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Úvod
Jubilejní rok 2004 oslavil Státní ústřední archiv náležitě, což znamená prací navíc, jež byla
zčásti vykonána dokonce již v roce předcházejícím. Padesátiletí existence korunovala úspěšná
mezinárodní konference doprovozená neméně úspěšnou výstavou a doprovodnou publikací
mapující minulost i současnost všech činností vykonávaných v archivu. Zamýšlení nad
minulostí, tradicemi i perspektivami archivu symbolicky probíhalo v bouřlivém závěrečném
období přípravy nového archivního zákona a prováděcích vyhlášek k němu. Často s pořádným
rachotem probíhalo rázné zabouchnutí za minulostí a odvážné nakročení do nových
povinností i odlišného zakotvení systému archivů. Srážely se často odlišné náhledy, doufejme,
že vždy motivované blahem archivařiny jako celku.
Obvyklé trpké poznámky na úvod o nepřízni osudu, co se týče počtu pracovníků a nízkých
tarifů, ponechme v tomto jubilejním hodnocení až do příslušných rubrik a do dílčích zpráv
vedoucích oddělení. Nebyly by také zcela spravedlivé. Je však s podivem, co vše se dokázalo
udělat za jediný rok i se zátěží velkých oslav, velkých stavebních rekonstrukcí a velkých
očekávání dalších úkolů a reorganizací. Patří tedy na toto místo především velký dík všem
kolegům za vše, co s tak velkým nadšením podnikají, za každodenní poctivou práci i za
nadstandardní výkony ve vypjatých okamžicích.
1. Personální situace, vzdělávání pracovníků, čerpání pracovní doby
Díky pochopení nadřízených orgánů se v uplynulém roce zastavilo další snižování počtu
pracovníků před prahem státních archivů. Chceme jen tiše doufat, že snižování administrativy
proběhne tam, kde je to opravdu žádoucí, a nás, výkonné archiváře (a samozřejmě i ostatní
pro archiv zcela nepostradatelné profese) opět obejde i v letech následujících. Nebylo by už
snadné volit priority, dále koncentrovat pracovní síly a dostát všem zákonným povinnostem.
Vždyť budeme muset prokázat, že splňujeme všechny, tedy i personální, podmínky
akreditace.
Trpkosti vyplývající s nepřijetí všech návrhů vedení archivu na zařazení pracovníků do
tarifů v novém systému na konci roku 2003, vrcholily na začátku minulého roku protesty
vedoucích pracovníků, schůzkami s příslušnými odbory a květnovou kontrolou odboru
personálního ve Státním ústředním archivu. Dlužno poznamenat, že nesmírně korektní postup
kontrolní skupiny osmělil vedení archivu k pokusu opřít se o závěry kontrolního protokolu
v další, nepříliš úspěšné, snaze řešit tuto stále velmi citlivou problematiku. Ostatně vedení je
tu od toho, aby se snažilo jednat ve prospěch instituce, již vede.
Způsob řešení dalšího vzdělávání pracovníků spoluprací s katedrou archivnictví a PVH
filozofické fakulty Univerzity Karlovy se osvědčil a budeme mít zájem na pokračování.
V archivu je ostatně vytvořen další dostatečný prostor k sebevzdělávání všech profesí ať
formou školení, stáží, účastí na přednáškách, seminářích, konferencích nebo studiem odborné
literatury. Pracovníci se i v minulém roce s oblibou účastnili přínosných kurzů výpočetní
techniky, a to ve vzdělávacím středisku MV v Benešově. Jednalo se o kurzy OAS MV ČR:
kurz Základy PEVA a Digitální dokumenty v archivech. Naštěstí se nepotvrdilo, že jde o
placenou službu.V rámci dalšího vzdělávání se pracovníci zúčastnili odborného školení
k problematice správního řádu a nového archivního zákona. Plánované proškolení pracovníků
1. oddělení dr. Žabkou v oblasti předarchivní péče bylo přeloženo na rok 2005, kdy bude tato
skutečně vykonávána. Z časových důvodů nebylo možné zajistit v potřebné míře speciální
školení administrátorů aplikačního SW (především MS SQL), z technických a časových
důvodů nezajistilo 8. oddělení v dostatečné míře systematické školení uživatelů programu
Janus2000. Ke zlepšení této situace by snad přispělo i vybavení počítačové učebny v PTO
počítači.V roce 2004 v rámci proškolení dalších pracovníků knihovny v práci se základním
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SW a Internetem byly využity bezplatné kurzy pořádané v rámci celostátního projektu
ministerstva kultury VISK 3 Městskou knihovnou v Praze pro pracovníky veřejných
knihoven, evidovaných v celostátní evidenci knihoven ČR.
Kurzy anglického jazyka nabízené prostřednictvím SÚA se otevřely i pro zaměstnance, u
nichž je zájem vedení na osvojení či prohlubování jazykových dovedností. Z časových
důvodů klesá naopak poptávka po jazykových kurzech Policejní akademie.
Přínosné je i vzdělávání v Institutu veřejné správy – presenční kurs o krizovém plánování
absolvovala prozatím jen ředitelka. Tamní e-learningový kurz “Minimum o Evropské unii”
využili dva kolegové. Jeden kolega se účastnil školení vybraných pracovníků organizačních
složek státu zřízených MV o aktuální problematice utajovaných skutečností v Herlíkovicích.
Speciální dílčí školení účetních, hospodářek, personalistky, auditora pořádaná ministerstvem
či soukromými agenturami se odrazí v kvalitě jejich práce.
V tomto roce zahájili dva pracovníci bakalářské studium chemie na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze, pět vysokoškolských pracovníků se účastní
postgraduálního studia na FF UK Praha (katedra PVH AS, Ústav českých dějin a Ústav
hospodářských a sociálních dějin, bez nároku na pracovní čas). Jeden kolega
pokračoval ve středoškolském studiu a pět (!) kolegyň začalo navštěvovat odborný kurz
na FFUK pro archiváře.
V srpnu 2004 zahájila restaurátorka Johana Langerová roční pracovní pobyt
v restaurátorském oddělení National Archives of Scotland v Edinburgu. V letošním
roce bude ve spolupráci s NAS pokračovat BcA. Anna Rajnišová. Plánované studijní
pobyty v Archivschule v Marburgu se z organizačních důvodů nerealizovaly, ale počítá
se s nimi v roce 2005.
Příloha - Personální stav pracovníků k 31.12.2004
Třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Místa (počet)
systemizovaná
0
0
2
4
5
5
8
24
27
9
27
15
15
5

MD
RD

1
3

CELKEM
mimo MD +RD

146
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2. Předarchivní péče a akvizice archiválií
Časová dotace zaměřená na vlastní provádění předarchivní péče byla přibližně na stejné
úrovni jako v minulém roce, ale výkon z hlediska množství skartačních řízení a posuzovaných
objemů dokumentů značně vzrostl. K tomu je třeba připočíst i časově a odborně náročnou
agendu státní kontroly. Archiv v současnosti na základě platných předpisů a delimitace
předarchivní péče mezi státními archivy, kterou ostatně sám inicioval koncem 90. let
minulého století, zajišťuje předarchivní péči u těchto původců (jejich celková základní
struktura):
- ústřední orgány státní správy: Úřad vlády, ministerstva (kromě obrany a zahraničních
věcí, částečně vnitro) – 14
- ostatní státní úřady s celostátní působností – 20 (včetně nově vzniklých institucí –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nejvyššího správního soudu)
- bývalé ústředně řízené příspěvkové a rozpočtové organizace, subjekty vykonávající
přenesené pravomoci státní správy, popř. některé soukromoprávní právnické osoby
(po dohodě se SOA) – všechny s celostátní působností – inspekce, komory, fondy,
komise, agentury, ústavy, instituty, bývalé podniky zahraničního obchodu aj. – cca
230 subjektů
- právnické osoby soukromoprávního charakteru s celostátní působností (svazy,
asociace, spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, občanská sdružení, politické
strany a hnutí, spolky a organizace zahraničních Čechů, subjekty zabývající se
shromažďováním dokumentace a některých archiválií) – v řádu stovek subjektů
- fyzické osoby – v řádu stovek až tisíců.
V obecné rovině, v rámci archivu, bylo 5. oddělení (za pomoci vybraných pracovníků 4.,
6. a 8. oddělení) garantem předarchivní péče ve státní sféře, včetně výběru archiválií ve
skartačním řízení, a 6. oddělení (metodická pomoc 5. oddělení, popř. jeho vybraných
pracovníků u původců) je garantem předarchivní péče v nestátním sektoru. Navíc pracovníci
8. oddělení dr. Kalina a ing. Kunt poskytovali výše uvedeným oddělením metodickou pomoc
a spolupracovali s nimi v oblasti průzkumů a výběru elektronických dokumentů, včetně
problematiky jejich dlouhodobého uchovávání.
V tomto roce byly rovněž realizovány některé přípravné konzultace ohledně vytvoření
pracoviště pro dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů v SÚA (hlavní gesce 8.
odd.). Oproti minulým letům byl zmíněnými pracovníky 8. odd. obnoven ve 2. polovině roku
průzkum výskytu elektronických dokumentů převážně u těch původců, kde byla prováděna
státní kontrola nebo skartační řízení. Z přejímek elektronických dokumentů zmíníme
především tu z Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka (vyhodnocení
povodní 2002).
V roce 2004 byly uspořádány 2 porady vybraných pracovníků SÚA se zástupci správních
archivů z ústředních orgánů státní správy (květen a prosinec). Setkání byla věnována
problematice provádění kontrolní činnosti a nového zákona o archivnictví a spisové službě i
dalším aktuálním otázkám při vzájemné spolupráci těchto subjektů v oblasti předarchivní
péče.
Byly též provedeny u některých původců průzkumy ve spisovnách – při této příležitosti
byly využívány nové aktualizované formuláře, které navrhli pracovníci 8. odd. Dalším
zásadním úkolem byly práce na nových aktualizovaných seznamech původců, příslušných do
gesce SÚA, resp. NA, a to zejména s ohledem na nový zákon č. 499/2004 Sb., který vstoupil
v platnost 1. 1. 2005. V tomto směru byly realizovány již i některé předběžné konzultace
s vybranými zástupci MZA Brno, ZA Opava, SOA Praha, AHMP. Orientovali jsme se též na
spolupráci s archiváři politických stran a hnutí a významných občanských sdružení (včetně
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nástupců bývalých dobrovolných organizací a transformovaných státních rozpočtových a
příspěvkových organizací). Pro tuto oblast bude klíčová aplikace nového archivního zákona.
V závěrečných měsících roku (listopad, prosinec) byl mj.mapován dopad nového
archivního zákona i na práci I. oddělení v oblasti předarchivní péče u archivů církevního a
náboženského charakteru. S novým archivním zákonem byli v předstihu seznámeni
pracovníci pražského arcibiskupství a představitelé řádů, o jejichž fondy oddělení pečuje na
základě depozitních smluv. Dále byly prostřednictvím předsedů řádových konferencí
(mužských i ženských řádů) seznámeni s novým archivním zákonem i další řády a řádové
instituce. Seznam, vytvořený v I. oddělení a vycházející z informací dostupných na webových
stránkách ministerstva vnitra a ministerstva kultury, obsahuje na 206 církví a náboženských
institucí a má zatím pracovní funkci; v roce 2005 bude upřesněn a zpracován do definitivní
podoby. Po vypracování definitivního seznamu bude uskutečněno také jednání
s mimopražskými archivy o případné přenesení pravomoci dohledu; dosud byla věc
předběžně projednána s Moravským zemským archivem v Brně a Zemským archivem
v Opavě, a to s kladným výsledkem.
Na základě zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a již
dříve připravené metodiky byly v souladu se schváleným plánem kontrol na rok 2004
uskutečněny tyto kontrolní akce:
- Český statistický úřad
6. 12. 2004
- Ministerstvo informatiky
1. 12.
- Ministerstvo financí
15. 6.
- Ministerstvo průmyslu a obchodu
23. 11.
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
3. 12.
- Ministerstvo zemědělství
15. 6.
- Revmatologický ústav
14. 10. 2004
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
31. 8. – 3. 9.
- Úřad pro civilní letectví
3. 6.
Na zobecňující soudy v tomto směru je sice příliš brzo, přesto lze konstatovat, že tento
náročný nástroj výkonu předarchivní péče se velmi osvědčil. Musí se však používat
v rozumné kombinaci s metodickou pomocí a kolegiální spoluprací a v přiměřené míře.
Celkové výsledky skartačního řízení, resp. výběru archiválií ve skartačním řízení v SÚA
v roce 2004:
- 120 uzavřených skartačních řízení, z toho
státní instituce - 86
nestátní sektor – 34
- v rámci těchto výše uvedených uzavřených skartačních řízení bylo
povoleno skartovat cca 2 549 bm obyčejných písemností
cca 1 059 bm účetních písemností
cca
18 bm původně utajovaných písemností
celkem povoleno skartovat cca 3 626 bm písemností,
celkem bylo vybráno cca 285 bm archiválií.
Dále byly připomínkovány spisové a skartační normy celkem u 19-ti subjektů, z nichž
jde o 15 státních původců a 4 instituce nestátní sféry.
V roce 2004 jsme po mnohaletém úsilí docílili, že byly k trvalému uložení předány
archiválie kabinetů ministra spravedlnosti z padesátých let v rozsahu 50 bm a archiválie
Státního soudu v rozsahu 45 bm. Zajímavou, byť značně přezrálou přejímku slibuje jednání
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s odborem všeobecné správy MV ČR (oddělení státních hranic, mj. dokumenty ještě z doby
habsburské monarchie). Obdobný důvod – stěhování – měla přejímka od Odboru
ekonomického zabezpečení MV ČR. Byly odvezeny staré karty bývalých zaměstnanců (tzv.
kmenové listy) a několik pomocných knih bývalého Zemského četnického velitelství z let
1876-1950 (1956), které byly uloženy do stejnojmenného archivního fondu.
Z jednotlivých přírůstků v oddělení nestátních fondů je třeba na prvním místě zmínit
objevení osobního archivu ministerského předsedy Antonína Švehly, které lze bez přehánění
označit za senzační. Fond obsahuje především korespondenci prvořadé důležitosti s tak
vynikajícími pisateli, jakými jsou T. G. Masaryk, K. Kramář, E. Beneš, K. Čapek ad. Z
dalších přírůstků zaujmou archiválie ministerského předsedy Aloise Eliáše, publicisty
Františka Klátila, filosofa Erazima Koháka, historika Ivana Krempy, historika Vlastimila
Kybala a jeho rodiny, teologa Jana Miliče Lochmana, diplomata Jiřího Sedmíka, politika
Oldřicha Suchého, Jaroslava, Jana a Mileny Šimsových, politika a publicisty Pavla Tigrida,
ministra Josefa Vavrouška, olympioniků Dany a Emila Zátopkových a dalších.
Z institucionálních fondů zmíníme alespoň zisk archivů Křesťanskodemokratické strany a
Svazu nuceně nasazených, které budou doceněny zájemci o dějiny 90. let minulého století a
kompletace fondů Socialistický svaz mládeže a Svaz protifašistických bojovníků, o které
SÚA dlouhodobě usiloval. Důkazem důvěry, jíž se SÚA těší v zahraničí, jsou přejímky
archivů Československého spolku Masaryk v Solothurnu (Švýcarsko), švýcarské odbočky
Společnosti pro vědy a umění i archiválií českých spolků z Oregonu (USA).

Příloha
Hodnocení realizace kontrolní činnosti v SÚA v roce 2004

Úvodem:
Po přípravné fázi v roce 2003, kdy 5. odd. koordinovalo vytváření vlastní metodiky
provádění kontrolní činnosti SÚA, v roce následujícím se již oficiálně a s plným nasazením
“státním kontrolám” věnovalo, a to za pomoci dalších vybraných pracovníků ze 4. a 8. odd.
SÚA.
Celkem bylo provedeno podle zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, 9 kontrol (z toho 6 v ústředních orgánech státní správy). Na provádění
kontrol se v jednotlivých kontrolních skupinách podíleli tito pracovníci SÚA:
- ze 4. odd. SÚA: L. Machková (1x), dr. Marešová (1x), dr. Nosková (2x), dr. Pšeničková
(1x),
- z 5. odd. SÚA: dr. Brom (3x), mgr. Šimůnková (8x), dr. Žabka (4x),
- z 8. odd. SÚA: dr. Kalina (4x), ing. Kunt (3x).
Výše uvedené kontrolní akce se uskutečnily na základě ročního plánu kontrolní
činnosti SÚA na rok 2004 (viz Pokyn ředitelky SÚA č. 2/2004).
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Celkové hodnocení:
Zaměření jednotlivých kontrol bylo specifické a odpovídalo potřebách řešení daných
problémů u původců, a to např. od celkové kontroly chodu spisové služby, identifikace
ukládacích míst dokumentů v instituci, spisových a skartačních norem, kontroly úrovně
vyřazování dokumentů až k speciálním otázkám – mj. k prioritám v předávání archiválií do
SÚA, řešení důsledků transformace některých podřízených organizačních článků či předávání
dokumentů ze spisoven do správních archivů.
Organizačně se plně osvědčila praxe kontrolních skupin (nejlépe 3-členných). Velmi
platným členem zmíněných kontrolních skupin byla kol. mgr. Šimůnková (viz četnost její
účast na realizovaných kontrolách), mj. díky jejímu právnickému vzdělání a odborné erudici.
Současně je zde třeba uvést fakt, že z hlediska přípravy, poté vlastní realizace, ale i
následného sledování plnění kontrolou uložených úkolů jde o odborně i časově velmi
náročnou činnost, která i do budoucna bude vázat poměrně značnou časovou dotaci v oblasti
předarchivní péče.
Z hlediska dosavadních zkušeností z těchto kontrolních akcí lze celkově registrovat
jejich významný dopad – kontrolní skupiny byly přijímány významnými statutárními
představiteli daných institucí – tyto osoby byly rovněž přítomny při ukončování kontrol a při
předávání oficiálních kontrolních protokolů zástupci SÚA. Uvedení původci jsou zavázáni
prostřednictvím zmíněných protokolů z kontrol zabývat se řešením identifikovaných
nedostatků a plnit určené termíny k jejich nápravě.
V následujícím období bude třeba dále dopracovat některé metodické aspekty při
případném provádění tzv. následných kontrol, resp. v případě nutnosti u některých z výše
uvedených či dalších subjektů tento typ kontrol v praxi rovněž provádět.
Celkově je třeba také uvést, že samotná kontrolní činnost (od 1. 1. 2005 již podle §§71
a 72 zákona č. 499/2004 Sb.) je velmi specifickou činností, která v žádném případě ani
nenahrazuje vlastní předarchivní činnost archivu, ani nelze tyto obě záležitosti vzájemně
zaměňovat.
Další hlubší analýza výsledků kontrolní činnosti prováděné vybranými pracovníky
SÚA, resp. NA, bude možná přirozeně až po uplynutí delšího časového období.

V Praze, dne 28. 1. 2005
Bohumír Brom
5. odd. NA
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Příloha
Evidence přírůstků za rok 2004
V roce 2004 bylo do přírůstkové knihy SÚA zapsáno celkem 97 přejímek (958,66 bm
archiválií, 7966 ukládacích jednotek). V porovnání s rokem 2003 bylo v roce 2004 převzato o
337,74 bm archiválií méně, ačkoliv počet uskutečněných přejímek zůstal přibližně stejný
(2003: 100 přejímek, 2004: 97 přejímek). V roce 2004 předalo archiválie do SÚA celkem 45
institucí (59 přejímek, 922,17 bm) a 28 fyzických osob (38 přejímek, 36,49 bm). Z předaných
písemností původců, kteří dosud neměli v SÚA založený fond, vzniklo v SÚA celkem 43
nových fondů a sbírek (206,1 bm), přičemž k 31 z nich byl k 31.12.2004 založen nový EL
JAF.

Přejímky zapsané do přírůstkové knihy SÚA v roce 2004
1. Počty přejímek, bm a ukládacích jednotek podle oddělení, která spravují převzaté
archiválie:
Oddělení
01
03
04
05
06
08
12
celkem:

Počet přejímek
3
2
20
17
48
2
5
97

Počet bm
0,32
10,01
662,11
110,8
157,66
15,9
1,86
958,66

Počet ukládacích jednotek
4
116
5275
889
1349
154
179
7966

2. Počty přejímek, bm a ukládacích jednotek podle oddělení, která archiválie přejímala:
Oddělení
01
03
04
05
06
08
12
S
celkem:

Počet přejímek
3
1
5
26
48
9
4
1
97

Počet bm
0,32
10
108,5
578,26
157,66
102,06
0,36
1,5
958,66

Počet ukládacích jednotek
4
111
685
4953
1349
685
15
164
7966

3. Počty přejímek, bm a ukládacích jednotek podle pracovníků, kteří přejímali archiválie:
Pracovník Oddělení
Benešová
12
Blodigová
06
Brom
05
Bubeník
06
Caltová
06
Drašarová
S
Chaloupková
06
Kaďorek
08
Kahuda
06
Kalina
08
Kokošková
03
Křečková
01
Křesťan
06
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Počet přejímek
3
8
12
5
10
1
2
1
4
1
1
1
5

Počet bm
0,16
11,36
530,6
5,63
4,06
1,5
36
13
6,12
0,6
10
0,12
2,14

Počet ukládacích jednotek
5
105
4586
120
31
164
181
148
41
10
111
1
41

Pracovník
Kunt
Machková Z.
Marešová
Matušíková
Mrvíková
Paulus
Rohlena
Šimánková
Šimůnková
Štverák
Žabka
celkem:

Oddělení
08
06
04
01
12
06
05
04
05
04
05

Počet přejímek
7
5
1
2
1
9
4
3
6
1
4
97

Počet bm
88,46
80,9
5,5
0,2
0,2
11,45
11,4
95
18,31
8
17,95
958,66

Počet ukládacích jednotek
527
739
45
3
10
91
82
586
150
54
135
7966

4. Přehled institucí (organizací) a jednotlivců, kteří předávali archiválie do SÚA:
a) Organizace a instituce
Předávající organizace
Antikvariát, Ing. Miloslav Burdátš
Archipo s. r. o. Praha (komerční spisovna)
Centrotex a.s. v likvidaci
Česká správa sociálního zabezpečení
Český báňský úřad
Český institut pro akreditaci o. p. s.
Český lodní a průmyslový registr, s.r.o
Český svaz bojovníků za svobodu
Drážní úřad
Generální ředitelství cel Ministerstva financí ČR
Hudební mládež ČR
Investa a. s. v likvidaci
KDU-ČSL
Klášter sv. Tomáše
Krajský soud v Plzni
Krajský úřad Libereckého kraje
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Nejvyšší kontrolní úřad
Občanská demokratická strana
Pražská informační služba
Republikové koordinační centrum mladých
Revmatologický ústav
Různé antikvariáty a knihkupectví
Správa chráněných krajinných oblastí ČR
Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Kutná Hora
Státní plavební správa
Státní ústřední archiv v Praze
Středisko cenných papírů Praha
Svaz nuceně nasazených
Syndikát novinářů ČR
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ústav stavebních informací v likvidaci
Ústav zdravotnických informací a statistiky Praha
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Počet přejímek
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
2
1

Počet bm
0,12
15
30
0,5
8
1,5
1,5
35
31
11
6
20
3,5
0,12
31
0,05
47,05
9,5
426
50
10
9
8,45
2,4
0,4
43
12,8
1
0,15
14
0,15
6
16,4
25
25
3,12
0,1
2
1,51

Počet UJ
1
222
283
4
54
18
7
175
0
185
44
190
26
1
140
1
460
69
3409
347
111
73
66
19
3
445
104
89
13
99
2
49
158
260
97
16
2
17
14

Předávající organizace
Ústav zemědělských a potravinářských informací
Velvyslanectví ČR v Bernu
Vojenský ústřední archiv Praha
Výzkumný ústav potravinářský Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
celkem:

Počet přejímek
1
2
1
1
1
1
59

Počet bm
0,15
1,5
1,5
11
0,1
0,6
922,17

Počet UJ
15
11
164
41
13
10
7527

Počet přejímek
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
7
2
1
1
1
2
38

Počet bm
1
0,5
1,12
3
0,01
0,2
0,25
0,01
0,12
0,12
0,03
3,1
0,36
3
0,12
0,12
0,6
0,47
0,12
0,75
0,75
0,2
2,46
0,26
12
3,12
2
0,7
36,49

Počet UJ
6
4
8
20
5
27
2
1
1
1
2
23
3
22
1
4
6
5
1
7
6
10
19
3
190
26
30
6
439

b) Jednotlivci
Předávající organizace
Babička Vácslav PhDr.
Černíková Eva Mgr.
Černý Bohumil, PhDr., CSc.
Havlín Otokar Ing.
Just Karel
Kafka Václav, Dr. med.
Karlsson Blanka, PhDr., PhD.
Klátilová Milada
Kohák Erazim, Prof. PhD.
Kopřivová Anastázie Mgr.
Krejčí Antonín PhDr.
Krempová Jaroslava
Kybal Dalimil Prof. PhDr. Ing.
Lochman Jan Milič
Martincová Šárka
Obereigner Vlastimil
Panenka Jan PhDr.
Pasáková Jana PhDr.
Rayson Brenda
Suchý Jiří
Svátek František
Šámalová Jana PhDr.
Šimsová Milena PhDr.
Šimsová Sylva
Tigridová Ivana
Vavroušková Eva Ing.
Zátopková Dana
Žmolíková Jana MUDr.
celkem:

5. Přehled fondů (původců), jejichž písemnosti byly převzaty do SÚA:
a) Organizace a instituce, sbírky
Název fondu/Původce
Archiv České strany národně sociální, Praha
Archiv Syndikátu novinářů, Praha
Archivní registratura
Augustiniáni obutí - provincialát a konvent, Praha
Centrotex, organizace zahraničního obchodu, Praha
Centrum kupónové privatizace
Česká správa sociálního zabezpečení
České spolky Oregon
Československý lodní registr, Praha
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Počet přejímek Počet bm
1
0,01
1
1
2
15,9
1
0,12
1
30
1
25
1
0,5
1
0,12
1
1,5

Počet UJ
1
3
154
1
283
260
4
4
7

Název fondu/Původce
Počet přejímek Počet bm
Československý spolek Masaryk Solothurn
1
0,7
Český báňský úřad
1
8
Český institut pro akreditaci
1
1,5
Dokumentace
1
0,5
Drážní úřad
1
31
Federální ministerstvo dopravy
1
45,45
FINOP a. s.
1
15
Generální ředitelství cel Ministerstva financí ČR
1
8
Hudební mládež ČR
2
6
Institut moderního průmyslu
1
0,5
Investa, organizace zahraničního obchodu, Praha
1
20
Klub novinářů Pražského jara 1968
1
2,12
Křesťanskodemokratická strana
1
2,4
Ministerstvo dopravy a spojů, Praha
0
0,5
Ministerstvo dopravy II, Praha
1
0,6
Ministerstvo dopravy III, Praha
0
0,5
Ministerstvo financí II
1
9,5
Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu ČR
1
66
Ministerstvo spravedlnosti ČSR
1
50
Ministerstvo státní kontroly II
2
6,45
Ministerstvo stavebnictví
1
360
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
2
9
Ministerstvo železnic I, Praha
1
0,01
Nejvyšší kontrolní úřad
1
2
Revmatologický ústav, Praha
1
5,3
Sbírka map a plánů
1
1
Sbírka Rok 1968
1
0,2
Sbírka výstřižků
1
0,4
Sbírka výstřižků KDU-ČSL
1
3,5
Socialistický svaz mládeže - ústřední výbor
1
43
Společnost pro vědy a umění - Švýcarská skupina, Basilej
1
0,8
Správa chráněných krajinných oblastí ČR
1
0,15
Státní plavební správa, Praha
1
6
Státní soud Praha
2
45
Svaz nuceně nasazených
1
25
Svaz protifašistických bojovníků - ústřední výbor
1
35
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
1
0,1
Ústav stavebních informací
1
1,5
Ústav zdravotnických informací a statistiky
0
0,01
Ústav zdravotnických informací a statistiky II
1
1,5
Ústav zemědělských a potravinářských informací
1
0,15
Ústřední správa cel
1
3
Výzkumný ústav chorob revmatických, Praha
2
7,5
Výzkumný ústav potravinářský Praha
1
11
Výzkumný ústav rostlinné výroby
1
0,1
Výzkumný ústav vodohospodářský
1
0,6
YMCA, Praha
1
1
Zemské četnické velitelství Praha
1
10
Židovské kontrolní matriky
2
0,2
celkem:
62
921,89

Počet UJ
5
54
18
4
407
222
135
44
12
190
13
19
15
21
17
69
550
347
51
2859
73
5
15
53
89
10
3
26
445
6
13
49
239
97
175
2
5
1
13
15
50
51
41
13
10
7
111
3
7389

b) Jednotlivci (=osobní fondy)
Název fondu/Původce
Bruner-Dvořák Rudolf
Černý Bohumil, PhDr., CSc.
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Počet přejímek Počet bm
1
1,5
1
1,12

Počet UJ
164
8

Název fondu/Původce
Čuprov Alexander Alexandrovič, Prof. Dr.
Eliáš Alois, Ing.
First Josef
Franců Dušan
Glazar Richard, dipl. ek.
Havlín Otokar, Ing.
Karlsson Blanka, PhDr., PhD.
Kohák Miloslav, PhDr.
Krejčí Antonín
Krempa Ivan, Prof. PhDr., DrSc.
Kusý Jaroslav
Kybal Vlastimil, Prof., PhDr.
Lochman Jan Milič, Prof. Dr., D.D.
Matys Antonín
Michal Bohumil, PhDr.
Petráček Karel, pplk.
Plechač Miroslav
Sedmík Jiří
Sládek Oldřich, PhDr., CSc.
Suchý Oldřich, JUDr.
Šimsovi Jaroslav, Jan, Milena
Šimsovi Miroslav, Bohuš a Sylva
Škoda Jan, JUDr.
Škroch Josef, pplk.
Švehla Antonín
Tauský Vilém
Tigrid Pavel
Vavroušek Josef, Doc. Ing., CSc.
Zátopkovi Dana a Emil
celkem:

Počet přejímek Počet bm
1
0,12
2
0,47
1
0,12
1
0,12
1
0,12
1
3
1
0,25
1
0,12
1
0,03
1
3,1
1
0,2
1
0,36
2
3
1
0,12
1
0,12
1
0,12
1
0,5
2
0,7
1
1
1
0,75
1
0,48
2
0,26
1
0,6
1
0,75
1
0,5
1
0,12
1
12
1
3,12
1
2
35
36,77

Počet UJ
1
5
1
1
1
20
2
1
2
23
27
3
22
1
1
1
4
6
6
7
4
3
6
6
4
1
190
26
30
577

6. Počty přejímek převzatých do SÚA podle způsobu nabytí:
Způsob nabytí
dar
depozitum
koupě
mimo skartační řízení
ve skartačním řízení
celkem:

Počet přejímek Počet bm
27
34,92
2
1,3
13
8,78
24
187,66
31
726
97
958,66

Počet ukládacích jednotek
416
10
152
1518
5870
7966

7. Počty přejímek převzatých do SÚA podle formy přírůstku:
Forma přírůstku
delimitace k existujícímu fondu
nový fond
přírůstek k existujícímu fondu
celkem:

Počet přejímek Počet bm
2
14,15
42
206,1
53
738,41
97
958,66

Počet ukládacích jednotek
101
2061
5804
7966

8. Nově převzaté fondy do SÚA (forma přírůstku = nový fond):
Název fondu/Původce
Bruner-Dvořák Rudolf
Centrum kupónové privatizace
Česká správa sociálního zabezpečení
České spolky Oregon
Československý spolek Masaryk Solothurn
Český institut pro akreditaci
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Číslo JAF Oddělení Počet bm Počet UJ
1546
12
1,5
164
1571
05
25
260
1549
05
0,5
4
1543
06
0,12
4
1525
06
0,7
5
1572
05
1,5
18

Název fondu/Původce
Čuprov Alexander Alexandrovič, Prof. Dr.
FINOP a. s.
First Josef
Generální ředitelství cel Ministerstva financí ČR
Hudební mládež ČR
Institut moderního průmyslu
Klub novinářů Pražského jara 1968
Krejčí Antonín
Krempa Ivan, Prof. PhDr., DrSc.
Křesťanskodemokratická strana
Lochman Jan Milič, Prof. Dr., D.D.
Matys Antonín
Michal Bohumil, PhDr.
Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu ČR
Ministerstvo státní kontroly II
Nejvyšší kontrolní úřad
Petráček Karel, pplk.
Plechač Miroslav
Revmatologický ústav, Praha
Sbírka výstřižků KDU-ČSL
Sedmík Jiří
Společnost pro vědy a umění - Švýcarská skupina, Basilej
Správa chráněných krajinných oblastí ČR
Suchý Oldřich, JUDr.
Svaz nuceně nasazených
Šimsovi Jaroslav, Jan, Milena
Škoda Jan, JUDr.
Škroch Josef, pplk.
Švehla Antonín
Tigrid Pavel
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ústav zdravotnických informací a statistiky II
Ústav zemědělských a potravinářských informací
Výzkumný ústav chorob revmatických, Praha
Výzkumný ústav potravinářský Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Zátopkovi Dana a Emil
celkem:
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Číslo JAF Oddělení Počet bm Počet UJ
1520
06
0,12
1
1568
05
15
222
1541
06
0,12
1
1570
05
8
135
1521
06
4,5
32
1567
05
0,5
12
1524
06
2,12
13
1519
12
0,03
2
1532
06
3,1
23
1517
06
2,4
19
1530
06
1,7
13
1539
06
0,12
1
1538
06
0,12
1
982
04
66
550
1566
04
5,25
42
1565
05
2
15
1536
06
0,12
1
1537
06
0,5
4
1523
05
3
32
1550
06
3,5
26
1518
06
0,2
1
1526
06
0,8
6
1563
05
0,15
13
1529
06
0,75
7
1527
06
25
97
1542
06
0,48
4
1528
06
0,6
6
1547
06
0,75
6
1535
06
0,5
4
1548
06
12
190
1569
05
0,1
2
1544
05
1,5
13
1562
05
0,15
15
1522
04
2,5
13
1545
05
11
41
1564
05
0,1
13
1531
06
2
30
206,1
2061

3. Zpracování archiválií a anotace nových archivních pomůcek
Inventarizace
Významná část pracovní doby byla věnována zpřístupňovacím pracím, přičemž pozornost
se dlouhodobě zaměřuje především na kmenové, resp. badatelsky žádané fondy a sbírky.
Přehled všech činností je uveden v příloze, zde připomeneme stav jednotlivých
významnějších projektů.V roce 2004 plnil archiv své úkoly v souladu s plánem práce na tento
rok, i když v případě prvního oddělení v podmínkách značně ztížených rekonstrukčními
pracemi, které v objektu probíhaly po tři měsíce (červenec-září). Co se týče plánovaných
pořádacích a katalogizačních prací je možno konstatovat, že byly všechny – s výjimkou fondu
Pražské arcibiskupství IV. – splněny beze zbytku (pořádání fondu APA IV. nemohlo být
ukončeno, protože arcibiskupství koncem prosince 2004 dodalo do archivu dalších 5 beden
materiálu). S definitivním dokončením uspořádání tohoto fondu se počítá v 1. čtvrtletí roku
2005. Byly ukončeny práce na osobního fondu Bauer s tím, že se navrhuje jeho zrušení.
Většinu písemností se totiž podařilo zareponovat do stávajících fondů 1. oddělení. Podle
plánu pokračovaly i práce na fondu Reambulované mapy. Byl dokončen úvod k inventáři,
společný pro všechny díly, a dokončen 1 svazek invetáře, který obsahuje reambulované mapy
pro kraje Berounský a Bydžovský
Reinventarizoval se fond Židovské kontrolní matriky, kdy bylo zpracováno 891 svazků
matrik a 3 kartony výpisů z farních matrik. V budoucnu dojde k propojení tohoto fondu
s fondem Židovské matriky.
Plynule probíhala inventarizace jednotlivých spisových pododdělení Ředitelství
císařských soukromých a rodinných statků Praha, pokračoval prohloubený inventář Starého
montana. Intenzivně pokračovalo pořádání fondů Německé státní ministerstvo, Archiv H.
Ripky, Policejní ředitelství Praha II. – všeobecná registratura (knihy).
Rozpracované fondy nejvíce badateli okupovaného 4. oddělení jsou tak rozsáhlé, že budou
dokončeny v letech 2007 – 2008. Jde mj. o Ministerstvo zdravotnictví 1945 – 1968. V roce
2004 jsme pokračovali v třídění, pořádání a inventarizaci. Pořádací schéma bylo rozpracováno
do větších podrobností. V závěru roku výsledky práce posoudila metodická komise SÚA,
která dosavadní postupy schválila. Byl obhájen i způsob začlenění fondu A. Procházky do
pořádacího schématu. Obdobné práce probíhaly ve fondu ÚV KSČ – Kancelář Generálního
tajemníka G. Husáka. Bylo zpřístupněno 110 kartonů.
Probíhalo též třídění a spojování archiválií, které prošly po povodních sušením a
desinfekcí, jejich propojení s části fondu, která je již v archivu uložena a ukládání do čistých
obalů. Jedná se o dokumenty ke konfiskacím, přídělům a pozemkové reformy (období 1945 –
1955). Celkem bylo takto utříděno podle lokalit a majitelů cca 200 kartonů.
Velmi využívaným fondem je Československá vládní komise pro stíhání nacistických
válečných zločinců. Problematikou stíhání válečných zločinů po roce 1945 se zabývalo
několik resortů - Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo
vnitra, Úřad předsednictva vlády a Generální prokuratura ČSSR. Tato agenda byla ve všech
resortech věcně oddělena, jednotlivé případy stíhání procházely po celé období 1945 – 1989 a
byly mezi resorty předávány až do vyřízení. Vládní komise pod výše uvedeným názvem
začala pracovat 1965. Ve fondu jsou uloženy zápisy ze zasedání, které byly vytříděny a
uloženy do 15 kartonů.
K uspořádaným 1257 kartonům fondu Dům zahraničních služeb MŠ ČSR v roce 2004 byl
pořízen prozatímní inventární soupis. Nejnižší jednotkou je soubor dokumentů jednotlivce kmenové číslo a soubory jsou řazeny podle zemí původu studujících.
Z důvodu nahlédací agendy byly provedeny dílčí soupisy ve fondech Státní úřad pro věci
církevní (kolegia ministra), Ministerstvo práce a sociální péče - sign. 1994 okresní péče o
mládež – likvidace (soupis lokalit), Ministerstvo školství a kultury – kolegia ministra, Státní
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úřad sociálního zapečení – kolegia ministra – předsedy, Pražské sanatorium v Praze – Podolí
pro navrátilce z koncentračních táborů – dosud součást fondu Ústav pro péči o matku a dítě
(uvažujeme o zřízení samostatného fondu). Abecední třídění podle jednotlivých osob stále
probíhá. Dosud bylo uspořádáno 14 kartonů.
Dokončeny jsou hrubé třídění a soupis fondu Státní ústav pro rajónové plánování (Terplan)
a soupisy statistických publikací v oddělení pátém.
Zpracování rozsáhlého fondu Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv III (1952–
1987) výrazně zrychlilo a při současném tempu je odhadováno ukončení úkolu v roce 2006.
Intenzivně probíhalo rovněž zpracování dalšího rozsáhlého fondu Archiv Syndikátu novinářů
ČR, kde dochází k revizi hrubého uspořádání a sjednocování jednotlivých regestů. Zpracování
by mělo být ukončeno v roce 2005, kdy bude rovněž rozhodnuto o definitivní formě výsledné
pomůcky.
Z dalších pořádacích prací je třeba upozornit na osobní archiv Antonína Švehly, který byl
do SÚA zapůjčen k mikrofilmování a zde prakticky zkatalogizován; katalog bude dokončen
v příštím roce. Dokončen byl rovněž inventární soupis fondu Sokol Paříž, který bude
v příštím roce předložen ke schválení. Ke schválení bude předložen rovněž inventář fondu
Nový Rostislav, za součinnosti dvou oddělení bude dokončen rovněž inventář fondu Bílkovi a
Nečasovi – rodinný archiv.
Na poli archivní metodiky byla věnována pozornost zpracování metodického návodu pro
pořádání archivů spolků, který byl v definitivním znění odevzdán k publikaci redakci
Archivního časopisu.
Fond Bruner–Dvořák Rudolf nám byl předán na začátku roku z Ústředního vojenského
archivu s podmínkou, že dárci poskytneme digitální kopie těchto 189 kusů skleněných
negativů a fotografií. Proto jsme fond začali přednostně zpracovávat. Vzhledem k nutným
konzervačním zásahům budou práce dokončeny až v roce 2005. Skeny, jednak pro ÚVA a
jednak pro badatelské potřeby v našem archivu, které provádíme samostatně, se pokusíme
připojit k inventárním záznamům ukládaným do databáze JANUS.
Dokončeno bylo zpracování fondu Československá tisková kancelář – negativy 1930 1939. Do databáze Janus bylo uloženo celkem 4408 záznamů (1661 záznamů v roce 2003 a
2747 záznamů v roce 2004). Pokračuje inventarizace fondu Fotoarchiv ČTK – fotografie a
negativy 1920–1936, který je velmi rozsáhlý a potřebuje konzervační zásahy; negativy
zároveň skenujeme pro potřeby badatelů. Dokončení zpracování tohoto celku odhadujeme na
rok 2007.
Ke schválení byly odevzdány hotové inventáře fondů Svaz Čechů z Volyně, Culka Zdeněk
a tři inventáře vyhotovené studenty archivnictví FF UK v rámci archivních praxí – Glazar
Richard, Obrtel František, Proskowetz Emanuel, dále dílčí inventární soupisy k fondům
Správa informačních center, Chemapol, Koospol, Výstavnictví, Centrotex, Ministerstvo práce
a sociálních věcí a Ústav stavebních informací. Nepříjemné prodlení vzniká při schvalování
archivních pomůcek ředitelkou, vzhledem k vytížení dalšími pracovními povinnostmi.
Katalogizace
Pro připravovaný katalog vedut z fondu Řád benediktinů Břevnov bylo pořízeno 1 196
záznamů. Katalogizace Prezídia ministerské rady Vídeň se dostává do finální části. V podstatě
byla dokončena tvorba záznamů v Janusu a probíhá revize záznamů a tvorba rejstříků. Dále se
katalogizovaly schůze 12. československé vlády (v současné době se dokončují rejstříky).
Dokončila se databáze spolků, jejichž spisy jsou uloženy ve fondu Ministerstvo vnitra – nová
registratura.
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Soupisy
V průběhu 1. pololetí byly dokončeny práce na Soupisu vedut z fondů 1. oddělení
odevzdáním 967 hesel a kontrolou zápisů a vedut z fondů 6. oddělení. Pro potřeby Institutu
Terezínské iniciativy byl vyhotoven tematický soupis archiválií k okupaci v nezpracovaných
fondech téhož oddělení.
Práce na Soupisu pečetí v 1. oddělení pokračovaly ve fondech České gubernium – listiny,
Archiv zrušených klášterů a Řád křižovníků s červenou hvězdou; u pečetí z fondu AZK se
jednalo o velmi náročnou práci při jejich určování. Práce na Soupisu si zde vyžádají ještě cca
4-5 let. Naopak dokončeny byly soupisy pečetí do roku 1526 z fondu Rodinný archiv
Metternichů. Celkem byl zde vyhotoven popis 985 pečetí, práce byla komplikovaná v tom, že
se jedná většinou o pečetě nebohemikálního původu.
Průběžně se plní databáze Spolky z příslušných signatur fondu České místodržitelství
Praha (nově 1366 záznamů). Pokračuje též Soupis konfiskovaného tisku ve fondech Vrchní
státní zastupitelství a České místodržitelství – prezídium – ukládáním údajů do databáze
Janus.
Příloha - pořádání a inventarizace
třídění (1), vnitřní skartace (2), pořádání (3), inventarizace a vypracování inventáře
(4), revize dřívějšího uspořádání a inv. (5)
1.
2.
3.
4.
5.

Archiv pražského arcibiskupství
Pozůstalost Bauer (1,2.3)
Reambulované mapy
Židovské kontrolní matriky (1,3,4)
Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Vídeň (ŘSRF/V) - redakce
inventáře (4)
6. Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha (ŘSRS/P), ATS - Červené
Poříčí - redakce (4)
7. Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha (ŘSRF/P), ATS – Horní
Police (4)
8. Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha (ŘSRF/P), ATS – Kácov
(1,3,4)
9. Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha (ŘSRF/P), ATS –
Ploskovice (1,3)
10. Intendance českého Národního divadla v Praze (4)
11. Intendance německého zemského divadla v Praze (1,3,4)
12. Staré montanum (MM) (4) - regesty (tvorba + Janus)
13. Německé státní ministerstvo
14. Archiv Huberta Ripky
15. Sčítání obyvatelstva 1939
16. Policejní ředitelství Praha
17. Ministerstvo zdravotnictví 1945-1968 (1,3,4)
18. Dům zahraničních služeb MŠ ČSR (1968) 1974-1989 (4)
19. ÚV KSČ – G. Husák 1968-1989 (1,3,4)
20. Ministerstvo zemědělství IX. odbor 1945-1955 (1,3)
21. Čs. vládní komise pro stíhání nac.vál.zloč. 1945-1989 (1,3)
22. Ministerstvo zahraničních věcí-výstřižkový archiv III (1,3,4)
23. Archiv Syndikátu novinářů ČR (3,4)
24. Svaz protifašistických bojovníků - ÚV (1,3)
25. Svaz Čechů z Volyně (4)
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26. Sokol Paříž (1)
27. Culka Zdeněk (3,4)
28. Nový Rostislav (3)
29. RAT-Leopold II. (1)
30. RAT-Sbírka fotografií (1,3)
31. Sbírka map a plánů (1)
32. Socialistický svaz mládeže
33. ČFVU – Dílo (3)
34. Sbírka výstřižků (1)
35. Sbírka dokumentace (1)
36. Sbírka staničních kronik (5)
37. Beran Rudolf (1)
38. Zednářské lóže (4)
39. Švehla Antonín (1,2,3)
40. Šimsovi Jaroslav, Jan, Milena (1,3)
41. Glazar Richard (3)
42. Proskowetz Emanuel (3)
43. Obrtel František (3)
44. Federální ministerstvo dopravy a spojů (1,3)
45. Bílkovi a Nečasovi (1)
46. Nezpracovaný materiál od různých původců (1)
47. Bruner–Dvořák, Rudolf (1)
48. Sbírka videokazet (1)
49. Archiv syndikátu novinářů (1) (mg. pásky)
50. Kusý (1) (mg. pásky)
51. Sbírka gramofonových desek (1)
52. Sbírka zvukových nahrávek (1) (DAT pásky)
53. Sbírka rok 1968 (1) (mg. pásky)
54. Krátký film, Praha (1)
55. Sbírka videokazet (4)
56. Československá námořní plavba (1) (videokazety)
57. Sbírka pozitivů (4)
58. Sbírka negativů (4)
59. Sbírka mikrofilmů (4)
60. Bílkovi a Nečasovi (4)
61. Fotoarchiv ČTK 1920-1936 (poz.,neg.) (4)
62. Fotoarchiv ČTK 1930-1939 (neg.) (4)
63. SSM-ÚV-obrazové dokumenty (4)
64. Český zemský sněm - fotografie (4)
65. Pluhař (4)
66. Sbírka rok 1968 (4)
67. Kusý (4)
68. Archiv Syndikátu novinářů (4)
69. Sbírka gramofonových desek (5)
70. Fotodokumentace 1945–1946 (5)
71. Orbis – Tisková agentura Orbis – fotoarchiv Orbis (5)

Příloha – katalogizace
1. Stará manipulace-mapy, plány
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2. Řád Benediktinů Břevno - veduty
3. Hejtmanství německých lén
4. Prezídium ministerské rady Vídeň
5. Spolky
6. Konfiskovaný tisk - soupis z fondů VSZ a PM
7. Katalog Zemský výbor XV.
8. Sbírka pozitivů
9. Sbírka negativů
10. Sbírka mikrofilmů
11. Pluhař
12. Ježek
13. Kusý
Příloha – Rejstříkování
1. Ministerstvo vnitra – Londýn (rejstřík jmenný a místní)

Příloha – Tématické soupisy
1. Soupis vedut
2. Soupis pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků v archivech ČR do roku 1526
Příloha - Anotace nových archivních pomůcek
Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - ATS Horní Police 1624 – 1850
(1888),
Dílčí inventář, 2004, s. 39, Jiřina Juněcová; 112 kartonů spisů
Panství Horní Police a s ním spojený statek Velká Bukovina se rozkládá v dnešním
Severočeském kraji. Horní Polici získal v průběhu 15. století rod Berků z Dubé na České
Lípě, který ji držel až do Bílé Hory. Roku 1612 je poprvé označována jako správní celek –
statek. Dalším majitelem Horní Police se stal po Bílé Hoře Julius Jindřich, vévoda saskolauenburský, který statek nabyl sňatkem s Annou Magdalenou Novohradskou z Kolovrat,
rozenou z Lobkovic. Horní Police byla připojena k pozemkovému majetku saskolauenburských vévodů a stala se trvalou součástí uvedeného majetkového komplexu.
V držení sasko-lauenburských a později bavorských vévodů zůstala celá statková država
včetně Horní Police až do roku 1803, kdy byla postoupena Habsburkům, a to Ferdinandu III.,
který se stal velkovévodou toskánským. Podle rodinných ujednání Habsburků, převzatých
později do smlouvy vídeňského kongresu, byly bývalé statky toskánských velkovévodů
včetně Horní Police určeny pro vnuka císaře Františka I., Františka Karla, vévodu
zákupského, syna císaře Napoleona, a do jeho zletilosti je měl užívat Ferdinand III.,
velkovévoda toskánský. V případě předčasné smrti vévody zákupského měla panství
připadnout jeho bratrancům. V roce 1832 po smrti Františka Karla, vnuka císaře Františka I.,
přešla majetková država na Leopolda II., vévodu toskánského, který ji držel až do roku 1847.
Poté se stala císařským soukromým majetkem.
Panství Horní Police se rozkládalo na sklonku feudalismu v tehdejším Litoměřickém kraji.
Podle Sommera mělo celkem 18 poddanských vesnic a 2 městečka, a to Žandov a Horní
Polici, kde se nacházelo správní středisko dominia.
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K nejdůležitějším hospodářským odvětvím panství patřily na přelomu 18. a 19. století
pivovarnictví a lesy. Z dalších odvětví hospodářství je nutné připomenout mlýny a pily.
Rozsáhlý majetkový komplex sasko-lauenburských a bavorských vévodů, jehož součástí byla
i Horní Police, vyžadovala vytvoření ústředního úřadu pro správu všech statků. V roce 1803
po přechodu majetkové državy na Ferdinanda III., kurfiřta salcburského a pozdějšího
velkovévodu toskánského, vznikla administrace toskánských statků v Čechách. Nástupcem
administrace se stalo po roce 1848 ředitelství císařských statků.
K prvnímu pokusu o uspořádání registratury administrace došlo za bavorských vévodů
v roce 1784 v souvislosti s jejím stěhováním do Prahy. Účetní Antonín Birnbaum sestavil
tehdy k registratuře inventář, který je však pouhým soupisem písemností. Po převzetí statků
Ferdinandem III. byl pořízen k registratuře nový, dvojdílný inventář zachycující spisy do
konce září 1805. Tento inventář nazývaný Kurpfalzbayerischen “Inventarium über die
Grossherzoglich-herzoglich und Pfalz-zweibrückisch, dann Haus- und Familienschriften bei
den Gütern in Böhmen” byl opět jen soupisem písemností podle označení fasciklů
v abecedním pořádku.
S nárůstem agendy administrace v době toskánské bylo zapotřebí vytvořit nové spisové
schéma, podle něhož by se ukládaly písemnosti od roku 1800. Ke spisům z let 1800-1830
byly pořízeny soupisy písemností podle osob a soupisy podle věcných hledisek.
Ke skutečné odborné péči o registraturu původce došlo po roce 1830, kdy se stal
registrátorem Moritz Tietz, který vytvořil pro ukládání písemností nový věcný systém.
Archivní materiál registratury administrace rozdělil na devět oddělení, z nichž nejrozsáhlejší
je tzv. společné, ve kterém se nacházejí písemnosti společné pro všechna panství, dále
následují spisová pododdělení pro jednotlivá dominia, v nichž je uložen archivní materiál
týkající se vždy příslušného panství. Ke každému pododdělení byl pořízen archivní repertář,
který je v podstatě abecedním rejstříkem k názvům signatur a podsignatur. Věcné skupiny
označil Tietz signaturou, která se skládala z číslice a pokud byla signatura rozsáhlejší, byla
ještě dále členěna na podsignaturu označenou písmeny. Do nově vytvořených signatur
u spisového pododdělení pro Horní Polici byly začleněny Tietzem dřívější věcné celky
s heslovitým udáním obsahu. Nedostatkem tohoto řazení písemností v registratuře bylo to, že
nerespektovalo diplomatické kategorie písemností.
Po přechodu bývalých císařských statků po roce 1918 na československý stát byla
registratura administrace odevzdána v roce 1921 Státnímu archivu zemědělskému.
K písemnostem spisového pododdělení pro Horní Polici existuje, jak již bylo zmíněno,
Tietzův repertář, který zahrnuje 103 věcných skupin. Některé z nich, které jsou větší,
rozsáhlejší nebo byly považovány za důležité, se dále dělí na podsignatury označené
v repertáři písmeny. Jednu inventární jednotku tvoří jedna signatura, případně jedna
podsignatura.
Písemnou pozůstalost spisového pododdělení administrace toskánských statků pro panství
Horní Police tvoří smlouvy, které se týkají prodeje a pronájmu nemovitostí, spisy vztahující
se ke stavbám a opravám vrchnostenských objektů, rozpočty nákladů na opravy kostelů a
škol, hospodářské zprávy, dobrozdání a zprávy o lesním a rybničním hospodářství a o
pivovarnictví, vyúčtování s odstupujícími úředníky, výkazy o dlužné kontribuci a robotě a
různé žádosti poddaných.
Zmíněné písemnosti mohou posloužit pro studium správy panství a představují bohatý
pramen pro poznání hospodářské činnosti dominia a sociálních otázek poddaných.
Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků – ATS Červené Poříčí 1556 – 1850
(1888),
Dílčí inventář, 2004, s. 32, Jiřina Juněcová; 99 kartonů spisů
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Panství Červené Poříčí a s ním spojený statek Roupov leží v dnešním Západočeském kraji.
Z držitelů panství Červeného Poříčí jsou v 16. století uváděni Jindřich Mladota z Jilmanic
(rok 1547) a Mikuláš Šic z Drahenic (rok 1571), po jehož smrti v témž roce se statku ujal
Adam Šic. Ten dostal do zástavy vsi Třebycinu, Třebycinku, Kokšín, Vosí, Jíno a Kbel,
z nichž část později získal do trvalého vlastnictví a připojil je k panství Červené Poříčí.
V držení dominia se v průběhu 16.-17. století vystřídala řada majitelů. Roku 1702 koupil Jan
Jiří von Hauben statek Roupov od Magdalény hraběnky z Kronenbergu a v roce 1709
Červené Poříčí. Po smrti Jana Jiřího von Hauben v roce 1717 zdědila majetek jeho dcera
Františka Augusta provdaná za hraběte Thörringa von Jettenbach. Panství Červené Poříčí a
statek Roupov byly spojeny v jeden celek roku 1752 za této majitelky. Roku 1759 přešel
statek na jejího syna Josefa. Panství bylo prodáno v roce 1763 v dražbě bavorskému vévodovi
Klementu Františkovi a ten je začlenil pod ústřední správu svých statků.V držení bavorského
rodu zůstala statková doména včetně Červeného Poříčí do roku 1803, kdy přešla na
sekundogenituru habsburského rodu, a to na Ferdinanda III., kurfiřta salzburského, který se
stal roku 1814 velkovévodou toskánským. Podle rodinných ujednání Habsburků, převzatých
později do smlouvy vídeňského kongresu, byly bývalé statky toskánských velkovévodů
včetně Červeného Poříčí určeny pro vnuka císaře Františka I., Františka Karla, vévodu
zákupského, syna císaře Napoleona, a do jeho plnoletosti je měl užívat Ferdinand III.,
velkovévoda toskánský. V případě předčasného úmrtí vévody zákupského měla panství
připadnout jeho bratrancům. V roce 1832 po smrti Františka Karla, vnuka císaře Františka I.,
přešla majetková država na Leopolda II. toskánského vévodu, který ji držel až do roku 1847.
Panství Červené Poříčí se rozkládalo na sklonku feudalismu v tehdejším kraji
Klatovském. Panství mělo podle Sommera celkem 22 poddanských vesnic a městečko
Roupov. Správní středisko dominia se nacházelo v Červeném Poříčí.
Základ hospodářství panství tvořilo tradičně tak jako jinde zemědělství, pro něž zde byly
vyhovující podmínky. Dominium mělo celkem 10 poplužních dvorů, z nichž sedm bylo
v režii majitele a zbývající byly pronajímány. Kromě rozvoje rostlinné výroby věnovala
vrchnost pozornost i chovu dobytka a ovcí. Z ostatních odvětví hospodářství panství je nutné
připomenout pivovar v Červeném Poříčí, panskou pilu a mlýn v obci Jíno a lom na vápenec, o
který musela vrchnost vést spory s klášterem v Chotěšově.
Rozsáhlá majetková država bavorských vévodů, jejíž součástí bylo i Červené Poříčí,
vyžadovala vytvoření centrálního úřadu pro správu všech statků – administrace. Roku 1803
po přechodu komplexu dominií na Ferdinanda III., kurfiřta salzburského vznikla administrace
toskánských statků v Čechách. Její činnost byla ukončena přechodem statků na císaře.
Nástupcem administrace se stalo po roce 1848 ředitelství císařských statků.
Panství Červené Poříčí podléhalo od roku 1763 Administraci bavorských statků v Čechách, která sídlila
v Zákupech.

K prvnímu pokusu o uspořádání registratury administrace bavorských vévodů v Čechách
došlo v roce 1784 v souvislosti s jejím přestěhováním do Prahy, kdy účetní Antonín
Birnbaum sestavil její inventář, který je vlastně soupisem písemností. Po převzetí statků
Ferdinandem III. byl pořízen k registratuře nový, dvojdílný inventář, který zachycoval spisy
do konce září 1805. Tento inventář nazývaný “Inventarium über die Grossherzoglichherzoglich und Pfalz-zweibrückisch, dann Kurpfalzbayerischen Haus- und Familienschriften
bei den Gütern in Böhmen” byl opět pouhým soupisem písemností podle označení fasciklů
v abecedním pořádku.
Se zvětšením agendy administrace v době toskánské vyvstala potřeba vytvořit nové
spisové schéma, podle kterého by se ukládaly písemnosti od roku 1800 až do roku 1830. Ke
spisům z let 1800-1830 byly pořízeny soupisy písemností podle osob a soupisy podle věcných
hledisek.
Ke skutečné odborné péči o registraturu původce došlo po roce 1830, kdy se stal
registrátorem Moritz Tietz, který vytvořil pro ukládání spisů nový věcný systém. Archivní
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materiál registratury administrace včetně písemností Červeného Poříčí rozdělil na devět
oddělení, z nichž nejrozsáhlejší část je tzv. společné, v níž se nacházejí písemnosti společné
pro všechna panství, dále následují spisová pododdělení pro jednotlivá dominia, ve kterých je
uložen archivní materiál týkající se vždy příslušného statku. Ke každému pododdělení byl
pořízen archivní repertář, který je v podstatě abecedním rejstříkem k názvům signatur a
podsignatur. Věcné skupiny Tietz označil signaturou, která se skládala z číslice a pokud byla
rozsáhlejší, byla dále členěna ještě na podsignaturu označenou písmeny. Do nově vytvořených
signatur u spisového pododdělení pro Červené Poříčí byly Tietzem začleněny dřívější věcné
celky, které byly uloženy v původních obalech a opatřeny heslovitým udáním obsahu.
Do zmíněných věcných skupin byl později zařazen obsahově shodný materiál. Někdy dochází
zdánlivě k opakování dvou hesel, i když písemnosti nejsou stejné. Nedostatkem z dnešního
hlediska tohoto uložení písemností v registratuře bylo to, že nerespektovalo diplomatické
kategorie archiválií.
Původní spisové pomůcky k administraci toskánských statků v Čechách včetně
spisového pododdělení pro Červené Poříčí zpřístupňovaly dostatečně archivní materiál, jehož
uložení zůstalo proto beze změny. Po přechodu bývalých císařských statků po roce 1918 na
československý stát byla registratura administrace odevzdána v roce 1921 Státnímu archivu
zemědělskému.
Spisové pododdělení ATS Červené Poříčí obsahuje spisy z let 1556 – 1850 (1888).
Součástí písemné pozůstalosti administrace se staly některé spisy předchozích majitelů, které
byly zařazeny do její registratury. Vznikly v kanceláři panství a následně byly zasílány
ústřední správě k informaci nebo ke schválení a také k rozhodnutí. Jedná se převážně o
schvalování agendy statku, dále o výtky a připomínky ústřední správy k chodu správy panství
a jeho hospodářství.
K písemnostem spisového pododdělení pro Červené Poříčí existuje, jak již bylo řečeno,
původní Tietzův repertář zahrnující 103 věcných skupin. Některé z nich, které jsou větší,
rozsáhlejší nebo byly považovány za důležité, se dále ještě člení na podsignatury označené
v repertáři písmeny.
Při pořádání byla provedena rekonstrukce věcných skupin spisů podle jejich obsahu,
pokud bylo zapotřebí, a byl zpřesněn časový rozsah. Jednu inventární jednotku tvoří jedna
signatura, eventuelně jedna podsignatura. Vzhledem k tomu, že se nezachoval původní
registraturní plán, bylo nutné vycházet při zpracování této části fondu především z obsahu
spisů v signaturách. Při rekonstrukci věcných skupin tohoto spisového pododdělení
registratury administrace podle signatur spisů bylo nutné vycházet také ze signatur, které jsou
uvedeny v repertáři. Některé věcné skupiny se nepodařilo určit, protože se nedochovaly spisy
a ani v repertáři nebyly tyto věcné skupiny podchyceny. Je možné předpokládat, že patrně
došlo k jejich sloučení s jinými signaturami ještě u původce nebo signatury nebyly obsazeny a
zůstaly volné pro další možnou agendu.
Písemnou pozůstalost této fondové části tvoří převážně smlouvy týkající se prodeje a
pronájmů nemovitostí, spisy vztahující se ke stavbám a opravám vrchnostenských budov, dále
hospodářské zprávy, dobrozdání a návrhy na zlepšení hospodářství, vyúčtování
s odstupujícími úředníky, výkazy o dlužné kontribuci a robotě, různé žádosti poddaných a
rozpočty nákladů na opravy kostelů a škol.
Uvedené písemnosti mohou posloužit pro studium správy panství a představují také
bohatý pramen pro poznání rostlinné a živočišné produkce dominia a sociálních otázek
poddaných.
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Ministerstvo vnitra - nová registratura. Soupis spolkových spisů signatury D 3111. 1935 –
1948, 2004, s. 75, Helena Nováčková; 45 kartonů spisů
Soupis zpracovaný formou databáze umožňující fulltextové vyhledávání vznikl se záměrem
usnadnit orientaci v jedné z částí badatelsky žádaných spolkových materiálů. Jde o
písemnosti, které jsou ve fondu Ministerstvo vnitra-nová registratura z období spisové
manipulace 1935-1948 uloženy pod jednou signaturou, D 3111. Spisy se nacházejí v 45
kartonech (kart. 5057-5101), ale nejsou opatřeny pomůckami, které by umožňovaly určit
přesné uložení jednotlivin. Liší se tak od spolkových spisů nacházejících se ve fondech
Ministerstvo vnitra-stará registratura a Zemský úřad Praha – spolkové záležitosti, jež
disponují pomůckami, které umožňují vyhledání jednotlivého spisu podle signatury nebo
kmenového čísla, a též spisů z fondu Policejní ředitelství Praha II – spolkové oddělení,
v němž vyhledání jedné položky napomáhá soupis Pražské spolky, vydaný v r. 1998
Archivem hlavního města Prahy.
Soupis byl započat v průběhu praxe studentů archivnictví Filozofické fakulty UK
(Jaroslav Pažout, Petra Ševčenková, Irena Veselá) v 3. oddělení Státního ústředního archivu
v Praze v r. 2000. Dopracován byl v 3. oddělení Státního ústředního archivu v Praze v letech
2002-2003 Helenou Nováčkovou, která též sestavila úvod pomůcky. Formální zpracování a
konverzi do databázového systému Janus 2000 provedl v roce 2004 Miroslav Kunt.
Soupis obsahuje 1006 záznamů a rejstřík spolků. V záznamech jsou uvedeny: pořadové
číslo, název spolku, rok schválení stanov, časový rozsah spisů, ukládací jednotka.

4. Péče o fyzický stav archiválií
Péče o fyzický stav archiválií byla prováděna stejně jako v minulých letech formou
periodických kontrol správci fondů v součinnosti s pracovníky badatelny a za odborné
asistence oddělení péče o fyzický stav archiválií. Při revizi fondu Archiv České koruny byla
provedena kontrola fyzického stavu listin a pečetí. Do této oblasti nedílně náleží i příprava
archiválií pro bezpečnostní a studijní snímkování. Po dezinfekčním ošetření fondů
přivezených z depozitáře v Kamýku nad Vltavou jsme tyto fondy ukládali do depozitářů na
Chodovci.
V roce 2004 bylo vydesinfikováno 4231,04 bm dokumentů vlastních (3772,64 bm) i cizích
(458, 4 bm z toho usušených po povodni 2002 – 240,5 bm). Dvakrát v roce 2004 byla
provedena kontrola účinnosti sterilizace v ethylénoxidových komorách. Probíhala též
průběžná individuální dezinfekce jednotlivých archiválií, které neprošly sterilizací (fotografie,
jednotlivé knihy), pomocí mechanického čištěni a etanolu. Jednalo se o archiválie
z karanténních místností v suterénu vyjmuté pro potřeby badatelů, které je nutné prohlédnout
a individuálně dezinfikovat. V letošním roce se čistilo a dezinfikovalo 231 jednotlivých
složek, 41 celých krabic, 6 knih, 48 velkých fotografií a 2 celá fotografická alba.
Pilotním projektem digitalizace zůstává zpracování a zpřístupnění pobytových přihlášek
z fondu Policejní ředitelství Praha – konskripce. V roce 2004 proběhlo další skenování a
indexace firmou Scanservis (27 kartonů) – celkem je tedy naskenováno 42 kartonů (cca 40
000 konskripcí), z toho byla provedena revize indexů u 30 kartonů. Ke konci roku bylo
připraveno na skenování dalších 38 kartonů. S ohledem na rozsah fondu ( 739 kartonů, tedy
cca 700 000 ks) a na dosavadní postup a výsledky, bylo rozhodnuto změnit strategii. Hlavním
limitujícím faktorem je časová náročnost přípravy konskripcí na skenování – paginace,
rozlepování a konzervace.
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Po více než desetiletém intenzivním využívání fondu ÚV KSČ odbornou veřejností bylo
nezbytné zahájit revize zpracovaných částí toho složitého fondu. Revize byla provedena u
předsednictva ÚV KSČ z let 1945 – 1953. Jejím předmětem byla kontrola úplnosti a
fyzického stavu fondu. Celkem bylo prohlédnuto 43 kartonů archiválií, dohledali jsme
chybějící archivní jednotky a konstatovali jsme, že dokumenty v podobě průklepových
tenkých listů bude nutné půjčovat pouze v omezené míře.
V roce 2004 pokračoval úsek konzervování a restaurování archiválií v restaurování větších
celků přijatých do oddělení v minulých letech a drobnými ambulantními opravami, které byly
do oddělení přijímány v průběhu roku. Detašované pracoviště oddělení umístěné v budově na
Milady Horákové 133 věnovalo pozornost čištění pečetí z archivu Řád maltézských rytířů.
Bylo zrestaurováno 30 pečetí a 57 pečetí bylo vyčištěno a konzervováno. Průběžně byly
rovnány mapy z archivu Řádu křižovníků. Bylo vyrovnáno a uloženo 215. Byly sejmuty 3
negativní formy pečetí, bylo zhotoveno 8 ks pečetí a 3 pečetidla (pro Den otevřených dveří),
pokračovalo odkyselování Desk zemských (392, 390). Z fondu AČK bylo restaurováno 34
kusů listin. Komplexně bylo restaurováno a konzervováno 7 rukopisů z fondů Nová
manipulace, Desky dvorské, Řád křižovníků a Řád piaristů. Byly opraveny 2 knižní vazby, 1
polokožená vazba a převázáno 55 kusů inventářů. Pro digitalizaci bylo připraveno (rozešití a
vyrovnání) 27 kartonů aktového materiálu.
Restaurátorské pracoviště na Chodovci pokračovalo v restaurování archiválií přijatých již
minulých letech nebo zahájilo práce na nových objednávkách:
fond RAM
dokončena konzervace 14 ks listin RAM-L 117-130, zbývá dokončit fotodokumentaci
probíhá konzervace erbovníku RAM-A 5/IX/4, listiny RAM-A (kart. 1) a čestného doktorátu
Klementa Metternicha z Oxfordské univerzity; byla dokočena konzervace listiny RAM-A
2253 (zbývá fotodokumentace)
fond AČK
listina inv. č. 1996 dokumentována a odeslána; pokračují práce na pečeti inv. č. 2228
(zlomky)
fond DZV
pokračuje odkyselování a zhotovování ochranných obalů, odkyseleno 14 rukopisů
fond RAT
dokončena a odevzdána mapa inv. č. 274 (plán divadla); dokončena a odevzdána kniha L II.,
sign. 15 B 20 C IV/F/3 (kniha); probíhá konzervace 4 deníků Leopolda II (3 jsou hotovy) a
knih č. 1–5 fondu Petr Leopold;
ke konzervaci byly přijaty i 2 herbáře - v současné době se jejich konzervování teprve
připravuje (literární rešerše k dané problematice)
3 geografické atlasy – konzervace probíhá
fond ŘSLS
15 listin - konzervace probíhá
fond VHÚ
3 knihy dokončeny
fond ÚŘP
aktový materiál z fondu Úřad říšského protektora 109-4-432, 109-5-133, 109-4-61, 114-1032, 109-14-53-114-10-32 - dokončeno a odevzdáno
fond PŘ-EO
karton 1728 - konzervace probíhá, kart. 1761 - dokončeno a odevzdáno
Ukrajinské muzeum, dále pak fotografií Bruner-Dvořák, Leica, Krátký film, Židovské
matriky a Chalupníček
fond HBMa
matrika HBMa – Terezín, inv. č. 2956, kart. 28 (ohlédací listy) - dokončeno a odevzdáno
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Další fondy:
kniha fondu Syndikát novinářů - dokončeno (zbývá provést fotodokumentaci po
restaurování)
mapa fondu SMP (na plátně) - konzervace probíhá.
J. a G. Andresovi (celý fond) - dokončeno a odevzdáno
PMV/R Vídeň, kart. 231 – dokončeno (zbývá zhotovit novou krabici)
ČSKD INTRANS, JAF 1092 (kronika) - konzervace probíhá
KT OVS, AD kniha - dokončeno a odevzdáno
Bílkovi a Nečasovi (kresby); dokončeno a odevzdáno
Osobní fond G. Sedmík, karton 1 (10 sešitů) - dokončeno a odevzdáno
J. V. O. Piccolomini 1719 (pg. listina) - konzervace probíhá
Georgica Curiosa (knihovna SÚA) - dokončeno
Dále probíhalo systematické čištění skleněných negativů (včetně jich následné digitalizace) z
fondu Ukrajinské muzeum
V roce 2004 byl zrekonstruován a zprovozněn starý vyvolávací automat pro mikrofilmy,
který je využíván na čištění 35 mm filmů. Tímto způsobem byly vyčištěny bezpečnostní
mikrofilmy fondu HBMa. Dále bylo konzervováno a restaurováno:
diapozitiv PTZÚ, JAF 678 - odevzdáno
10 negativů MPT, JAF 429 - odevzdáno
snímky z dožínek 1926 + krajané za války - odevzdáno
Pracovníci reprografického a mikrografického úseku pokračovali v bezpečnostním
mikrofilmování: Židovské matriky, Registra, Elenchy Českého místodržitelství, inventáře
VHÚ Jáchymov. Jednotlivé bezpečnostní mikrofilmy jsou kontrolovány po vyprání
analytickou metodou dle ČSN ISO 417 - Stanovení zbytkového thiosíranu ve zpracovaných
fotografických materiálech metodou s methylenovou modří. Průběžně bylo provedeno 166
kontrolních analýz.
Byly zahájeny přípravy na kopírování mikrofilmů Drážďanské banky. K celkovému
množství 41910 políček (a 87735 jejich kopií) zhotovených bezpečnostních mikrofilmů je
třeba připočíst cca 75 149 políček a 109 146 políček jejich kopií v rámci dlouhodobé zakázky
pro Memorial Holocaust Museum v USA.
Dále byly zhotovovány černobílé negativy a pozitivy z fondů Maltézští rytíři,
Rodinný archiv Metternichů a Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků
(pergamenové listiny před a po restaurování), Leica (1720 ks zvětšenin).
Práce vykazované v této skupině spočívají též v evidenci a pravidelných kontrolách
bezpečnostních mikrofilmů. V roce 2004 se nám konečně podařilo zahájit pravidelné
periodické kontroly fyzického stavu mikrofilmů. Zatím bylo zkontrolováno minimální
množství mikrofilmů – 22 svitků. V roce 2004 bylo zhotoveno celkem 388 svitků
bezpečnostních mikrofilmů především z fondu HBMa, dále bylo zaevidováno 91 mikrofilmů
fondu Koncentrační tábor Lety, 5 svitků fondu Antonín Švehla (zhotovených v předchozích
letech). Mikrofilmy byly opatřeny kartami, konsignacemi a přehledy a nově uloženy. Zároveň
byla provedena pravidelná vizuální kontrola bezpečnostních mikrofilmů z fondu DZSt a jejich
studijních kopií uložených v 1. oddělení. S nástupem nové pracovnice byly zahájeny práce na
nové evidenci bezpečnostních mikrofilmů dříve zhotovených z fondů HBMa – 2540 svitků;
VHÚ Jáchymov – 102 svitků). Z depozitáře na Kamýku byly přestěhovány všechny
bezpečnostní mikrofilmy na Chodovec. Práce na nové evidenci bezpečnostních mikrofilmů
budou průběžně pokračovat s výhledem na dokončení v roce 2008. Bylo by nanejvýš užitečné
konečně uvést do provozu tu část IS Janus, která umožňuje evidenci bezpečnostních
mikrofilmů a jejich studijních kopií.
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Opětovné kontrole byla podrobena Sbírka fotografií Svazu českých fotografů, k níž jsme
vázáni depozitní smlouvou. Zkontrolováno bylo všech 11 333 sbírkových fotografií. Kontrola
fyzického stavu byla prováděna i v Osobním fondu Chalupníček a na jejím základě bylo
předáno 199 ks negativů a pozitivů restaurátorům k provedení nezbytných zásahů. Další
kontrola je prováděna u fondu Fotoarchiv Orbis, kde je zároveň nutná nová adjustace
(negativy a diapozitivy jsou od původce uloženy v obalech PVC) – tyto práce jsou opět
dlouhodobé. Při přípravě kinematografických pásů k přepisu byla zároveň provedena i
kontrola fyzického stavu 167 ks filmových pásů. Kontrola zvukových dokumentů se týkala
především Sbírky gramofonových desek, které byly opatřeny novými obaly, byla prověřena
pružnost materiálu a opraveny staré slepky (mg. pásky). Magnetofonové pásky byly nově
převinuty, čímž došlo k odstranění provisu.
Příloha
Zpráva o kontrole národní kulturní památky – fondu Archiv České koruny za rok 2004
Ve dnech 6.12.2004-13.12.2004 provedli dr. Denko Čumlivski, Iva Čadková, dr. Alena
Pazderová, ing. Jana Dernovšková hloubkovou kontrolu veškerých listin fondu AČK.
Kontrola proběhla podle směrnic statutu AČK. V jejich rámci byla prověřena fyzická
přítomnost a stav listin v novém a původním trezoru, v depozitáři na V. podlaží i listin mimo
1. oddělení, tj. na Chodovci.
Stav fondu je následující:
1) V novém trezoru je uloženo celkem 2 188 ks listin.Všechny listiny jsou konzervované,
zčásti i restaurované a jsou uloženy v melinexu včetně transumptů, vidimátů a opisů
inv. č. 2605, 2610, 2611, 2736, 2737.
2) V původním (tzv. starém) trezoru je uloženo 378 ks listin.
3) Na V. podlaží jsou uloženy transumpty, vidimáty a opisy inv. č. 2526-2799 (kromě
inv. č. viz bod 1).
4) V konzervační dílně 1. oddělení se v současné době nachází 15 listin (inv.č. 1686,
1739, 1743, 1751, 1769, 1773, 1779, 1784, 1786, 1807, 1817, 1829, 1836, 1837,
1840).
5) Mimo budovu 1. oddělení je jedna listina. Jedná se o listinu inv. č. 1970, která byla
zapůjčena na výstavu 50 let SÚA a v současné době se nachází ve 12. oddělení SÚA
na Chodovci. Dr. Benešová potvrdila její fyzickou přítomnost zde na základě reversu.
Klimatický a hygienický režim obou trezorů se pohybuje ve stanovených parametrech.
Hloubkovou kontrolou nebyly zjištěny žádné závady v evidenci ani ve způsobu uložení listin.
Součástí této zprávy je vyjádření ing. Dernovškové ke stavu voskových pečetí, u nichž byla
již v dřívějších letech zjištěna nadměrná krystalizace vosku.
V Praze dne 13. 12. 2004
PhDr. Alena Pazderová
vedoucí 1. oddělení SÚA
PhDr. Denko Čumlivski
odborný správce fondu AČK
Iva Čadková
technický správce fondu AČK
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Ve dnech 6.-13.12.2004 byla provedena hloubková kontrola veškerých listin fondu
AČK. Spolu s tím byl sledován stav pečetí vzhledem ke krystalizaci po navýšení teploty v
trezoru. Při hloubkové kontrole 2000 byly všechny pečeti kontrolovány a zjištěna nadměrná
krystalizace historického vosku. Byla konstatována závislost tohoto jevu na teplotě. V létě
2001 byla postupně zvyšována teplota v trezoru na 15o C. Současná kontrola proběhla tak, že
se řada pečetí listin (AČK 1157 – 1234) porovnala se stavem na podzim 2003. Bylo shledáno,
že se neobjevil další významný nárůst krystalizace na pečetích ani na starém ani na novém
vosku. Zvýšení teploty je část řešení problému, protože k mírné krystalizaci může dojít i při
této teplotě.
V Praze 13.12.2004

ing. Jana Dernovšková
Oddělení péče o fyzický stav archiválií

Příloha

Zpráva
o stavu kulturních památek ve Státním ústředním archivu
za rok 2004
Na základě Metodického návodu k provádění návrhů na uznání archiválií za kulturní
památky a o ochraně archiválií uznaných za kulturní památky z roku 1977 a dle interního
Pokynu pro uložení a ochranu archiválií uznaných za kulturní památky byla ve dnech 13. a
16.12.2004 provedena pravidelná kontrola stavu a uložení kulturních památek ve Státním
ústředním archivu. Kontrolováno bylo celkem 24 kulturních památek.
Za jednotlivá oddělení kontrolu provedli:
1. oddělení: PhDr. Pazderová, Mgr. Křečková, PhDr. Čumlivski,
2. oddělení: Mgr. Koláčný
4. oddělení: Mgr. Frňka
6. oddělení: A. Blodigová
8. oddělení: Mgr. Kaďorek
10. oddělení: Ing. Dernovšková, Dr. ing. Ďurovič, Ing. Paulusová
Při kontrole bylo zjištěno následující:
Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:
Navrhovaná opatření:
Poznámka:
Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:

2
16.12.2004
Mzdový spor mezi tiskařskými dělníky a majiteli kartounek 1823
Stav dobrý, stabilizován.
Žádná.

3
16.12.2004
Svatováclavský výbor 1848, Národní výbor 1848
U NV 1848 zbývá ještě konzervovat kartony č. 5 až 7, jinak stav dobrý.
V roce 2004 konzervace neprobíhala.
Navrhovaná opatření: Pokračovat v konzervaci - v roce 2005 kartony č. 5 a 6.
Poznámka:
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Číslo KP: 4
Datum kontroly: 13.12.2004
Název KP: Torzo pamětní zakládací listiny Národního divadla v Praze z r. 1868 +
obrysy fragmentů zachycené na umělohmotné folii
Stav KP: Stav dobrý, nezměněn.
Navrhovaná opatření: Žádná.
Poznámka:
Číslo KP: 4a
Datum kontroly: 13.12.2004
Název KP: Novodobá rekonstrukce listiny pamětní jež se týče stavby Národního
divadla v Praze a seznam osob a firem, které se na znovuzbudování
divadla podílely - rok 1883 (rekonstrukce V. Kocourek, 1963-1965)
Stav KP: Stav dobrý, nezměněn.
Navrhovaná opatření: Žádná.
Poznámka:

Číslo KP: 4b
Datum kontroly: 13.12.2004
Název KP: Torzo původního plánu budovy Národního divadla + obrysy fragmentů
zachycené na umělohmotné folii
Stav KP: Stav dobrý, nezměněn.
Navrhovaná opatření: Žádná.
Poznámka:
Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:
Navrhovaná opatření:
Poznámka:

5
16.12.2004
Protokol Politického klubu dělnického v Praze 1880
Zjištěna trhlina v předsádce, jinak stav stabilizován.
Předat k revizi restaurátorům (10. oddělení).

Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:
Navrhovaná opatření:

6
16.12.2004
Provolání "Lide pracující" k 1. máji 1890
Stav stabilizován, dobrý.
Vyrobit nové spisové desky podle formátu kartonové obálky a uložit do
nich KP.

Poznámka:
Číslo KP: 7
Datum kontroly: 16.12.2004
Název KP: Rezoluce a memoranda s požadavky na zestátnění klíčového průmyslu,
bank, energetických zdrojů a podniků
Stav KP: Kovové spony byly odstraněny, jinak stav nezměněn, dobrý.
Navrhovaná opatření: Žádná.
Poznámka:
Číslo KP: 8
Datum kontroly: 16.12.2004
Název KP: Dokumenty z porady představitelů politických stran, zájmových a
odborových organizací a význačných osobností veřejného života konané
23. února 1948 v Obecním domě v Praze
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Stav KP: Uloženo do nového kartonu a nových spisových desek, jinak stav
stabilizován, nezměněn.
Navrhovaná opatření: Žádná.
Poznámka:
Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:
Navrhovaná opatření:
Poznámka:

45
13.12.2004
Kancionál vyšehradský - 15. stol.
Stále přetrvává slabý zápach, jinak stav dobrý, nezměněn.
Dlouhodobě sledovat, jinak žádná.

Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:
Navrhovaná opatření:
Poznámka:

50
13.12.2004
Registra krále Vladislava II., kniha XXII. z let 1498-1502
Stav nezměněn, dobrý.
Žádná.

Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:
Navrhovaná opatření:
Poznámka:

51
13.12.2004
Urbář arcibiskupských statků - po roce 1390
Stav stabilizován, v roce 2004 změřeno pH (viz protokol).
Žádná.

Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:
Navrhovaná opatření:
Poznámka:

52
13.12.2004
Urbář kláštera břevnovského - 1406
Stav nezměněn, dobrý.
Žádná.

Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:
Navrhovaná opatření:
Poznámka:

53
13.12.2004
Urbář kláštera strahovského - 1410
Stav nezměněn, dobrý.
Žádná.

Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:
Navrhovaná opatření:
Poznámka:

54
13.12.2004
Berní rejstřík arcibiskupských statků - 1379
Stav nezměněn, dobrý.
Žádná.

Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:
Navrhovaná opatření:
Poznámka:

55
13.12.2004
Listina Přemysla Otakara I. z 24. července 1224
Stav nezměněn, dobrý.
Žádná.

Číslo KP: 80
Datum kontroly: 13.12.2004
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Název KP: Kresba Petra Brandla Svatá rodina
Stav KP: Stav nezměněn, dobrý.
Navrhovaná opatření: Žádná.
Poznámka:
Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:

85
13.12.2004
Desky zemské
Pokračuje odkyselování a výroba speciálních ochranných krabic, jinak
stav nezměněn.
Navrhovaná opatření: Pokračovat v odkyselování a podle potřeby i v základní konzervaci.
Poznámka: Na gremiální poradě SÚA konané 24.11.2004 předložena informace
"Stav konzervování a mikrofilmování fondu Desky zemské v roce 2004"
zpracovaná Dr. ing. Ďurovičem.
Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:
Navrhovaná opatření:
Poznámka:

102
13.12.2004
Listiny Archivu české provenience dominikánského řádu do r. 1526
Stav nezměněn, dobrý, průběžně sledován správkyní fondu.
Žádná.

Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:
Navrhovaná opatření:
Poznámka:

103
13.12.2004
Listiny Archivu české františkánské provincie do r. 1526
Stav nezměněn, dobrý, průběžně sledován správkyní fondu.
Žádná.

Číslo KP: 104
Datum kontroly: 13.12.2004
Název KP: Listiny fondu Archiv generalátu a konventu křížovníků s červenou
hvězdou v Praze do r. 1526
Stav KP: Stav nezměněn, dobrý, průběžně sledován správkyní fondu.
Navrhovaná opatření: Žádná.
Poznámka:
Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:
Navrhovaná opatření:
Poznámka:
Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:

105
13.12.2004
Listiny fondu Benediktini - Břevnov do r. 1526
Stav nezměněn, dobrý, průběžně sledován správkyní fondu.
Žádná.

106
13.12.2004
Listiny Archivu Českého velkopřevorství maltského řádu
V roce 2004 pokračovalo restaurování pečetí, konzervace listin
neprobíhala kvůli neexistenci vhodných ochranných krabic. Jinak stav
nezměněn.
Navrhovaná opatření: Pokračovat v restaurování a konzervaci, zahájit ukládání do specielně
vyvinutých krabic.
Poznámka:
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Číslo KP: 107
Datum kontroly: 13.12.2004
Název KP: Listiny Archivu české provincie augustiniánského řádu do r. 1526;
rukopis i. č. 68 zv. Codex Thomaeus z téhož archivu
Stav KP: Rukopis - stav nezměněn, dobrý, Listiny - stav nezměněn, dobrý,
průběžně sledován správkyní fondu.
Navrhovaná opatření: Žádná.
Poznámka:
Číslo KP:
Datum kontroly:
Název KP:
Stav KP:

108
13.12.2004
Listiny fondu Premonstráti Strahov do r. 1526
Pokračuje konzervace, která neprobíhá systematicky, ale podle priorit
stanovených správkyní fondu.
Navrhovaná opatření: Pokračovat v konzervaci.
Poznámka:

5. Využívání archiválií veřejností
a/ správní činnosti – opisy, výpisy a kopie pro občany
Tyto činnosti ve výraznějším množství se vykonávají pouze v několika
odděleních.V 1.oddělení se jedná výlučně o agendu z fondu Židovské matriky, případně
Židovské kontrolní matriky. V roce 2004 bylo vypracováno celkem 300 rešerší tohoto typu.
V hodnoceném roce 2004 zaznamenalo 3. oddělení Národního archivu další pokles nahlédací
agendy, která až do roku 2003 výrazně zatěžovala činnost všech pracovníků. Agenda
nuceného nasazení pro české občany prakticky skončila, v současnosti docházejí pouze
ojediněle žádosti ze sousedních států, kde německá strana rovněž odškodňuje jednotlivé oběti.
Podobný útlum zaznamenaly i žádosti týkající se věznění v době okupace a zabavování
majetku nacistickým režimem. Všechny zmíněné dotazy budou pravděpodobně postupně
přecházet do kategorie badatelských rešerší. Stabilní úroveň vykazují žádosti Českého
červeného kříže o pátrání po lidech zmizelých za druhé světové války nebo těsně po ní. Tuto
agendu sice chápeme jako úřední, nicméně podnět pro zahájení šetření prostřednictvím ČČK
bývá i ryze soukromý (zpravidla žádosti soukromých osob ze zahraniční – USA, SRN, Izrael
aj.) Žádosti týkající se pozemků (tzv. zemědělsko-lesnická agenda) docházely v minulém roce
v přibližně stejném množství jako dříve, jen žadatel se ve většině případů změnil ze soukromé
osoby na úřad nebo jinou právnickou osobu. Celý soubor tzv. státoobčanské agendy (vlastní
zjišťování občanství, dohledávání posledního bydliště v Praze i údaje o občanství a národnosti
ze sčítacích operátů) zůstává rovněž co do objemu beze změny. Hlavní zájem se však
v minulém roce týkal osob žijících na území Podkarpatské Rusi, jejíž sčítací operáty z roku
1930 jsou rovněž uloženy v 3. oddělení. V minulém roce bylo 3. oddělení SÚA přiděleno
k vyřízení 2201 spisů z celkového počtu 4819 žádostí. Nahlédací agenda ve 4. oddělení se
oproti roku 2003 zvětšila o 142 žádostí. Celkově v roce 2004 vyřizovali 1696 písemných
žádostí (agenda se silně překrývá s povinnostmi 3. oddělení). Její skladba se příliš nezměnila,
zůstala značně složitá, různorodá a nárůst doznaly požadavky na poskytování údajů o
národnosti, státním občanství a o majetkoprávních záležitostech týkajících se oblasti
zemědělství. Agenda směřující do zemědělských fondů představovala u řady žádostí opět
dohledání až několika desítek katastrálních území, případně jednotlivých parcel u obecního i
státního majetku. Jednotlivé požadavky vlády, resortů a orgánů činných v trestním řízení měly
charakter složitých rešerší.
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b) badatelny
Archiv i v roce 2004 provozoval dvě badatelny. Vzhledem k rekonstrukčním pracem je
třeba vyzvednout práci badatelny 1. oddělení, jejíž pracovnice odvedly pořádný kus fyzické
práce při zakládání archiválií i následném úklidu. Dobu, po niž byl archiv pro veřejnost
uzavřen, využily k dílčím revizím frekventovaných fondů nebo jejich částí, paginaci a foliaci,
k výměně poničených kartonů a ke zhotovování xeroxových kopií dle objednávek (za rok
2004 zde bylo vyhotoveno 51 147 černobílých a 6 218 barevných xerokopií, dalších 3 474
kopií bylo vyhotoveno při opravách stávajících inventářů. V badatelně studovalo v uplynulém
roce 967 badatelů (892 domácích, 75 zahraničních), kteří uskutečnili celkem 5 750
badatelských návštěv (5 423 domácí, 327 zahraniční). Při zabezpečování studia badatelů bylo
pracovnicemi badatelny priorováno 13 783 ks archiválií (o 1 130 více než loni) a reponováno
13 779 ks archiválií (o 1 888 více než loni). V důsledku tříměsíčního uzavření studovny
poklesl počet badatelských návštěv oproti roku 2003 o 775, avšak vzrostl počet priorovaných
a reponovaných archiválií (celkem o 3 018 ks). Z toho vyplývá, že došlo k nárůstu počtu
archiválií vyžadovaných ke studiu; rok 2005 ukáže, zda se bude jednat o trvalý trend.
Spektrum studovaných témat nedoznalo žádných změn, stále převažuje občanská a šlechtická
genealogie, doprovázená studiem genealogických a heraldických sbírek a katastrálních fondů;
z dalších fondů patří k nejvytěžovanějším Židovské matriky, Stará manipulace, Česká dvorská
kancelář, Desky zemské a Salbuchy a pokračuje zvýšený zájem ekologů o fond Stabilní
katastr – indikační skicy (projekty spojené se vstupem ČR do EU).
Zcela odlišná je klientela centrální badatelny na Chodovci. Největší zájem je o
československé dějiny 1945-1948, 1948-1989, 1918-1945 a o dějiny dopravy. Nejmenší
zájem je o období 1848-1918. Napříč obdobími je velký zájem o genealogická a biografická
studia. Archivní informační systém Badatelna umožňuje získat exaktní údaje o počtu
objednávek z jednotlivých fondů. Nejvíce objednávek, 811, bylo z fondu Ministerstvo
železnic I., což je o 10 více než v minulém roce. Z fondů z provenience bývalého ÚV KSČ
bylo předloženo celkem 2 909 objednávek, což je jen o 2 méně než v roce minulém.V roce
2004 bylo celkem připraveno 15 252 objednávek archivního materiálu pro badatele. Bohužel
ty objednávky, které nelze objednat systémem Badatelna, nejsou v tomto počtu zahrnuty.
Převzetí těchto objednávek badatelé stvrzují ve zvláštní doložce k badatelským listům.V roce
2004 navštívilo centrální studovnu na Chodovci celkem 1262 badatelů, což je o 114 více, než
v roce 2003. Z toho 1051 badatelů z České republiky a 211 zahraničních badatelů. Jak v roce
2003, tak i v roce 2004 bylo nejvíce zahraničních badatelů ze Slovenska (50). Dále pak
následovali badatelé z Německa (40), USA (25), Rakouska (15), Itálie (8) a další.V centrální
studovně na Chodovci bylo uskutečněno celkem 6710 ( v roce 2003 5671) badatelských
návštěv, z toho domácích 5981 a zahraničních 729. V tomto kopírovacím úseku zhotovili 97
739 kusů kopií, denní průměr činil 448 kusů. Barevných kopií pro badatele i služební potřebu
bylo zhotoveno pouze 672 kusů, neboť kopírka z roku 1995 již dosloužila.
V roce 2004 jsme bohužel poskytovali badatelské služby v plném rozsahu včetně přípravy
archiválií, pořizování kopií ze všech částí fondu ÚV KSČ podle požadavků badatelů a
opětovného ukládání do depotů i v archivním 4. oddělení.
Na základě konzultací zde též vyhledávali archiválie mladší 30 let z nezpracovaných
fondů, pokud badatel projevil vážný zájem nebo existoval projekt vědeckého pracoviště, který
tyto dokumenty vyžadoval. Ústav soudobých dějin AV ČR v roce 2004 využíval této
možnosti ve značném rozsahu při studiu především zahraniční politiky bývalého
Československa z období 1970 – 1989. Z oblasti nezákonností padesátých let a věznění
určitých skupin obyvatelstva vyhledávali archiválie z nezpracovaných fondů ve všech
případech, ve kterých byli požádáni Konfederací politických vězňů nebo potomky vězněných.
V současné době jsou tato témata rovněž předmětem několika diplomových prací na
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vysokých školách a jsou zpracovávána za odborné pomoci pracovníků 4. oddělení. Vzrostl
zájem o studium fondu Národní soud a problematiky stíhání válečných zločinů.
Pokračovali zde i v náročné práci při uspokojování požadavků na předkládání mimořádně
velkého množství dokumentů pro účely edičních projektů dvou vědeckých pracovišť. Byly to
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války při
ÚSD AV ČR a mezinárodní projekt zaštítěný Historickým ústavem FF MU Brno nazvaný
“Migrace a transformace. Dokumenty k průběhu a dopadu vyhnání, nuceného vysídlení a
osidlování českých zemí 1945 – 1950”. V obou případech se jednalo o významná historická
témata s velkým politickým přesahem do současnosti, která zasluhují maximální pozornost.
Spolupráce je rozvržena do několika let.
Předkládání archiválií z období po roce 1945 do studovny pro badatelské účely
předcházela i v roce 2004 nezbytná technická úprava dříve utajovaných písemností. Kromě
této průběžné práce byl takto “odtajněn” obsah 1 108 celých kartonů deseti dílčích částí fondu
ÚV KSČ.
Celkem bylo předloženo 2 489 kartonů z fondů 4. oddělení a 4 442 archivních jednotek
ze složitého fondu ÚV KSČ. Tato čísla značně navyšují údaje vykazované centrální
studovnou, protože obsahují objednávky badatelů, které kolegové vyřizovali na základě
odborných konzultací z nezpracovaných fondů mimo elektronickou evidenci a dále na základě
úředních objednávek.
Badatelskou agendu, z logických důvodů, zajišťovalo samostatně také oddělení foto…, i
když archiválie byly badatelům většinou předkládány ke studiu do badatelny. Konzultace
s badateli byly samozřejmostí. Fotografický, filmový i zvukový materiál požadovalo celkem
89 badatelů z toho 8 zahraničních. Předloženo bylo 3720 jednotlivin, 105 kartonů, 82 alb a 3
šanony. Badatelům dále poskytli celkem 228 skenů. (Údaje za celý archiv viz tabulka).
c) rešerše pro domácí a zahraniční badatele
Náročné rešere pro žadatele, kteří nechtějí nebo z mnoha důvodů nemohou studovat
v archivu sami, vykonávají archiváři celé roky. V posledních letech se počet takovýchto
složitých pátrání ustálil do cca 1000 kusů ročně. Neměnná také zůstává obsahová skladba. Je
stejně pestrá jako témata studovaná ve studovnách prezenčně. Archiv již od roku 2002 našel
schůdné nástroje účtování a expedice takovýchto zakázek. Situace po nečekaných změnách
vyhlášek k archivnímu zákonu na poslední chvíli nás nemile překvapila, pozdržela o čtrnáct
dnů veškeré práce spojené s přechodem na nový rok, nový podací protokol, nový název
archivu, nové formuláře atd. atd. Vyrovnali jsme se však s tím.
d) akce pro veřejnost
Padesátileté jubileum Státního ústředního archivu se stalo skvělou příležitostí jak
ukázat, ve spolupráci s odborem archivní správy a se zázemím mateřského resortu, co jsme
dokázali a co umíme.
Od počátku roku kolektiv pracovníků 3. oddělení ve spolupráci s kolegy z Ústavu pro
soudobé dějiny AV ČR a Kanceláří pro oběti nacismu ČNFB intenzivně připravoval výstavu
“Museli pracovat pro Říši” věnovanou nucenému pracovnímu nasazení našich občanů za 2.
světové války. V březnu byl připraven k tisku barevný katalog (doprovodná publikace), jenž
byl doplněn německým překladem. Následně probíhala instalace výstavy z dokumentů SÚA,
ČNFB, VHA i soukromých sbírek ve výstavním sále našeho archivu. Zejména z VHÚ a z
Památníku Terezín byly zapůjčeny zajímavé trojrozměrné exponáty doplňující písemné
dokumenty, fotografie a další drobné předměty. Vernisáž výstavy za účasti náměstka MV
Ing. V. Zemana a velvyslance SRN M. Libala proběhla 1. dubna a výstava byla ukončena
symbolicky 9. května. Dne 2. dubna 2004 proběhl v kinosále SÚA stejnojmenný seminář
s mezinárodní účastí, z něhož SÚA vydal sborník příspěvků. V závěru výstavy se konalo
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v přednáškovém sále SÚA zasedání partnerských organizací ČNFB (pracovníci z Polska,
Ruska, Běloruska, Ukrajiny).
Den otevřených dveří dne 28. září byl tentokrát připraven v jiných dimenzích, než bylo
dosud obvyklé. Návštěvníci si mohli vyrobit pečeť či ruční papír, vypracovat test základních
znalostí atd. Stejná akce probíhala letos i v sídle 1. oddělení. Archivní areál na Chodovci
navštívilo celkem 4 750 osob a budovu na MH cca 300 osob.
Výstavu “Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto.”navštívilo od 1. do 31.10. 9 852
osob a stala se tak druhou nejúspěšnější výstavou (od roku 2001). Na přípravě exponátů se
podílela téměř všechna oddělení archivu. Mezinárodní konference, která se setkala
s mimořádně kladným ohlasem, pod názvem “Archivy v mezinárodním kontextu” se
zúčastnilo 29.9. – 202 osob; 30.9. – 245 osob a 1.10. – 198 osob. Možnost účastnit se
následné exkurze využilo 73 osob. Na konferenci zaznělo celkem 37 referátů. Ve sborníku
z konference, který byl připraven ještě před konferencí, jich bylo publikováno 27.
Kromě spolupráce na pilotní výstavě SÚA se 1. oddělení nejvíce angažovalo na výstavě
Historia Franciscana, která se těšila velké pozornosti veřejnosti a byla o měsíc prodloužena, a
na jejím zdařilém doprovodném katalogu. Pracovníci téhož oddělení proslovili ve svém
volném čase řadu specializovaných popularizačních přednášek.
Samostatné akce zabezpečovalo též čtvrté oddělení. Pro pobočku Muzea III. odboje
v Jáchymově do stálé expozice vybrali řadu dokumentů a fotografií k problematice využívání
práce politických vězňů v nápravně pracovních táborech při uranových dolech.
Spolupracovali s Muzeem a Městskou galerií ve Vodňanech na přípravě výstavy, která se
bude týkat perzekuce občanů Vodňan a okolí v 50. letech. Putovní výstava “Pocta všem, kteří
vzdorovali” byla nadále instalována v jednotlivých pobočkách KPV, byla doplňována a
upravována podle potřeb. Na žádost pracovníků Polabského muzea v Nymburce z fondů
justice připravili materiály k procesům 50. let. Výsledkem spolupráce bylo odhalení
pamětních desek politickým vězňům v Nymburce dne 24. 5. 2004. Nakladatelství Vyšehrad
připravilo ve spolupráci s námi výstavu v prostorách Klementina k 70-ti letům svého trvání.
Největší akcí 4. oddělení byla spolupráce s Pražskou uměleckou společností u příležitosti
Svatováclavského večera na Pražském hradě. Připravili dokumenty pro výstavu o III. odboji,
která byla instalována na 12 panelech. Dokumenty byly vybírány z 9 fondů, prohlédnuto bylo
více než 100 kartonů a jednotlivin. Dokumentovali činnost 29 osobností. Tato výstava byla
pořadateli vysoce hodnocena a stane se putovní. 4. oddělení tím potvrdilo trvalou úzkou
spolupráci s Konfederací politických vězňů, která má řadu podob od nahlédací agendy pro
jednotlivce, poskytování konzultací, vyhledávání archiválií, účasti na vzpomínkových akcích
až po odbornou podporu dokumentačního střediska a současného vedení Konfederace.
Pracovníci oddělení informatiky vystoupili s referátem a zajistili účast SÚA v expozici MV
ČR na mezinárodní konferenci ISSS 2004 v Hradci Králové (příspěvek publikován ve
sborníku konference). Spolupracovali jsme též s odborem tisku a public relations MV na
přípravě expozice resortu a prezentace SÚA na Invexu v Brně.
K státnímu svátku dne 28. října jsme připravili za součinnosti SOA Praha – SOKA Kutná
Hora výstavku “Čeští prezidenti v dokumentech”, která byla instalována v prostorách SOKA
Kutná Hora. Během 4 dnů ji navštívilo více než 200 osob. Výstavu stejného názvu jsme ve
spolupráci se SOKA Havlíčkův Brod připravili v prostorách městského úřadu Světlá nad
Sázavou, kde byla zahájena 1. listopadu. Během 4 dnů ji navštívilo více než 300 osob. Obě
výstavky se konaly z podnětu a na žádost náměstka ministra vnitra Ing. V. Zemana.
Exponáty a v roli poradců se 2. a 7. oddělení podílelo na výstavě Dějiny pražské
prostituce, která je pořádána Muzeem Policie České republiky.
V roce 2004 evidujeme celkem 45 exkurzí v budově na Chodovci a 27 exkurzí pro 565
návštěvníků (včetně akce Den otevřených dveří) v budově na třídě Milady Horákové.
Oficiálních návštěv, přijímaných ve značné míře v součinnosti s odborem archivní správy,

32

bylo též velké množství. Patří sem i význační dárci archiválií a přátelé archivu. Dychtivost po
poznání a vzájemná úcta – to jsou hlavní rysy takovýchto setkání.
e) spolupráce s médii

Tato činnost je dvojího druhu. “Zviditelňování se” archivu pokročilo mílovými kroky a
nese ovoce celému oboru. Samozřejmostí se stala profesionální propagace všech námi
organizovaných akcí. “Vědí” o nás i mnozí publicisté, novináři, redaktoři. A využívají
archivní zdroje nejen jako běžní badatelé. Ze seriózní spolupráce lze jmenovat např. seriál
Gottwaldovi muži, kausa Lippert pro ČT - M. Wollnera, 1. pozemková reforma redaktora
Motla z TV Nova pro pořad Na vlastní oči, pořad k historii Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, natáčení jednotlivých dílů televizního cyklu
“Čestní občané” o prominentech komunistického režimu v Československu, který byl v roce
2004 odvysílán v České televizi. V létě 2004 byl v této televizi vysílán rovněž cestopisný
seriál Martina Kratochvíla a Jiřího Tesaře “Příběhy z jižních moří” o osudech Čechoslováků
ve Francouzské Polynésii (odborný nehonorovaný poradce: Jiří Křesťan). Pro potřeby České
televize byla rovněž provedena rešerše, týkající se Českého svazu tělesné výchovy a podniku
Pragosport.
6. Poskytování informací občanům dle zák. č. 106/1999 Sb.
Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebyla poskytnuta
žádná odpověď.
7. Vědecký výzkum, ediční a publikační činnost
Odborná práce archivářů bývá finalizována v řadě článků, méně v monografiích.
Svébytnou doménou pak jsou edice dokumentů. Žádoucí jsou i vystoupení na setkáních
odborníků. Témata korespondují se spravovanými fondy a dalšími služebními povinnostmi:
1. Křečková, Jitka: Dějiny františkánského řádu v Čechách
2. Matušíková Lenka: Soupis matrik židovských náboženských obcí
3. Nevímová, Petra: Jezuitské umění v Čechách v 17.-18. století
4. Pazderová, Alena: Edice korespondence Cesare Speciana, papežského nuncia na císařském
dvoře v Praze v letech 1592-1598, I/1
5. Sedláček, Pavel: Hesla pro Encyklopedii sfragistiky: Jednotlivá hesla popisující pečeti pánů
z Pernštejna, opavských Přemyslovců a českých panovníků od Ladislava Pohrobka po Karla
Posledního (výsledky budou publikovány v připravované publikaci Encyklopedie sfragistiky,
jejímiž gestory jsou doc. PhDr. Tomáš Krejčík a PhDr. Karel Müller)
6. Sedláčková, Helena: Hesla pro Encyklopedii sfragistiky: František Beneš a Sfragistická
komise
7. Vojáček, Milan: Paměti a vzpomínky jako historický pramen – pracovní setkání
v Národním technickém muzeu 20. 10. – 21. 10. 2004 – referát “Zamýšlené edice Zápisků
Marie Červinkové-Riegrové a Pamětní knihy Malče” – příprava příspěvku k vydání ve
sborníku včetně resumé
8. Kokošková, Zdena a Pažout, Jaroslav: Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a
Morava 1943-1945, edice dokumentů. Grant financovaný GA ČR, který je řešen ve spolupráci
s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. V rámci naší instituce byl prováděn zejména výběr
dokumentů z nejvýznamnějších okupačních fondů a započalo se s procházením sbírky
mikrofilmů z cizích archivů, resp. její neuspořádané části.
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9. Nováčková, Helena a Šťovíček, Ivan: Československo-francouzské diplomatické vztahy
1940-1945, edice dokumentů. Grant ve spolupráci s Ústavem pro mezinárodní vztahy byl
obhájen a publikace bude k dispozici v nejbližší době.
10. Nováčková, Helena: Ve spolupráci s Ústavem T.G.Masaryka edičně zpracovala.
francouzsky psané texty do publikace Korespondence T.G.Masaryk – E.Beneš. 1914-1918.
(ed. D. Hájková a I. Šedivý), MÚ AV ČR 2004 a konzultovala obecně ediční záležitosti
zmíněné publikace.
11. Šimánková, Alena: příprava podkladů pro odborné články časopisu Historická penologie
(spolupráce s Kabinetem dokumentace a historie Institutu vzdělávání vězeňské služby ČR),
spolupráce s Křesťanskou akademií na téma perzekuce mužských řádů a kongregací
komunistickým režimem 1948 – 1964, spolupráce s Úřadem dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu vydáváním edice Československá justice v letech 1948 – 1953
v dokumentech, díl II., díl III, se Svazem skatů a skautek ČR vydáním sborníku Český
skauting v dokumentech KSČ 1945 – 1948, Praha 2004
12. Pšeničková, Jana: příspěvek o archivních materiálech k dějinám zemědělství pro
Congress of the international Association of Agricultural Musseums (AIMA), konaný v září
2004 v Rožňově pod Radhoštěm
13. Brom, Bohumír: “Austria´s Economic Relations with her Central and South – East
European Neighbours after the Second World War”, grant, jehož garanty jsou Rakouský
národní archiv a Institut pro hospodářské a sociální dějiny ve Vídni – v rámci uvedené
problematiky se jmenovaný zúčastnil mezinárodní konference ve Vídni v červnu 2004 a
vystoupil zde s referátem na téma “Der Zugang zu Quellen über tschechoslowakischösterreichische Wirtschaftsbeziehungen zwischen 1945 und 1989 in Tschechischen
Archiven”.
14. Křesťan, Jiří: spolupráce na grantovém úkolu “KSČ a radikální socialismus
v Československu” (řešitel Zdeněk Kárník). Zpracoval a ve sborníku vydaném v rámci
projektu publikoval studii “KSČ, spolek Dělnická pomoc a vnímání ideje proletářské
solidarity v prostředí levicové inteligence v Československu (1928–1932)”.
15. Kahuda, Jan: účast v grantového projektu “Česká šlechta 1749–1945” (řešitelé Luboš
Velek, Milan Hlavačka), v jehož rámci byla uspořádána konference Adel und Bildung, na
které přednesl referát Der Bildungsweg Staatskanzlers Metternich. V rámci semináře pro
studenty historie FF UK, který je dalším výsledkem uvedeného grantu, proslovili Eva
Gregorovičová a Jan Kahuda přednášku Prameny k dějinám šlechty ve Státním ústředním
archivu v Praze (se zaměřením na rodinné archivy). Příspěvek “Problém rekonstrukce
původního uspořádání fondu na příkladu Rodinného archivu Metternichů” v rámci semináře
západočeských archivářů na zámku Nečtiny
16. Blodigová, Alexandra a Kahuda, Jan: spoluředitelé vědeckého projektu “Poválečný vývoj
české menšiny v Rakousku na základě písemností archivu Školského spolku Komenský ve
Vídni”, jehož součástí bylo zpracování archivu Školského spolku Komenský z let 1945–1990
a dalších archivních celků (společně s viceprezidentkou Vědeckého fóra Češi ve Vídni
Vlastou Valeš).
17. Gregorovičová, Eva: účast v projektu EU Culture 2000, v rámci kterého bude připravena
expozice na zámku v Brandýse nad Labem věnované toskánským Habsburkům, zejm.
osobnosti arcivévody Ludvíka Salvátora. Přednáška na téma “Vývoj české a československé
státní symboliky” na půdě Slovanské besedy ve Vídni. Přednášku organizoval krajanský
Akademický spolek ve Vídni. Podíl na edici cabrea Palazzo Pitti e Boboli a studie o mapové
sbírce rodinného archivu toskánských Habsburků. Pro časopis Archivio Fotografico Toscano
studie o fotoarchivu z fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků
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18. Chaloupková, Marie: podíl na organizaci konference Perzekuce bez soudu (Ministerstvo
obrany ČR, 15. 4. 2004) spolu s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Českým svazem
bojovníků za svobodu
19. Křesťan, Jiří: referát “Zdeněk Nejedlý v životě a díle Františka Červinky” na semináři
“František Červinka”, na konferenci “Žižka a Žižkov” s referátem “Zdeněk Nejedlý a Jan
Žižka z Trocnova”, referát “Paměti a vzpomínky ve Státním ústředním archivu v Praze”
ve spolupráci s Filipem Paulusem pro konferenci “Paměti a vzpomínky jako historický
pramen” (Archiv Národního technického muzea, říjen 2004)
Řada pracovníků pracovala v množství komisí, rad a redakčních rad či v profesních a
zájmových organizacích.Tomáš Kalina a Miroslav Kunt pokračovali i v roce 2004 na přípravě
standardu ISVS pro dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů ve spolupráci s firmou
Relsie, s.r.o. a zástupci ministerstev vnitra a informatiky.V rámci přípravy uživatelské a
metodické příručky pro systém Janus 2000 provedli pracovníci 8. oddělení řadu odborných
rešerší v zahraničním tisku a v elektronických médiích a pokračovali jako v minulých letech
v konzultacích k této problematice v řadě okresních archivů (SOkA Tachov, Semily,
Pardubice, Tábor, Jindřichův Hradec), vypracovali popis postupů při retrospektivní konverzi
pomůcek z prostředí textových editorů a poskytovali konzultace k využívání informačních
systémů SÚA dalším archivům.
Co se týče ediční činnosti viz plnění edičního plánu. Zde je třeba vyzdvihnout dokončení
sv. V/2 edice Archiv České koruny, práce na úvodu ke svazkům V/1,2 (Čumlivski, Demko),
práce na sv. IV/5,6 a V/1,2 (Matušková, Lenka). Je potěšitelné, že byly ukončeny práce na
rejstříku a korekturách Průvodce po fondech SÚA I/3 a svazek byl odevzdán do tisku. Tímto
končí práce na Průvodci.
V roce 2004 byly řešeny pracovníky výzkumného úseku oddělení péče o fyzický stav
archiválií (mnohdy ve spolupráci s restaurátory) následující výzkumné úkoly:
1. Ochrana archivních materiálů před živelními pohromami v síti archivů České republiky
Úkol byl zakončen závěrečnou obhajobou. Výsledky grantu budou využity při
přípravách krizových plánů jednotlivých archivů ČR a část věnována průzkumu stavu
v jednotlivých archivech bude předána Archivní správě MV ČR a jednotlivým archivům.
2. Vlastnosti kancelářského recyklovaného papíru
Recyklovaný papír je používán v řadě státních institucí jako kancelářský papír pro běžnou
spisovou agendu. Jeho zavádění je podporováno Ministerstvem životního prostředí ČR i
hnutím Arnika, kde tato kampaň probíhá pod názvem “Šetrné papírování”. Pro zkoušky byly
vybrané dva druhy recyklovaného kancelářského papíru, přičemž jeden z nich byl používán
na Ministerstvu informatiky. Výsledky budou k dispozici v tomto roce a budou publikovány
v Archivním časopise.
3. Průzkumy v železogalových inkoustech
Ve spolupráci s analytickými laboratořemi VŠCHT Praha byly provedeny průzkumy
výkvětů vytvořených na inkoustových plochách v historických inkoustech a dalších
cizorodých sedimentů, které byly nalezeny v řadě rukopisů. Výsledky této práce byly
prezentovány na konferenci “Durability of Paper and Writing”, která se uskutečnila koncem
roku ve slovinské Lublani formou posteru.
4. Studium vlivu sušicích metod na fyzikálně-chemické a mikrobiologické vlastnosti různých
druhů papíru.
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Společná práce s oddělením restaurování v Národní knihovně, která byla zahájena v roce
2003. Studie vznikla na základě potřeby sušení archivních a knihovních materiálů zasažených
povodněmi. Byly porovnány sušicí metody z hlediska vlivu na vlastnosti kancelářského,
filtračního a novinového papíru. V loňském roce byla studie dopracována a rozšířena o vliv
umělého stárnutí na vlastnosti usušeného materiálu. Letos byly některé zkoušky opakovány u
vzorku novinového papíru z důvodu nejednoznačných výsledků. U všech vzorků byly
změřeny hodnoty pH vodného výluhu vzorků po stárnutí . V roce 2005 bude tato studie
publikována v zahraniční (předpokládá se časopis Restaurator).
5. Vliv kyseliny šťavelové na vlastnosti papíru
Kyselina šťavelová se používá jako činidlo při odstraňování stop rzi z archivního
materiálu, po její aplikaci je nutné materiál odkyselit nejlépe uhličitanem sodným nebo
vápenatým. V práci je sledován vliv celého konzervátorského postupu (odstranění rzi 2% a
4% kyselinou šťavelovou a následné odkyselení) na mechanické, chemické a optické
vlastnosti třech typů papíru. Z výsledků vyplývá, že při dodržování správného pracovního
postupu je možné tuto metodu používat.
6. Studium zbarvení pergamenu vlivem zviditelňování písma
Modré vybarvení pergamenu “Beneš Cíl ze Svojšic” ( SokA Klatovy) vlivem
zviditelňování písma na bázi železogalových inkoustů bylo způsobeno neodbornými zásahy
v druhé polovině 19. století. Naměřené pH listiny je velmi nízké. Odkyselování pergamenu
s sebou nese značná rizika (další změnu barevnosti), proto byly před konzervací nejprve
otestovány modelové vzorky pergamenu. Zkušební vzorky pergamenu byly napuštěny
roztokem síranu železnatého a následně potřeny roztokem žluté krevní soli. U takto
připravených modrých zkušebních vzorků bylo měřeno pH a optické vlastnosti. Pak byly tyto
vzorky odkyseleny roztokem MMMK v methanolu o různé koncentraci a opět změřeny.
Z výsledků vyplynulo, že koncentrace odkyselovacího roztoku má vliv na změnu barvy
pergamenu ( z modré do modrofialové až hnědé), avšak nelze v experimentu vysledovat
žádnou rozumnou závislost. Vzorky jsou uloženy k dalšímu pozorování.
7. Vliv viditelného světla na archiválie
Tato práce je řešena v rámci několikaletého PSG studia ve spolupráci s VŠCHT.
Pokračovaly testy vlivu viditelného záření, modré, zelené a červené části spektra na optické a
mechanické vlastnosti čisté buničiny a dřevoviny. Byly provedeny též zkušební testy umělého
stárnutí a vyhodnocen jeho vliv na fyzikálně-chemické vlastnosti vzorků. Bylo proměřeno
spektrum použitých světelných zdrojů, dále pak byly vyhodnoceny naměřené infračervené
spektra (FTIR) ozářených vzorků. Dlouhodobě byl studován post-radiační efekt záření.
8. Vliv par butanolu na mikroorganismy
Byly dokončeny zkoušky vlivu par butanolu a dalších alkoholů na mikroorganismy
kontaminující archiválie. Kromě toho bylo zkoušeno i působení těchto par na některé rizikové
materiály, zejména papíry se záznamovými prostředky (inkousty, razítka apod.). Bylo
ověřeno, že tato metoda dezinfekce je při dodržení stanovených podmínek účinná a přitom
šetrná k materiálu. Výsledky budou dále publikovány v podobě článku (časopis Restaurator).
9. Problematika restaurování transparentního papíru poškozeného povodněmi v roce 2002
Diplomová práce Violy Jabloňské – studentky Institutu restaurování a konzervačních
technik v Litomyšli – byla řešena na pracovišti SÚA pod vedením dr. ing. M. Ďuroviče.
Těžištěm bakalářské práce bylo shrnutí dostupných literárních údajů o typech pauzovacích
papírů, historii a různých způsobech jeho výroby, typech poškození a způsobech
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konzervování a restaurování, včetně systémů uložení tohoto druhu dokumentů a jejich
vystavování. Experimentální část bakalářské práce byla zaměřena na studium vlivu různých
metod vysoušení zmraženého transparentního papíru (vysoušení vzduchem, lyofilizací,
vlhkým teplem a pomocí vakuových baliček) na jeho fyzikálně-chemické vlastnosti.
Výsledkem této experimentální práce bylo shrnutí a doporučení vhodné sušící metody
s ohledem na maximální šetrnost.
Příloha
Plnění EP 2004:
1. Paginae historiae č. 12 (příl. CD); nákl. 300; cena 70,- Kč – vyšlo
2. Sborník z konference archivářů v Jindřichově Hradci; nákl. 300; – vyšlo
3. Nabídkový barevný leták k faksimilové edici listin AČK (dvoujazyčný); nákl. 3000; přesunuto 2005
4. Soupis židovských rodin v Čechách z r. 1793/IV; (Chrudimsko, Hradecko, Žatecko,
Plzeňsko); nákl. 300; cena 200,- Kč – vyšlo
5. Soupis židů z r. 1793/V; (Klatovsko, Čáslavsko, Rakovnicko); nákl. 300; cena 200,- Kč;
do konce roku bude předáno do tisku, vyjde s vročením 2005 (převod do EP 2005)
6. Soupis židů z r. 1793/VI; (Praha + generální rejstřík); cca 300 str.; nákl. 300; předpokl.
cena 100,- Kč; – odevzdáno (převod do EP 2005)
7. Sborník příspěvků ze semináře “Museli pracovat pro říši”; nákl. 300; cena 70,-Kč – vyšlo
8. Zemědělské družstevnictví, předpoklady vzniku JZD –1946; nákl.: 250; cena 100,- Kč; –
vyšlo
9. Soubor studií k dějinám československého archivnictví (jubil. sbor dr. Šambergera); nákl.
250; do konce roku bude předáno do tisku, vyjde s vročením 2005 (převod do EP 2005)
10. Informativní přehled č. 23; nákl. 200; zdarma; – vyšlo
11. Přehled přírůstků 2. pol. 2000; nákl. 140; zdarma, – v tisku (vyjde do konce roku)
12. Přehled přírůstků 1. pol. 2001; nákl. 140; zdarma,– do konce roku bude předáno do tisku,
vyjde
s vročením 2005 (převod do EP 2005)
13. Přehled přírůstků 2. pol. 2001; nákl. 140; zdarma, – do konce roku bude předáno do tisku,
vyjde
s vročením 2005 (převod do EP 2005)
14. Přehled přírůstků 1. pol. 2002; cca 50 str.; nákl. 140; zdarma, – (převod do EP 2005)
15. Přehled přírůstků 2. pol. 2002; cca 50 str.; nákl. 140; zdarma; – (převod do EP 2005)
16. Přehled přírůstků 1. pol. 2003; cca 50 str.; nákl. 140; zdarma; – (převod do EP 2005)
17. Seznam docházejících seriálů do knihovny SÚA k 1.1.2004; nákl.: 160; zdarma, – vyšlo
18. Sborník z 12 semináře restaurátorů a historiků. Praha 7.–10.10. 2003, cca 300 str.; nákl.
200; – (převod do EP 2005)
19. Zpráva o činnosti SÚA za rok 2003 – (vyšlo na Internetu)
20. Historická fotografie, periodikum, č. 4 (1/2004); nákl. 700; tisk i redakce mimo SÚA, cena
125,- Kč - vyšlo
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21. Aby na nic a nikoho nebylo zapomenuto (zpracování a tisk mimo SÚA); nákl. 7000; –
vyšlo
22. Plakát k výstavě 50 let SÚA; (zpracování a tisk mimo SÚA); nákl. 1500; – vyšlo
23. E. Drašarová a kol. – Edice dokumentů k česko-německým vyrovnávacím jednáním na
konci 19. a na počátku 20. století; cca 500–600 str. (sv. 3, 4); nákl. 1000; grant, tisk mimo
SÚA (převod do EP 2005)
24. Soupis poddaných podle víry... Boleslavsko (2 sv.), 2. doplněné vydání, nákl. 500;
předpokl. cena 150,- Kč; (převod do EP 2005)
25. Archivy v mezinárodním kontextu (sborník z konference); nákl. 500; cena 50,- Kč; – vyšlo
26. Sborník k život. jubileu dr. Beránka, (výbor z jeho prací + bibliografie); nákl. 250;
předpokl. cena 60,- Kč; – rkp. je na 2. korekturách (převod do EP 2005)
27. Katalog k výstavě “Museli pracovat pro říši”; nákl. 2500; cena 100,- Kč – vyšlo
28. Plakát k výstavě “Museli pracovat pro říši”; nákl. 500; – vyšlo
29. Aby na nic a nikoho nebylo zapomenuto (anglický překlad textu katalogu) - vyšlo
30. Nothing and Nobody Should be Forgotten (angl. verze publikace Aby na nic a nikoho...);
nákl. 4000; – vyjde do konce roku
31. Neveřejné úzkorozchodné dráhy v Čechách v letech 1906–1924; nákl. 300; cena 100,Kč; – vyšlo
8. Pedagogická činnost

V roce 2004 byl ukončen první školní rok, ve kterém probíhala ve spolupráci mezi SÚA a
FF UK výuka bakalářského a magisterského studia archivnictví v prostorách archivu.
Konkrétně se jednalo o předměty Archivní legislativa, Archivní provoz a technika,
Předarchivní péče, skartační řízení a výběr archiválií a Seminář ke zpřístupňování archiválií
(organizační garant Jan Kahuda). Jednotlivé přednášky proslovili odborníci na danou
problematiku téměř ze všech oddělení. Stejně tak tomu bylo v kurzu pro pracovníky spisoven
a podnikových archivů (organizační garant Bohumír Brom) a částečně i u archivního kurzu.
Dále jsme připravili dvě přednášky pro studenty FAMU a exkurzi a seminář pro studenty
VŠUP.
Pracovníci 10. oddělení - H. Paulusová, B. Bacílková, R. Straka, J. Šejharová, J.
Dernovšková, L. Weberová, B. Bartl a M. Ďurovič - se tradičně podílejí na výuce studentů
Střední průmyslové školy grafické v Praze, Ústavu chemické technologie restaurování
památek VŠCHT v Praze, Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli a Ústavu
historických věd Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové. Školní
rok 2004/2005 bude posledním rokem aktivní účasti na výuce studentů Institutu restaurování
a konzervačních technik v Litomyšli. V roce 2005 bude připravena představa o doškolovacích
kurzech pro restaurátory a konzervátory státních archivů.
9. Mezinárodní styky
V plánu zahraničních služebních styků pro rok 2004 bylo uvedeno celkem 21
zahraničních služebních cest pracovníků Státního ústředního archivu v Praze.
Z organizačních důvodů bylo nutné některé plánované cesty zrušit a nahradit je
neplánovanými výjezdy.
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V roce 2004 tak bylo realizováno celkem 24 zahraničních služebních cest – z toho 5
neplánovaných. Náklady potřebné k uskutečnění cest byly hrazeny z rozpočtu Státního
ústředního archivu v Praze, grantu nebo byly částečně hrazeny zahraničním partnerem (např.
cesty reciproční, účast na konferencích apod.).
Státní ústřední archiv v Praze se každoročně podílí i na několika přijetích zahraničních
delegací. Tato přijetí jsou realizována odborem archivní správy MV ČR. Zahraniční hosté
mají převážně zájem o prohlídku archivního areálu, archivní studium a seznámení se
s odbornou činností Státního ústředního archivu v Praze.
V roce 2004 oslavil Státní ústřední archiv v Praze 50 let od svého založení a u této
slavnostní příležitosti uspořádal mezinárodní pracovní setkání archivářů. Tohoto setkání se
zúčastnili zástupci archivnictví z celého světa.
Přehled zahraničních služebních cest pracovníků Státního ústředního archivu v Praze:
PhDr. Alena Pazderová
Itálie – Řím (20. – 24. 3. 2004)
- účast na konferenci pořádané k 10. výročí působení Českého historického ústavu v Římě
Mgr. Zora Machková
Francie – Paříž, Héricy (18. – 24. 4. 2004)
- jednání o akvizicích osobních fondů Josefa Fišera a Pavla Tigrida
Dr. Ing. Michal Ďurovič
Estonsko – Tallinn (6. – 9. 5. 2004)
- účast na zasedání Komise pro ochranu archiválií v mírném klimatu při Mezinárodní archivní
radě
PhDr. Tomáš Kalina
Mgr. Jan Kahuda
Alexandra Blodigová
Rakousko – Vídeň (24. – 28. 5. 2004)
- pořádání archivů českých krajanských spolků ve Vídni
PaedDr. Bohumír Brom
Polsko – Varšava (27. – 30. 5. 2004)
- účast na mezinárodní konferenci “Colloquia Jerzy Skowronek dedicata”
PaedDr. Bohumír Brom
Rakousko – Vídeň (3. – 6. 6. 2004)
- účast na mezinárodní konferenci “Österreichs Wirtschaftsbeziehungen mit den mittel-und
südosteuropäischen Nachbarländern nach dem Zweiten Weltkrieg”
- přednesení referátu o možnostech studia archivních pramenů v českých archivech
k problematice československo-rakouských hospodářských vztahů v letech 1945-1989
PaedDr. Bohumír Brom
Slovenská republika – Trenčín (9. – 11. 6. 2004)
- účast na 8. archivních dnech ve Slovenské republice
- vystoupení na konferenci s příspěvkem o aktuálních otázkách českého archivnictví
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PhDr. Zdeňka Kokošková
SRN - Rujana (29. – 31. 7. 2004)
- účast na vernisáži dlouhodobé výstavy “Macht Urlaub” a zvláštní výstavy “Sie mussten für
das Reich arbeiten – tschechische Zwangsarbeiter in Deutschland”
PhDr. Helena Sedláčková
Rakousko – Vídeň (22. – 29. 8. 2004)
- zasedání sfragistické komise při Mezinárodní archivní radě, které bylo spojeno s XV.
kongresem archivářů pořádaným Mezinárodní archivní radou
Dr. Ing. Michal Ďurovič
Rakousko – Vídeň (23. – 26. 8. 2004)
- zasedání Komise pro ochranu archiválií v mírném klimatu při Mezinárodní archivní radě,
které bylo spojeno s XV. Kongresem archivářů pořádaným Mezinárodní archivní radou
PaedDr. Bohumír Brom
Slovensko – Bratislava (19. – 24. 9. 2004)
- účast na celoslovenské poradě o aktuálních otázkách předarchivní péče a jednání se
slovenskými kolegy ze Slovenského národního archivu a odboru archivní a spisové služby
Ministerstva vnitra SR
PhDr. Eva Drašarová
SRN – Lipsko (7. – 9. 10. 2004)
- účast na workshopu s tématem “Zentrale Archive und Geschichtspolitik im Neuen Europa.
Die Reorganisation der nationalen Archivlandschaften nach 1918”.
Mgr. Jan Kahuda, Alexandra Blodigová (19. – 23. 7., 16. – 20. 8., 18. – 22. 10. 2004)
Rakousko – Vídeň
- práce na projektu zpracování archivu Školského spolku Komenský ve Vídni 1945-1990 a
dalších archivních celků uložených v české škole ve Vídni (vědecký projekt MZV ČR
“Poválečný vývoj české menšiny v Rakousku na základě písemností Školského spolku
Komenský ve Vídni)”.
PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt
Slovensko – Bratislava (20. – 24. 9. 2004)
- seznámení slovenských kolegů s informačním systémem Státního ústředního archivu
v Praze, informace o předarchivní péči v Slovenskom národnom archíve.
PhDr. Jan Krlín
Slovinsko – Lublaň (10. – 16. 10. 2004)
- výzkum bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v materiálech bývalých
rakouských ministerstvech předaných Slovinsku a i v jiných archivních fondech vztahujících
se k tomuto období;
- studium archivních fondů ústředních státních orgánů na území dnešního Slovinska ke
srovnání vývoje ve Slovinsku a v českých zemích v období 1. světové války.
PhDr. Eva Gregorovičová
Itálie – Florencie (5. – 22. 10. 2004)
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- pokračování v průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii a v rekonstrukci vazeb mezi
těmito fondy a Rodinným archivem toskánských Habsburků uložených ve Státním ústředním
archivu v Praze
PhDr. Emilie Benešová
Itálie – Florencie (15. – 22. 10. 2004)
- průzkum stavu zpracování, ukládání a digitalizace fotografických dokumentů
Ing. Miroslav Kunt
Rakousko – Vídeň (17. – 22. 10. 2004)
- studium archiválií v bohemikálních částech archivních fondů z oblasti dopravy
v Rakouském státním archivu.
PhDr. Alena Pazderová
Itálie – Řím (8. 10. – 1. 11. 2004)
- výzkum bohemik v Archivio di Stato di Roma s ohledem na edici korespondence
papežského nuncia v Praze Cesare Speciana v letech 1592-1598;
- kolace textů edice Specianovy nunciatury z let 1592-1593 ve Vatikánském tajném archivu a
v Apoštolské vatikánské knihovně.
Dr. Ing. Michal Ďurovič
Peru – Lima (6. – 14. 11. 2004)
- návštěva archivů a knihoven v hlavním městě Limě spojená s přednáškami
- účast na semináři na Ministerstvu zahraničních věcí o aktuální vizi ochrany a restaurování
dokumentů, od papíru po optický disk.
Ing. Lucie Weberová, Benjamin Bartl
Slovinsko – Lublaň (14. – 20. 11. 2004)
- návštěva restaurátorského pracoviště Archivu Slovinské republiky a účast na mezinárodní
konferenci “Durability of Paper and Writing”.
Mgr. Jan Kahuda, Alexandra Blodigová, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Monika Sedláková, Mgr.
Milan Vojáček
Rakousko – Vídeň (8. – 10. 12. 2004)
- účast na prezentaci vědeckého projektu “Poválečný vývoj české menšiny v Rakousku na
základě písemností Školského spolku Komenský ve Vídni”.
Mimořádná akce:
Školení pracovníků Národní knihovny a archivu Iráku – v rámci projektu “Pomoc při
záchraně rukopisných památek Národní knihovny a archivu Bagdád”, který dne 29.7.2004
schválila vláda ČR usnesením č.757/2004, bylo ve dnech 29.11. – 10.12. v Oddělení péče o
fyzický stav archiválií proškoleno 6 iráckých pracovníků z Národní knihovny a archivu v
Bagdádu v oblasti konzervování a restaurování papírových dokumentů a mikrofilmování.
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10. Knihovna
Opět se podařilo zajistit plynulý provoz knihovny v základních činnostech a agendách
v oblasti doplňování, zpracovávání a zpřístupňování a ochraně fondu a dokumentů, a
zachovat provoz obou dvou Půjčoven a Studovny ve dvou objektech SÚA.
Vlastní provoz knihovny, zahrnující základní knihovnické činnosti a agendy a základní
funkce knihovny SÚA se v realitě roku 2004 stále drží nastaveného standardu, objemu a
vývoje z roku 2002, tj. z prvního typického roku, který následoval po řadě let atypických – tj.
po době pořádání a stěhování fondů a zprovozňování nové archivní budovy. Zhruba se dá říci,
že k jeho zajištění je potřeba cca 70 % plánovaného času pro 9 pracovníků knihovny na tyto
úkoly náležejících do správy archivní knihovny.
Zhruba tedy opět 30% času bylo využito pro plnění dlouhodobých a specifických úkolů
knihovny SÚA a dá se říci, že se podařilo i v realitě roku 2004 udržet základní směrování
vývoje a činností knihovny SÚA a pokračovat ve :
- zpřístupňování fondů, ve zkvalitňování, redakci nebo rekonstrukci jejich
katalogových a evidenčních pomůcek (přičemž se dala přednost zpracovávání a
zpřístupňování fondů nebo sbírek dokumentů dle sledovaných tematik nebo typů a
druhů dokumentů – již rozpracovaných)
- ve zkvalitňování a rozšiřování půjčovních, informačních a referenčních služeb
knihovny, které umožňuje nová budova a vybavení prostor pro čtenáře, za
využití výpočetní techniky a nových technologií, v roce 2004 již začátku reálného
propojení objektu M.Horákové (tj. i detašovaného pracoviště knihovny)
s počítačovou sítí SÚA (2 Půjčovny, Studovna, Čítárna seriálů, Intranet knihovny SÚA,
atd.)
- v dalších řešeních automatizace knihovny SÚA (zprovoznění dvou
čtenářských stanic ve veřejnosti přístupných prostorách knihovny na Chodovci,
připojení dalších databází do vyhledávání, aktualizace údajů o knihovně na
Intranetu knihovny SÚA a nastavení nového uživatelského rozhraní, dokončování
zkušebního provozu databáze KATALOG v nové verzi RELIEF(verze II) a
konfigurace, dokončení ověřovacího provozu a začátek zkušebního provozu čtyř
dokumentačních databází pod stejným SW /RELIEF v.II , řešení výstupních
zobrazovacích a tiskových formátů, dolaďování specifického SW pod CDS/ISIS
- STTI pro zpracování starých tisků a jeho rozšíření o jmenné autoritní záznamy
zpracovaných knihovnou Akademie věd ČR, atd.)
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Základní statistické údaje o knihovně Státního ústředního archivu v Praze za rok 2004
Knihovních jednotek celkem (zaokrouhleno)

500 000

Počet exemplářů docházejících seriálů
Počet knihovních jednotek ve volném výběru


z toho Chodovec
PK 11 – badatelna; PK 10 – Studovna knihovny
 M. Horákové
PK 1 - badatelna
Přírůstky knihovních jednotek ve svazcích

17 388
2 226
1 960

Úbytky knihovních jednotek ve svazcích

20

Počet přejímek celkem


- titulů 397
exemplářů 443
19 614

6

z toho knihovních fondů

0
(1 samostatná část fondu Sbírka novin)



knihovních jednotek

Záznamů o dokumentech (na souborné +
monografické+analytické úrovni) zpracováno
celkem
Registrovaní čtenáři Chodovec


z toho nových

4 346
8 989

301
138

Registrovaní čtenáři M. Horákové

224



116

z toho nových

Návštěvníci v knihovně celkem

6 531

Protokolované výpůjčky celkem

8 907



z toho absenčních

1 884



presenčních

7 023

Požadavky na meziknihovní služby celkem
Poskytnuté registrované informace
Počet studijních míst (Chodovec)

16
2 215
16

Počet počítačů pro uživatele (Chodovec)

2



0

z toho napojených na Internet

Sestaveno a tiskem vydáno bibliogr. soupisů
(v rámci publikační činnost SÚA)
Počet výstavek knižních novinek a výstavek
dokumentů z fondů knihovny - celkem akcí
Vystavených dokumentů z fondů knihovny
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4
19
808

11. Informační technologie
V roce 2004 se podařilo vyřešit dva zásadní úkoly. Jednak byla zprovozněna počítačová
síť v objektu na třídě Milady Horákové a po jednáních s příslušným odborem MV její
propojení se sítí na Chodovci. Propojení je bohužel kapacitně nedostatečné (128 kbit/s včetně
hlasových služeb).
Zcela dokončena byla likvidace starých datových záloh SÚA, data z tisíců disket a dalších
médií byla prohlédnuta a popř. uchována, média pak předána k dalšímu využití
hospodářskému oddělení.
Byl projednán a schválen projektový záměr řešící na základě programového financování
investice do výpočetní techniky ve výhledu do roku 2007. První takovouto úspěšně
realizovanou investiční akcí se stal ”Datový sklad” sestávající s datového úložiště, serveru a
speciálního SW pro migraci elektronických dokumentů – produktů textových editorů na
rastrovou grafiku (prostřednictvím tiskového driveru). Tak byly částečně vytvořeny materiální
podmínky pro zahájení činnosti pracoviště pro elektronické dokumenty. Současně bude
diskové úložiště sloužit pro ukládání a využívání digitalizovaných obrazů archiválií.
V závěru roku byly zpracovány požadavky a dodán SW pro vedení spisové služby
(podacího protokolu). Bude po zkušebním provozu a importu starších dat zprovozněn v roce
2005. Zároveň pracovník 8. oddělení ve spolupráci s 1. oddělením připravil podklady pro
zadání SW na digitalizaci a zpřístupnění indikačních skic.
Stávající informační systémy Archivní Vademecum, Janus2000 a IS badatelna již rutinně
fungují. Správu části dat (nastavení blokování archiválií) převzalo 7. oddělení.
Již od 1. července 2004 přešli dva pracovníci de facto s agendou správy sítě a údržby
výpočetní techniky do kompetence vedoucího 11. oddělení, de jure pak od 1. listopadu 2004.
V průběhu roku došlo k novému definování náplně oddělení, které se zaměřilo na metodickou
podporu a administraci speciálních výše již jmenovaných systémů.
Jako v minulých letech pracovník oddělení informatiky spravoval internetové stránky
SÚA. Návštěvnost úvodní stránky činila v průměru 60 návštěv na den, což je o 19 méně než
přepočtený průměr za rok 2003.
Kromě běžných aktualizací a upozornění stojí za zaznamenání vytvoření německé mutace
stránky (v říjnu, za pomoci doc. N. Brübacha z Hlavního Saského archivu v Drážďanech), a
zejména zveřejnění seznamu archivních fondů v systému Archivní Vademecum (červen) a
prvních elektronických archivních pomůcek v systému Janus2000 Prohlížeč (září, celkem
12863 záznamů a 14794 rejstříkových hesel). U obou systémů se podařilo projednat umístění
dat na serverech dotyčných firem bezplatně (v rámci technické podpory). Tyto zásadní údaje
doplnil nově i úplný přehled archivních pomůcek ke stažení. V červnu bylo spuštěno na
stránkách fulltextové vyhledávání (vyhledávač FreeFind) spolu s rejstříkem stránek, což
zlepšilo přehlednost stránek.

12. Prostorová situace Státního ústředního archivu.
Státní ústřední archiv má příslušnost hospodařit s majetkem státu ve třech objektech:
AA Chodovec - skládá se z depotní, technologické a provozní části.
Depotní část je třináctipodlažní budova s 182 depotními sály. Podlahová plocha jednoho
depotního sálu je 183,7 m2 , celková plocha všech depotních sálů je 33 359 m2. Depoty jsou
vybaveny regály (pevné nebo s pojezdem ), nebo specielním vybavením.
V části technologické je umístěna plynová kotelna, úpravna vody, záložní zdroj a jiné
technologie.
Provozní část je šestipodlažní budova. Je zde umístěna studovna, kinosál, knihovna,
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přednáškový sál a výstavní sál, kancelářské prostory, laboratoře, jídelna a skladové prostory.
M. Horákové je čtyřpodlažní budova se dvěma podzemními trezory, depoty, studovnou,
ateliéry a jsou zde umístěny kancelářské prostory. Zastavěná plocha tohoto objektu je cca 1
600 m2, nachází se v památkově chráněném území.
Kamýk nad Vltavou je areál v okrese Příbram. Skládá se z osmi samostatně stojících budov.
Budova 1, 2, 4, 5, 6 jsou depozitáře, budova 3 je administrativní budova. V budově 7 je
umístěn záložní zdroj a v budově 8 je umístěna vrátnice a studovna.

13. Hospodaření se svěřenými prostředky
Státní ústřední archiv ( od 1. ledna 2005 Národní archiv ) je ze zákona č. 320/2002 Sb.,
podle čl. 6 § 18, odst. 1, zřízen jako samostatná organizační složka státu přímo řízená MV
ČR.
Přidělené rozpočtové prostředky byly použity na nákup energií, materiálu, služeb a zajištění
oprav ve všech třech spravovaných objektech. Zvláštní kapitolou v rozpočtu byly finanční
prostředky určené v rámci programového financování na pořízení strojních investic ( dvě
kopírky, dodávkové auto, foto přístroje ), stavebních investic ( “Zateplení objektu M.
Horáková” a “Rekonstrukce kotelny v objektu M. Horákové”) a pořízení datového skladu
(server a diskové pole ).
Přehled čerpání jednotlivých základních rozpočtových položek je uveden na následující
tabulce :
Výdaje v tis. Kč
položka
Celkové výdaje

rozpočet *)

skutečné čerpání

plnění v %

110 170,4

110 162,4

100,0

93 958,4

93 950,4

100,0

- nákup materiálu

5 598,9

5 598,1

100,0

- paliva a energie

10 048,3

10 048,0

100,0

- nákup služeb

24 679,4

24 678,9

100,0

6 134,3

6 102,5

99,5

z toho:
a) běžné výdaje
v tom:

- ostatní nákupy
v tom:
- opravy a údržba

5 294,0

5 262,6

99,4

- programové vybavení

402,0

401,9

100,0

- cestovné

229,5

229,3

99,9

- umělecké předměty

176,5

176,5

100,0

677,0

677,0

100,0

46 170,0

46 121,0

99,9

33 847,0

33 847,0

100,0

- převody FKSP
- mzdové a pojistné
v tom:
- platy
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- OOV (dohody, honoráře)
- pojistné celkem
- průměrný plat na zaměstnance**)
b) kapitálové výdaje

519,0

519,0

100,0

11 804,0

11 755,0

99,6

19 863

19 948

100,4

16 212,0

16 211,9

100,0

13 696,0

13 632,6

99,5

1 090,0

1 061,1

97,3

244,0

203,6

83,4

v tom:
- budovy
- stroje a zařízení
- projektová dokumentace
*) údaje včetně mimorozpočtových zdrojů
**) přepočtený stav 141,4 osob

Z větších akcí byly financovány opravy na objektech :
-

oprava stávajících dešťových svodů na objektu M. Horáková
výměna podlahové krytiny v objektu M. Horákové
oprava počítačové sítě v objektu M. Horákové
opravy omítek a malování na AA Chodovec a M. Horákové
havarijní oprava fasády, strojovny výtahu v AA Chodovec
oprava litých podlah v depotním bloku AA Chodovec
tlaková zkouška lahví SHZ ( 1. etapa).

V oblasti nákupu materiálu bylo pokračováno ve vybavování jednotlivých pracovišť
výpočetní technikou (včetně software) a pořizováním dalších knih, tisku a archiválií. Byl
nakoupen další segment regálů pro uložení bezpečnostních mikrofilmů.
V rámci vlastní činnosti archivu byly získány finanční prostředky do příjmové části
státního rozpočtu ve výši 2,3 mil. Kč. Jednalo se o prodej publikací, zhotovování fotokopií a
xerokopií archiválií, vypracování rešerší a dále zhotovování mikrofilmů archiválií pro
Památník holocaustu ve Washingtonu.
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