
INTERNET PRO HISTORIKY 

Vysokoškolská pracoviště v ČR 

▪ http://historie.phil.muni.cz/  

Historický ústav FFMU Brno 

▪ http://uhsd.ff.cuni.cz/  

Ústav hospodářských a sociálních dějin 

▪ http://ucd.ff.cuni.cz/  

Ústav českých dějin FFUK 

▪ http://usd.ff.cuni.cz/  

Ústav světových dějin FFUK 

▪ http://pvh.ff.cuni.cz/  

Katedra pomocných věd historických a archivního studia 

▪ http://nrs.fsv.cuni.cz/  

Katedra německých a rakouských studií IMS FSS UK 

▪ http://www.pedf.cuni.cz/kddd/  

Katedra Dějin a Didaktiky Dějepisu PedF UK 

▪ http://www.historie.upol.cz/  

Katedra historie UP Olomouc 

▪ http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/  

Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

▪ http://uhv.cz/  

Ústav historických věd FPF SU v Opavě 

▪ http://ff.osu.cz/khi/  

Katedra historie FF Ostravské univerzity 

▪ http://pdf.uhk.cz/uhv/  

Ústav historických věd PdF Univerzity v Hradci Králové 

▪ http://hu.ff.uhk.cz/  

Katedra historických věd FHS Univerzity Pardubice 

▪ http://www.fp.vslib.cz/kad/  

Katedra dějepisu FP TUL Liberec 

▪ http://pf1.ujep.cz/00_slozeni.asp?ID=7  

Katedra historie PF UJEP Ústí nad Labem 
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▪ http://www.pef.zcu.cz/pef/khi/  

Katedra historie PdF Západočeské univerzity v Plzni 

Výzkumná pracoviště 

Výzkumná pracoviště v ČR 

▪ http://www.hiu.cas.cz  

Historický ústav AV ČR 

▪ http://www.usd.cas.cz/  

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 

▪ http://www.usd.cas.cz/  

Masarykův ústav AV ČR 

▪ http://www.flu.cas.cz/cms/index.html  

Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze 

▪ http://www.szmo.cz/  

Slezské zemské muzeum - Slezský ústav 

▪ http://www.mvcr.cz/policie/udv/index.html  

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 

Výzkumná pracoviště v zahraničí 

▪ http://www.collegium-carolinum.de/  

Collegium Carolinum, Mnichov, k dspozici česká verze webu 

▪ http://www.herder-institut.de/  

Herder-Institut, Marburg. Portál obsahuje řadu informačních zdrojů, odkazů a databází, 

částečně v češtině 

▪ http://www.ieg-mainz.de/  

Institut für Europaische Geschichte, Mainz 

▪ http://www.uni-leipzig.de/gwzo/  

Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig 

Profesní a občanská sdružení, učené společnosti 

▪ http://www.matice-moravska.cz/  

Matice moravská 
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▪ http://www.matice-moravska.cz/shcr  

Sdružení Historiků České republiky (Historický klub 1872) 

▪ http://www.mujweb.cz/www/asud/  

Asociace učitelů dějepisu ČR 

▪ http://www.cdk.cz/  

Centrum pro studium demokracie a kultury 

Archivy 

Archivy v ČR 

▪ http://www.cesarch.cz/  

Česká archivní společnost. (adresář a webový rozcestník českých archivů, mnoho odkazů na 

zajímavé informační zdroje včetně pramenů) 

▪ http://www.mvcr.cz/archivy/index.htm  

Národní archiv 

Archivy v zahraničí 

▪ http://www.oesta.gv.at/  

Österreichisches Staatsarchiv 

▪ http://archiwa.gov.pl/  

Archiwa państwowe - Státní archivy v Polsku 

▪ http://www.civil.gov.sk/snarchiv/  

Slovenský národný archiv 

▪ http://www.bundesarchiv.de/  

Bundesarchiv - Spolková republika Německo 

▪ www.uni-marburg.de/archivschule/fv61.html  

(užitečný rozcestník stránek německých, evropských a světových archivů) 

Knihovny 

Knihovny v Brně 

▪ http://www.phil.muni.cz/knihovna/  

Ústřední knihovna FF MU 

▪ http://www.mzk.cz/  

Moravská zemská knihovna v Brně 
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▪ http://library.muni.cz/katalogy.html  

Katalogy Masarykovy univerzity 

▪ http://www.kjm.cz/  

Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

Knihovny v ČR 

▪ http://www.nkp.cz/  

Národní knihovna české republiky 

▪ http://www.knihovny.cz/  

Portál o českých knihovnách 

▪ http://www.cbvk.cz/cr/libracz.html  

Knihovny v České republice - Odkazy na knihovny a jejich katalogy 

▪ http://www.lib.cas.cz/web/  

Knihovna Akademie věd ČR v Praze 

▪ http://www.hiu.cas.cz/knihovna/index.htm  

Knihovna Historického ústavu AV ČR v Praze 

▪ http://www.usd.cas.cz/usdwin/ucw051.html  

Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze 

▪ http://ckis.cuni.cz/  

Centrální katalog Univerzity Karlovy (CKS01) 

▪ http://sd.ruk.cuni.cz/tinweb/skuk/tw  

Souborný katalog Univerzity Karlovy 

▪ http://knihovna.jinonice.cuni.cz/  

Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích, společné zařízení FF, FSV a FHS UK 

▪ http://www.psp.cz/kps/knih/index.htm  

Parlamentní knihovna ČR 

▪ http://www.nm.cz/knm/index.htm  

Knihovna Národního muzea v Praze 

▪ http://www.mlp.cz/  

Městská knihovna v Praze 

▪ http://tin.upol.cz/  

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci 
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▪ http://www.svkol.cz/  

Vědecká knihovna v Olomouci 

▪ http://www.svkhk.cz/knihovna/  

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

▪ http://tin.cbvk.cz/  

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 

▪ http://www.svkpl.cz/  

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

▪ http://www.svkul.cz/  

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 

▪ http://www.svkos.cz/  

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

▪ http://www.svkkl.cz/  

Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

▪ http://www.kvkli.cz/  

Krajská vědecká knihovna v Liberci 

Knihovny v zahraničí 

▪ http://www.onb.ac.at/  

Österreichische Nationalbibliothek 

▪ http://ub.univie.ac.at/  

Knihovní portál vídeňské univerzity 

▪ http://www.bsb-muenchen.de/  

Bayerische Staatsbibliothek München 

▪ http://www.ub.uni-muenchen.de/  

Universitätsbibliothek München 

▪ http://www.ddb.de/  

Die Deutsche Bibliothek/Deutsche Bücherei Leipzig 

▪ http://www.loc.gov/  

The Library of Congress, USA 

Muzea 

Muzea v Brně 
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▪ http://www.mzm.cz/  

Moravské zemské muzeum 

▪ http://www.spilberk.cz/  

Muzeum města Brna 

▪ http://www.rommuz.cz/  

Muzeum romské kultury v Brně 

▪ -http://www.cz-museums.cz/  

Muzea a galerie v ČR 

▪ http://www.nm.cz/  

Národní muzeum v Praze 

▪ http://www.szmo.cz/  

Slezské zemské muzeum 

▪ http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/  

Památník národního písemnictví v Praze 

Informační portály a rozcestníky 

▪ http://www.sendme.cz/trestik/main.htm  

Český raný středověk, stránky Dušana Třeštíka 

▪ http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/  

H-Soz-u-Kult - Humanities. Sozial- und Kulturgeschichte. Nejlepší informační a komunikační 

portál pro historiky. Mj. informace o stovkách časopisů, o projektech a o chystaných 

konferencích, nabídky stipendií apod. 

▪ http://www.clio-online.de/  

Clio on-line. Odborný portál pro historické vědy 

▪ http://www.historicum.net  

Server a rozcestník nejen pro historii a dějiny umění raného novověku 

▪ http://www.fruehe-neuzeit.net/  

Virtual Library Geschichte - Frühe Neuzeit. Virtuální knihovna pro ranný novověk 

▪ http://www.dejiny.sk/  

Slovenský portál pro historiky 

▪ http://www.archiwa.net/  

Polský odborný portál pro archivnictví 
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▪ http://zis.uibk.ac.at/  

Zeitgeschichte Information System. Informační portál pro soudobé dějiny univerzity v 

Innsbrucku 

▪ http://www.eseh.org/home.html  

Server evropské společnosti pro enviromentální dějiny. Obsahuje odkazy na podobné stránky v 

celém světě 

Digitalizované prameny, digitální knihovny 

▪ http://www.memoria.cz/  

Projekt NKP Memoria - digitalizace historických knižních fondů, vstup do digitální knihovny 

středověkých rukopisů Manuscriptorium 

▪ http://kramerius.nkp.cz/  

Systém Kramerius - Projekt NKP - Digitalizovaná periodika od 18. století, přístup částečně 

omezen autorským zákonem 

▪ http://www.psp.cz/docs/  

Dokumenty Poslanecké sněmovny PČR 

▪ http://www.historie.upol.cz/19/  

Prameny k dějinám 19. století. Databáze UP Olomouc 

▪ http://dig.vkol.cz/  

Digitální knihovna historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci. Digitalizované dokumenty 

pocházejí z časového rozmezí 11. až 17. století 

▪ http://www.bl.uk/gabriel/bibliotheca-universalis/en/bibliotheca_universalis_accueil.htm  

Bibliotheca Universalis - Projekt sdružující odkazy na digitalizované zdroje více než deseti 

významných světových knihoven 

▪ http://anno.onb.ac.at/  

ANNO - AustriaN Newspapers Online - Rakouské historické noviny a časopisy v digitalizované 

podobě 

▪ http://www.ieg-friedensvertraege.de/  

Stránky projektu Europäische Friedensverträge der Vormoderne, Institutu pro evropské dějiny 

v Mohuči 

▪ http://gallica.bnf.fr/  

Projekt Gallica-digitální knihovna Francouzské národní knihovny. Volný přístup k velkému 

množství digitalizovaných knih, mj. starých encyklopedií a periodik 

Historické časopisy a e-žurnály 
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▪ http://www.jstor.org/  

Plné texty vědeckých humanitních časopisů. Přístup omezen na univerzitní počítače 

▪ http://www.ingentaconnect.com/  

Nejobsáhlejší soubor akademických publikací s možností registrace a získání plných textů 

vybraných článků 

▪ http://www.history-journals.de/  

Informační portál o historických časopisech 

▪ http://www.susas.de/zeitschriften_geschichte.htm  

Průvodce historickými časopisy a e-žurnály 

▪ http://www.coldwar.cz/  

Pražský web pro studenou válku 

▪ http://klaudyan.psomart.cz/  

Internetový magazín pro historickou demografii a enviromentální dějiny 

▪ http://www.eforum-zeitgeschichte.at/  

Rakouský e-žurnál pro soudobé dějiny Mapy 

Mapy a atlasy 

▪ http://gauss.suub.uni-bremen.de  

Digitalizované mapy a plány evropských zemí a měst z mapové sbírky brémské univerzity, 

včetně českých zemí zejména v 17. a 18. století). 

▪ http://oldmaps.geolab.cz  

Projekt laboratoře geoinformatiky UJEP v Ústí nad Labem. Obsahuje digitalizované soubory 

map I. a II. vojenského a Müllerova mapování. Stabilní katastr se připravuje. 

▪ http://www.hiu.cas.cz/atlas/  

Prezentace projektu Historický atlas měst České republiky. Volně přístupné ukázky. 

Populárně naučné weby 

▪ http://www.bbchistorymagazine.com/  

Historický on-line magazín BBC 

▪ http://www.france-pittoresque.com/  

Historický a kulturní průvodce po Francii a jednotlivých regionech 
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