujeme vždy s otazníkem] 

První nebo poslední možné datum [ne před 1788] 

[ne po 1939] 

První i poslední možné datum [mezi 21. říjnem 1899 a 3. 
březnem 1900] 



S čím se můžeme setkat

• chybějící údaje - místo vydání, nebo rok vydání
• nevydané nahrávky
• nejednotnost v zápise jména nakladatele vytváří 

roztříštěnost v rejstřících - ztěžuje vyhledávání 
všech dokumentů od jednoho vydavatele

• pokud chybí místo vydání – je lepší dohledat 
konkrétní město v externích zdrojích než 
zapisovat pouze stát

• správné určení vydavatele pokud obsahuje více 
log



Kde dohledávat chybějící informace

• novodobé dokumenty – internet (stránky interpreta, 
stránky vydavatele) – většinou snadné

• rok vydání se často odvozuje z fonogramu, copyrightu 
nebo z roku nahrání

• starší zvukové dokumenty:
– katalogy gramofonových firem
– diskografie (např. IASA – international bibliography of

discographies)
– u českých může být nápomocná kniha Etiketa 

gramofonových desek
– databáze s již zkatalogizovaným fondem (v případě 

fonoválečků např. UCSB)



http://cylinders.library.ucsb.edu/detail.php?query_type=mms_id&query=990035960810203776&r=1&of=2
http://cylinders.library.ucsb.edu/detail.php?query_type=mms_id&query=990035960810203776&r=1&of=2
http://cylinders.library.ucsb.edu/detail.php?query_type=mms_id&query=990035960810203776&r=1&of=2
http://cylinders.library.ucsb.edu/detail.php?query_type=mms_id&query=990035960810203776&r=1&of=2


S pomocí matričního čísla 6978b lze dohledat rok vzniku nahrávky na rok 1905 







Je možné vyhledávat ZD podle typu 
nosiče? 

• v různých institucích je v rámci záznamu specifikován jinak -
není jednotné – problém pro případnou databázi zvukových 
dokumentů (např. VNF) 

• ani zavedení RDA, tento problém u zvukových dokumentů 
zcela nevyřešil 

• v současné chvíli se i v rámci knihovního záznamu používá 
ne příliš správné řešení, kdy je nosič specifikován v poli 655 
(formální deskriptor) kvůli selekčnosti

• třístovková pole nejsou selekční - ani nové pole 338 např. v 
případě odlišení CD od gramofonových desek nepomohou

• různé instituce využívají pro rozlišení jednotlivých druhů 
dokumentů rozdílné postupy



Formální deskriptor forma/žánr - 655

• FD vyjadřující fyzické vlastnosti formy

• součást MZ

• selekční

655_7$a kompaktní disky $7 fd201991 $2 czenas

655_7$a gramofonové desky $7 fd186718 $2 czenas

655_7$a zvukové kazety $7 fd186720 $2 czenas

fonografické válečky, magnetofonové pásky – chybí – lze 
využít neautoritní podobu



3XX – součást MZ

300 – fyzický popis
• používá se obvyklá terminologie (pokud není, použije 

se ze seznamu pro typ nosiče)
• zapisuje se ve spojení s počtem jednotek

– CD audio, audiodisk, gramofonová deska, audiokazeta, 
váleček

338 – typ nosiče (rejstřík RDA)
– audiokartridž - audiopás
– audioválec - audiocívka
– audiodisk - audiokazeta
– zvuková stopa na filmu - jiný



Kódované údaje v poli 007

• není součástí minimálního ani doporučeného záznamu
• specifikuje velké množství údajů spojených se zvukovým 

nosičem 
- nosič - rozměry 
- rychlost přehrávání - šířka pásku
- přehrávací kanály - způsob drážkování
- šířka drážky zvuku - materiál
- technika snímání a záznamu zvuku

• dá se předdefinovat pro konkrétní druh ZD v rámci šablony 
a není tedy zatěžující při vytváření záznamu

• správná definice tohoto pole může být pro laika náročná
• čitelné pro systém, ale ne pro uživatele



Gramofonové desky



Základní rozdělení gramofonových desek

Standardní desky (hlavně šelakové)
• nejčastěji průměr 25 cm a rychlost otáčení 78 ot/min, hrubá drážka, 

1 strana cca 3 min. záznamu (větší desky o průměru 30 cm i 5 
minut)

Desky s úzkou drážkou (vinylové)

• EP (extended play) menší typ vinylových desek obvykle na rychlost 
45 ot/min, vzácně i s rychlostí 33 ot/min se zmenšeným středem

• SP (single play) - singly – menší typ vinylových desek (průměr 17 
cm) obvykle na rychlost 45 ot/min, výjimečně na rychlost 33 
ot/min. Obvykle jedna strana desky obsahovala jednu hudební 
skladbu resp. písničku

• LP (long play)  - dlouhohrající deska obvykle na rychlost 33 1/3 
ot/min, zpočátku výjimečně i na rychlost 16 2/3 ot/min, délka až 45 
minut, případně i delší, průměr 30 cm

Ale toto nejsou ani zdaleka všechny možnosti, se kterými se u gramofonových desek 
můžeme setkat. V průběhu prvních let, než došlo k nějakému ustálení se objevovali 
různé materiály (šelak, papír, hliník, zinek, acetát (lakové desky) atd.), různé velikosti 
(průměr i 50 cm) a různé rychlosti.



Etiketa

= barevný papírový kotouč kolem středového otvoru

• první gramofonové desky neměli etiketu – obsah 
desek byl oznamován přímo z desky

• později se údaje o názvu ryly do originálu přímo a po 
vylisování se vyhloubený text vyplňoval bílou barvou 

• pak teprve přišla papírová nálepka – etiketa





Etiketa

• podle etiket se zařazují desky v diskotékách a dá se 
podle nich určit i časový úsek, kdy byla GD vyrobena, 
i když letopočet na etiketě chybí

• některé firmy volí vždy určitou barvu pro určitý druh 
nahrávky

• různé barvy etiket souvisely s cenovou či 
repertoárovou kategorií gramodesek dané firmy

• novější etikety měli více údajů na rozdíl od např. 
šelakových desek





Etiketa obsahuje:

• ochranná značka a jméno edice (nahoře)

• matriční číslo 

• objednací číslo

• časový údaj o délce snímku na dané straně desky 

• letopočet nahrání snímku – nezapisoval se od začátku

• označení pro ochranu autorských licenčních práv (OSA, 
BIEM, OSVA)

• typ gramofonové desky: 
– standardní (78 ot./min.) 

– dlouhohrající (33 1/3 nebo 45 otáček/min.)



Etiketa obsahuje:

• uprostřed etikety je označení nahrané skladby:
– jméno autora (autorů) hudby a textu a opusové číslo 
– název skladby nebo literárního díla (případně symbolický název 

skladby, který se vžil - např. u Beethovenovy klavírní sonáty 
„Appassionata“ )

– označení hudební nebo literární formy
– bližší označení skladby (např. nástrojové obsazení, částech 

cyklické formy apod.)
– jméno interpreta sólisty (sólistů)
– název interpretujícího souboru
– jméno dirigenta (sbormistra, režiséra)

• pod údaji nahrané skladby je dole uvedena písmennou 
šifrou kategorie maloobchodní prodejní ceny gramofonové 
ceny 









Podle varianty etikety – rozmezí vydání mezi lety 1902-1910
Podle matričního čísla 6978 lze dohledat rok vzniku nahrávky na rok 1905
Nahrávací technik F.W. Gaisberg
Průměr desky 25 cm

https://archive.org/details/gramatika_etiket/page/n31
https://archive.org/details/gramatika_etiket/page/n31




Gramofonové desky - specifika

• důležité je správné odlišení matričních a objednacích čísel 
– za pomoci matričního čísla lze dohledat datum vzniku nahrávky
– s pomocí objednacího/katalogového čísla pak rok vydání

• Matriční číslo je vyražené také přímo na lisovacím nástroji –
matrici – a proto také i vylisované na hladkém středovém 
„zrcátku“ desky. Jde o evidenční číslo, určené pro jednu 
stranu desky. Každá gramofonová deska má tedy 2 různá 
matriční čísla. Matriční číslo slouží pouze k evidenci ve 
výrobě desek a nelze tedy podle něj gramofonové desky 
objednávat. 

k tomu slouží
• Objednací číslo – slouží k evidenci v gramofonové 

distribuci. Pod ním lze nalézt gramofonovou desku 
v katalogu.



Gramofonové desky - specifika

• rok vydání se dá dohledat či přibližně odhadnout i s pomocí dalších 
vodítek na etiketě – jako např. údaje o revuích nebo filmech, z nichž 
dané nahrávky pocházejí, ale  přibližný rok můžeme  určit i s 
dopomocí Gramatiky

• matriční čísla se mohla objevovat opakovaně – matrice se různě 
přeprodávali mezi firmami, nebo byly znovu vydávány v průběhu let 
na různých značkách mateřské firmy apod.

• objednací čísla netvořili ucelenou řadu
• velké množství informací zakódovaných buďto pomocí grafického či 

barevného provedení etiket, či za pomoci matričních a objednacích 
čísel a jejich prefixů a sufixů

• velmi často je na každé straně šelakové desky jiná skladba  přítisk
• u vinylových desek se již setkáváme s větším množstvím údajů než 

např. u šelakových, novodobé GD mají i obaly, které obsahují další 
informace – blíží se k CD



Fonoválečky



Fonoválečky

• fonováleček je zvukový, přepisovatelný i nepřepisovatelný 
nosič z kovu, pryskyřice, celuloidu, gumy, vosku nebo z 
plastu v podobě dutého válce

• první fonoválečky sloužily jako diktafon, ale používaly se i 
pro nahrávání řeči nebo etnické hudby k vědeckým 
účelům

• obsahuje malé množství údajů:
– objednací číslo

– název

– interpreta

– autora hudby

– vydavatele



Fonoválečky

• mechanický nosič - mechanismus záznamu v případě 
fonografického válečku spočívá ve vytváření drážky 
spirálovitého tvaru do povrchu okolo nosiče

• ustálily se 2 rychlosti:
– 120 ot/min 
– 160 ot/min  

(angl. rpm - revolutions per minute)

• rozměr - standardní průměr cca 6 cm a délka cca 10-11 
cm (ovšem vyskytují se i různé další rozměry) 

• nahrané válečky se vkládaly do univerzálních 
předtištěných kartonových obalů a na kruhový štítek, 
nalepovaný na víčko obalu, pak výrobce pouze dotiskl 
objednací číslo válečku, název skladby a někdy i jméno 
příslušného orchestru či interpreta



Fonoválečky - specifika

• název na fonoválečku a na víčku se může lišit (používání 
zkratek na okruží v důsledku malého prostoru) 

• chybějící rok vydání – nutnost dohledávání v 
sekundárních zdrojích s pomocí objednacího čísla

• diskografie fonoválečků
• prodejní katalogy

• v zahraničních databázích bývá do záznamu přidávána i 
poznámka, kde byl rok vydání dohledán

• odlišení skladatele od interpreta je složitější – je dáno 
stářím a chybějícími údaji 

• prodejci někdy přelepovali původní papírové štítky 
vlastním firemním štítkem 





Údaje z okruží:
Název: La Cascade
Objednací číslo: 9017
Typ skladby: orchester – značí, že se 
nejedná o zpívanou skladbu

Na víčku:
Skladatel – Garcia?
Interpret – Edison Concert Kapelle
Typ hudební skladby – caprice (capriccio)

Sekundární zdroje:
Datum vzniku: 1905
Místo: New York
Jméno skladatele: Donald  Garcia

https://archive.org/details/edisonphonograph03moor
https://archive.org/details/edisonphonograph03moor


Kompaktní disky – audio CD, MP3

• velice kreativní grafická úprava
• jednotlivé údaje se vyskytují v několika podobách na 

různých místech – důraz na pořadí pramenů popisu pro 
zápis pole 245

• i zde mohou chybou vydavatele údaje chybět (rok 
vydání, informace o autorství atd.) – k dohledání 
pomáhá internet (stránky vydavatele, stránky kapely 
atd.)

• oproti předešlým nosičům mají velkou kapacitu, navíc 
se vydávají i v souborech po více CD v pouzdru  velká 
časová náročnost na popis

• lupa jako povinná výbava





007   sd-fungnnmmned 

008   170309t20162016xr-ppnng-d--------n-cze-- 

015   |a cnb002884784 

0241   |a 602557162776 

02801   |a 571 627-7 |b Universal Music 

040   |a ABA001 |b cze |e rda 

0410   |d cze |e cze 

1001   |a Ládek, Ondřej, |d 1979- |7 jo2010568391 |4 cmp |4 lyr 

24510   |a Kvadratura záchranného kruhu / |c Xindl X 

264 1   |a [Praha] : |b Universal Music Group, |c [2016] 

264 4   |c ℗2016 

300   |a 1 CD audio |c 12 cm 

336   |a hraná hudba |b prm |2 rdacontent 

337   |a audio |b s |2 rdamedia 

338   |a audiodisk |b sd |2 rdacarrier 

344   |a digital |b optical |2 rda 

347   |a audio soubor |b CD audio |2 rda 

500   |a Název z pouzdra 

500   |a Hudba a texty Ondřej Ládek 

500   |a Texty písní (14 stran) v pouzdře 

50500   |t Na vodě -- |t Popelka -- |t Žáby v hrnci -- |t Světlo na konci tunelu -- |t Greta -- |t 

Vítr v kešeni -- |t Mýval -- |t Od mozku k srdci -- |t Mušle -- |t Na palubě Titanicu 

5111   |a Xindl X a různí instrumentalisté 

530   |a Vydáno též na gramofonové desce a v roce 2017 na audiokazetě 

655 7   |a kompaktní disky |7 fd201991 |2 czenas 

7000   |a Xindl X, |d 1979- |7 pna2008482424 |4 itr |4 sng 

 



Nevydaná nahrávka rozhovoru 

• v archivech jsou i nahrávky, které nejsou součástí 
distribuční sítě – nejsou vydané

• může se jednat o různé nahrávky rozhovorů, nebo 
klidně i výslechy z minulého režimu

• bez názvu  název v hranatých závorkách [] 
• pouze rok vzniku – nahrání  u nepublikovaných 

zdrojů je povinným údajem datum vytvoření díla - 264 
0 podpole c

• magnetofonová kazeta
• spolu s kazetou dodán pouze papír s anotací, co na 

záznamu bylo zaznamenáno, kdy a kde došlo k nahrání





Fonokarty (zvukové pohlednice)

• papírové pohlednice, které mají na straně s obrázkem  
lakovou vrstvu se zaznamenanou nahrávkou

• zadní strana má vzhled klasického pohledu

• fonokarty lze bez problémů přehrát na jakémkoli 
gramofonu

• jednalo o spotřební, reklamní produkt, který neměl 
dlouhou životnost 

• nejproblematičtější oblastí v záznamu – zejména 
nastavení 3XX (karta nebo disk?)

• pokud se jedná o zvukový dokument – zaznamenávat 
obrázek/zapisovat fotografa?



https://www.youtube.com/watch?v=FjebSqiyxWs
https://www.youtube.com/watch?v=FjebSqiyxWs


300 $a1 fonokarta ;$c30 cm 

336 $ahraná hudba$bprm$2rdacontent 

337 $aaudio$bs$2rdamedia 

338 $aaudiodisk$bsd$2rdacarrier 

338 $akarta$bno$2rdacarrier 

340 $dpapír$2rda

344 $aanalog$c45 ot/min$2rda



Zdroje

NKP – katalogizační politika 
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda

Dotazy ke katalogizaci
http://katdotaz.nkp.cz/

Zápisy z jednání pracovních skupin (pracovní skupina pro speciální dokumenty) 
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-
politika/katalogizacni-politika/zap

RDA toolkit
http://www.rdatoolkit.org/

Suplemments to Best practices for music cataloging
http://c.ymcdn.com/sites/www.musiclibraryassoc.org/resource/resmgr/BCC_RDA/Supp_RDA_Best_Pra
ctices.pdf

Best practices for music cataloging using RDA and MARC 21 
http://c.ymcdn.com/sites/www.musiclibraryassoc.org/resource/resmgr/BCC_RDA/RDA_Best_Practices_
v1.1-1502.pdf

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda
http://katdotaz.nkp.cz/
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizacni-politika/zap
http://www.rdatoolkit.org/
http://c.ymcdn.com/sites/www.musiclibraryassoc.org/resource/resmgr/BCC_RDA/Supp_RDA_Best_Practices.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.musiclibraryassoc.org/resource/resmgr/BCC_RDA/RDA_Best_Practices_v1.1-1502.pdf

