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Výkaz práce za rok 2003

Výkaz práce
Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí
za rok 2003
Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí, 562 03
Telefon:
465 519 870
Fax:
465 519 888
e-mail:
sokauo@raz-dva.cz
Depozitáře archivu
vlastní:

budova centrály Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí
budova v areálu IZS Ústí nad Orlicí, /bez č.p./, Ústí nad Orlicí – Hylváty
pronajaté:
místnost v budově ÚZSVM, sekce Územní pracoviště Hradec Králové, odbor –
Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 43
zrušené depozitáře k 31. 12. 2003: - objekt čp. 71/IV, Litomyšlská ul., Vysoké Mýto
- prostory čp. 161/II Ústí nad Orlicí – Hylváty

Stav pracovníků k 31. 12. 2003:

celkem 10

v průběhu roku nedošlo k ţádným personálním změnám
příjmení, jméno

pracovní zařazení

úvazek

Adam, Dalibor
Bílková, Marie
Burešová, Marie Bc.
Čereba, Vladimír
Dušek, Radim
Heiderová, Ivana
Pelačíková, Věra
Slavíková, Věra Mgr., Bc.
Šmejdířová, Hana
Vondrová, Růţena

správce budov
archivářka
archivářka
správce PC sítě, archivář
ředitel, archivář
archivářka
archivářka, hospodářka
archivářka
uklízečka
archivářka

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Náplň práce:
příjmení, jméno

náplň práce

Adam, Dalibor

správa budov a údrţba, řízení vozidla, vedení dokumentace budov
a technického zařízení, úkoly dle potřeby
vedoucí badatelny, zakládání archiválií, vyhledávání archiválií,
knihovnická evidence regionální literatury, dle potřeby vše další
zastupování v badatelně, pořádání, badatelské dotazy, sbírka
starých tisků, dle potřeby vše další
evidence PEvA, archivní sbírky, knihovna, správa počítačů, vedení
evidence PC, dle potřeby vše další
vedení archivu, předarchivní péče
vyhledávání archiválií, badatelské dotazy, evidence PEvA,
knihovna časopisů, dle potřeby vše další
knihovnická evidence, hospodářka, asistentka ředitele – vedení
administrativy archivu, dle potřeby vše další
zástupce ředitele, zpracování archiválií, kontrola evidence PEvA,
badatelské dotazy, dle potřeby vše další
úklid, foliace archivního materiálu, základní očista archiválií, dle
potřeby další úkoly
zpracování archiválií, badatelské dotazy, dle potřeby vše další

Bílková, Marie
Burešová, Marie Bc.
Čereba, Vladimír
Dušek, Radim
Heiderová, Ivana
Pelačíková, Věra
Slavíková, Věra Mgr., Bc.
Šmejdířová, Hana
Vondrová, Růţena

Úložní kapacita
Celková úloţní kapacita:
Rezerva úloţní kapacity:

6 181 bm
709 bm

Celková úloţní kapacita:
Rezerva úloţní kapacity:

centrála
depozitář 01
3 296 bm
76 bm

budova v areálu IZS
depozitář 05
2 693 bm
633 bm
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pronajaté
ÚZSVM ÚO
192 bm
-
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Předarchivní péče

1) Průzkum spisoven, revize
(Dušek, zapisovatel Adam)
 plánovaných 6 (Městské úřady: Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun, Vysoké
Mýto, Králíky, Ţamberk) a systematické objíţdění obecních úřadů.
 skutečný počet revizí 13:
ÚZSVM – Školský úřad Ústí nad Orlicí
Městské úřady: Vysoké Mýto, Lanškroun, Česká Třebová
Obecní úřady: Němčice, Verměřovice, Řetová
Školy: Třebovice, Horní Čermná
Ostatní: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Nemocnice Vysoké Mýto,
Zemědělské druţstvo Lukavice, Poliklinika Ţamberk
Komentář:
Podle metodiky státní kontroly nebylo postupováno, neboť ke kontrolám došlo před jejím
vyhlášením. Více revizí neproběhlo z důvodu aktuálnějších úkolů ze strany ředitele archivu,
který měl v roce 2003 ještě stále celou oblast předarchivní péče v náplni práce.
2) Metodická pomoc – celkový počet 36

(Dušek)

Městské úřady: Ústí nad Orlicí (4x), Vysoké Mýto (6x), Lanškroun, Ţamberk, Česká Třebová
(2x), Obecní úřady: Kunvald, Rudoltice, Sruby, Řetová, ÚZSVM Ústí nad Orlicí (2x), Školy: ZŠ
Horní Čermná, Ostatní: TEPVOS Ústí nad Orlicí, Celní správa Ústí nad Orlicí, Pedagogickopsychologická, poradna Ústí nad Orlicí (4x), Nemocnice Vysoké Mýto, Stachura s.r.o.,
Nemocnice Ústí nad Orlicí, AGRO, a. s. Ţamberk (2x), Poliklinika Ţamberk, Zemědělsko obchodní druţstvo Ţichlínek, Farní úřad Dţbánov (2x)
Schválených spisových řádů celkem 4: TEPVOS Ústí nad Orlicí, Pedagogicko-psychologická
poradna Ústí nad Orlicí, Stachura s. r .o., AGRO a. s. Ţamberk.
Konkurzy: Stachura s. r. o., ZD Lukavice v likvidaci, další firmy byly ke spolupráci vyzvány
koncem roku – statisticky se projeví aţ ve výkazu za rok 2004.
Počítačová evidence spisoven – program Registr je v archivu plně vyuţíván, v poznámkovém
aparátu programu nedošlo prozatím k doplnění údajů. Evidence spisoven - listy fondů - je
vedena samozřejmě v písemné podobě. Velká pozornost byla věnována celkové revizi listů
fondů, které byly zpřehledněny, nalezené skartační návrhy, protokoly, předávací protokoly z 2.
poloviny 80. let 20. století byly dozařazeny. U všech listů fondů byly vyhotoveny přehledné
sběrné archy (úkolem pověřeni Vladimír Čereba a Ivana Heiderová).
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3) Počet skartačních řízení (skartační řízení Dušek)
celkem
94
s převzetím archiválií
54 (původců 40)
bez převzetí archiválií
vydaných skartačních povolení

37
60

mimo skartační řízení
2 přírůstky
- delimitace ze SOkA Nymburk – Cech soukenický Üstí nad Orlicí
- dar Vladislava Pecikiewicze z Karviné – Rodina Eliášova (osobní fond)
Archiválie získané delimitací ze SOA Zámrsk byly dozařazeny do fondů a nebylo nutné měnit
evidenční údaje v programu PEvA. Proto se delimitace neobjevuje v seznamu přírůstků.
Skartační řízení:
NP publication s. r. o. Hradec Králové (5x), Vladislav Pecikiewicz Karviná, H a S Lanškroun s.
r. o. (4x), IFASO s. r. o. Chrudim (2x), ObÚ Zálší, ÚZSVM ÚO (10x), OkÚ ÚO (5x), ARIES
DATA a. s. Turnov (2x), ARIES DATA a. s. Brno (7x), Středisko praktického vyučování pro
potravinářskou výrobu Jablonné nad Orlicí, Okresní soud, Správa a údrţba silnic Pardubického
kraje - provoz Ústí nad Orlicí (2x), GUFERO Rubber Production s. r. o. Horní Třešňovec,
Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí, ZO NOS PPP /odbory/ Střediska
praktického vyučování Jablonné nad Orlicí, ISŠ technicko-hospodářská Vysoké Mýto, MěÚ
Česká Třebová, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola G. Habrmana Česká Třebová (2x),
ZŠ Horní Čermná, MěÚ Jablonné nad Orlicí, Nemocnice Vysoké Mýto (4x), MěÚ Ústí nad
Orlicí, SPŠ a SOU Lanškroun, Agrostav a. s. Ústí nad Orlicí, Podorlická obchodní společnost a.
s. Rychnov nad Kněţnou, Trifa spol. s r. o. Vysoké Mýto, Zdravotní ústav se sídlem
v Pardubicích – pobočka Ústí nad Orlicí (2x), ObÚ Kunvald, Městské muzeum Lanškroun, ObÚ
Podlesí, MěÚ Ústí nad Orlicí (2x), MěÚ Choceň, Ing. M. Kupka – J. Jindra Česká Třebová,
ObÚ Dolní Dobrouč, ObÚ Věrměřovice, ObÚ Němčice, ČNB – pobočka Hradec Králové, ObÚ
Dlouhoňovice, ZD Kunvald, Nemocnice Ústí nad Orlicí (2x), ZOD Zálší, SOU Ţamberk, ZD
Letohrad se sídlem v Lukavici v likvidaci, ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí, VaK a. s. Jablonné nad
Orlicí, OSP v likvidaci Ústí nad Orlicí, OPS v likvidaci Ústí nad Orlicí, Technické sluţby
Ţamberk, Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, Letohradská zemědělská společnost a. s.,
Gymnázium Vysoké Mýto, MěÚ Ţamberk, Elektro Sychra spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, ZŠ
Záchlumí – Bohousová, Zvláštní a pomocná škola ústí nad Orlicí, ZOD Ţichlínek, Macell s. r. o.
Lanškroun, ČR – Katastrální úřad Ústí nad Orlicí
Vydaná skartační povolení:
ZUŠ J. Kociana Ústí nad Orlicí, NP publication spol. s r. o. Hradec Králové (5x), IFASO s. r. o.
Chrudim, HaS Lanškroun s. r. o., ARIES DATA a. s. Turnov (2x), ARIES DATA a. s. Brno
(6x), Středisko praktického vyučování pro potravinářskou výrobu Jablonné nad Orlicí, Okresní
správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí, GUFER Rubber Production s. r. o. Horní
Třešňovec, Správa a údrţba silnic Pardubického kraje – provoz Ústí nad Orlicí, MěÚ Česká
Třebová, Trifa s. r. o. Vysoké Mýto, Podorlická obchodní společnost a. s. Rychnov nad
Kněţnou, Agrostav Ústí nad Orlicí, Nemocnice Vysoké Mýto (4x), Vyšší odborná škola a
Střední odborná škola Česká Třebová (2x), ZŠ České Libchavy, SPŠ a SOU Lanškroun,
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích – pobočka Ústí nad Orlicí (2x), ObÚ Podlesí, MěÚ Ústí
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nad Orlicí (2x), Ing. M. Kupka – J. Jindra Česká Třebová, ObÚ Dolní Dobrouč, Městské
muzeum Lanškroun, ZŠ Třebovice, ObÚ Verměřovice, ObÚ Němčice, ObÚ Zálší, ZD Kunvald,
VaK a. s. jablonné nad Orlicí, ZOD Zálší, Technické sluţby Ţamberk, ZŠ Horní Čermná, ISŠ
technicko – hospodářská Vysoké Mýto, MěÚ Choceň, MěÚ Jablonné nad Orlicí, ÚZSVM Ústí
nad Orlicí, Letohradská zemědělská společnost a. s., SOU obchodu a sluţeb Ţamberk, H a S s. r.
o. Lanškroun, MěÚ Ţamberk, Gymnázium Vysoké Mýto, Elektro Sychra spol. s r. o. Ústí nad
Orlicí, Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Stav podnikových archivů
Archiv má na základě pokynů metodického materiálu AS MV č. j. AS/1-4353/01 ze dne
3. 11. 2001 (SOA-5841-10/2001 ze dne 5. 12. 2001) v péči 42 podniků, z toho 8 mladších od
roku 1996 a 34 starších do 31.12.1995.
Teplo spol. s r. o., Ústí nad Orlicí, VAK Vysoké Mýto s. r. o., KORADO a.s. Česká Třebová,
BOCUS a.s. Letohrad, DOTA BUS s.r.o Lanškroun, TEPVOS spol. s r. o. Ústí nad Orlicí,
GUFERO Rubber Production s. r. o. H. Třešňovec, MACELL s. r. o. v likvidaci Lanškroun VAK Jablonné nad Orlicí, Contipro C a. s. Ústí nad Orlicí, Contipro s. r. o. Ústí nad Orlicí,
ORLÍK – kompresory v. d. Česká Třebová, Dřevotvar v.d. Jablonné nad Orlicí, KONZUM o. d.
Ústí nad Orlicí, Stavební bytové druţstvo Vysoké Mýto, Stavební bytové druţstvo Ústí nad
Orlicí, Výrobní druţstvo VKUS Ústí nad Orlicí, OSP v likvidaci Ústí nad Orlicí, OPS v likvidaci
Ústí nad Orlicí, Koventa Česká Třebová, Agrostav a. s. Ústí nad Orlicí, AGRO Ţamberk a. s.,
Agrochem a. s. Lanškroun, ZZN ve Vysoké Mýtě, a. s., Agro a. s. Choceň, Zemědělské sluţby
Běstovice, Okresní veterinární zařízení Ústí nad Orlicí, Rolnické výrobní a obchodní druţstvo
Vraclav, Ţelezniční konzumní druţstvo Česká Třebová, SOR Libchavy, Vajax Choceň,
Bioprodukty Knapovec, SBD Česká Třebová, SBD Choceň, Druţstvo pro výstavbu rod. domků
v likvidaci Lanškroun, Highst+Hubálek, export-import spol. s r. o. v likvidaci Letohrad-Kunčice,
Miloš Beneš-Antikor Letohrad, Tichý a Neudek s. r. o. v likvidaci Vysoké Mýto, ZePo a. s.
Libchavy, NO+BL s. r. o. Ţamberk, Elektro Sychra spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, Ing. M. Kupka-J.
Jindra Česká Třebová
Zpráva o spisové rozluce písemností okresního úřadu
Na spisové rozluce se podíleli všichni pracovníci archivu.
Spisová rozluka písemností okresního úřadu probíhala v Ústí nad Orlicí standardním způsobem.
Maximální pozornost ze strany archivu byla věnována počátkem roku 2003 (prvním lednovým
dnům), kdy archiv zkontroloval všechny prostory – kanceláře bývalého okresního úřadu a
neshledal ţádné pozůstatky písemností, které by nepodléhaly evidenci. Během roku proběhlo
celkem dalších 15 skartačních řízení – jiţ s likvidační skupinou Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových v odloučeném pracovišti v Ústí nad Orlicí. Archiválie, písemnosti vzniklé
z činnosti okresního úřadu byly převzaty k uloţení do archivu. Jednalo se zejména, po ukončení
účetní agendy, o roční účetnictví, roční výsledovky za obce okresu a písemnosti skupiny A,
které byly po nějakou dobu potřebné k další činnosti likvidační skupiny.
Značná pozornost, včetně časové náročnosti a fyzické práce všech zaměstnanců archivu, byla
věnována zdárnému ukončení velkého problému s neutěšeným stavem písemností referátu
školství, coţ se podařilo v součinnosti s Městským úřadem v Ústí nad Orlicí vyřešit. Všechny na
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hromadách nalezené písemnosti skupiny A byly převezeny do archivu, všechny nalezené
písemnosti skupiny S s neprošlou skartační lhůtou jsou uloţeny v centrální spisovně bývalého
okresního úřadu, která se stala součástí spisovny Městského úřadu v Ústí nad Orlicí.
Archiv byl plně nápomocen v ukládání a v zaloţení systému zmiňované centrální spisovny
(několik místností). V současnosti nejsou známé ţádné problémy s nenalezením písemností, a
s jejich evidencí, a to jak na ústeckém městském úřadě, tak v našem archivu.
Archiv provedl rovněţ kontrolu jednoty předávacích protokolů z okresního úřadu na pověřené
obecní úřady obcí s rozšířenou působností, který byly archivu předány na vědomí, abychom tak
mohli odpovědně vyřizovat případné badatelské dotazy. Zjištěné neúplnosti byly ihned
odstraněny vzájemnou výměnou kopií předávacích protokolů. Pravděpodobně jedině náš archiv
má úplný přehled o kompletním pohybu písemností bývalého okresního úřadu. Seznamy jsou
uloţeny v archivu u listu fondů okresního úřadu v 10 kartonech.
Úkoly spojené se spisovou rozlukou písemností okresního úřadu povaţuje náš archiv za splněné.

I B Zpracování archiválií
1 ) Zpřístupňovací práce - katalogizace, inventarizace, pořádání
- pořádání (bez pomůcky) a třídění
Zpracován celkem 21 fond, před zpracováním 285, 29 bm, po zpracování 252, 09 bm, vnitřní
skartace 61, 10 bm, počet evidenčních jednotek 4 499. Z toho zpřístupněno se schválenou
archivní pomůckou 7 fondů, před zpracováním 112, 06 bm, po zpracování 123, 29 bm
(inventarizováno 84, 04 bm, s prozatímním inventárním seznamem 39, 25 bm), vnitřní skartace
10, 67 bm, počet evidenčních jednotek 3 133.
Plán:
JAF
1653
45
379
1116
42

zpracování
pořádání
inventarizace
třídění
inventarizace
pořádání (třídění)
inventarizace
(dokončení)

fond
KSČ – OV, Ústí nad Orlicí
AM Letohrad
MěNV Letohrad
ZDŠ Bohousová
spisovna archivu
AM Choceň

splněno
splněno
nesplněno
uspořádáno
nesplněno

splněno
Zdůvodnění nesplnění:
Třídění u MěstNV Letohrad proběhlo pouze dle údajů v listu fondů, aby byly do zpracovávaného
inventáře AM Letohrad přeřazeny příslušné archiválie. Od třídění a pořádání bylo upuštěno
z důvodu aktuálnějšího třídění jiných fondů, které musely být přestěhovány.
Předání inventáře ke schválení (je v písemné podobě hotov) ZDŠ Bohousová bylo pozastaveno,
protoţe se počátkem prosince objevila teoretická moţnost získání dalších archiválií
jmenovaného původce, které byly jiţ povaţovány za ztracené.
Zpřehlednění vlastní spisovny archivu bylo odloţeno z důvodu aktuálnějších prací.
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Zpracováno navíc:
JAF
fond
2649
Sbírka starých tisků
1442
MŠR Bohousová

824
820
8
625
1528
1652
1654
574
671
611
423
9
211
47
1693

zpracování
katalogizace
inventarizace

FÚ Červená Voda
FÚ Sopotnice
OÚ Vysoké Mýto
RaJ Vysoké Mýto
Svazarm – OV, Ústí nad Orlicí
SOU Brázdov, Česká Třebová
SSM – OV, Ústí nad Orlicí
OÚNZ Ústí nad Orlicí
OBD Ústí nad Orlicí
PMH Vysoké Mýto
Dřevovýroba Vysoké Mýto
Okresní úřad Ţamberk-SL
ONV Ústí nad Orlicí – SP
AM Vysoké Mýto
ZD Lukavice

důvod
nedůstojné uloţení
v souvislosti
s pořádáním ZDŠ
Bohousová
studentská práce
studentská práce
stěhování
stěhování
stěhování
stěhování
stěhování
stěhování
stěhování
stěhování
stěhování
stěhování
stěhování
stěhování
přírůstek likvidace ZD

inventarizace
inventarizace
pořádání
třídění
třídění
třídění
třídění
třídění
třídění
třídění
třídění
třídění
třídění
třídění
třídění

Tabulka: přehled bm a evidenčních jednotek zpracovávaných fondů
JAF

bm
před zprac.

katalogizace
2649
20, 86
inventarizace
42
47, 55
45
21, 59
1442
0, 04
824
2, 06
820
2, 26
pořádání s pomůckou
8
17, 70
pořádání
1653
50, 0
1116
1, 05
třídění
625
16, 18
1528
9, 60
1652
15, 10
1654
14, 55

počet
evid. jednotek

bm
po zprac.

bm
vnitřní skart.

17, 74

3, 12

640

41, 45
20, 40
0, 05
2, 40
2, 0

6, 10
1, 19
0, 26

1 011
1 046
1
53
65

39, 25

-

317

48, 80
1, 05

1, 20
-

488
149

4, 60
0, 90
1, 35
8, 50

11, 58
8, 70
13, 75
6, 05

39
7
11
68
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574
671
611
423
9
211
47
1693

7, 55
0, 95
0, 90
2, 75
3, 75
42, 35
2, 50
6, 0

1, 65
0, 65
0, 20
1, 10
5, 60
46, 50
1, 90
6, 0

celkem:

285, 29

252, 09
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5, 90
0, 30
0, 70
1, 65
0, 60
61, 1

15
6
2
10
83
419
19
50
4 499

2) Pomocné práce – rozsáhlé stěhování archiválií
a) havarijní stav regálů v depozitářích Vysoké Mýto a Potoční ul. Ústí nad Orlicí
Na základě revize BOZP, horšícího se technického stavu a zejména následných kontrol
provozního technika SOA Zámrsk p. Králíka (3. 3. 2003), závěrů vnitřní kontroly SOkA ze
strany AS MV ČR (18. 4. 2003) a návštěvy vedení SOA Zámrsk (20. 5. 2003) bylo rozhodnuto
z provozně technických důvodů uzavřít depozitář v pronajímaných prostorách ve Vysokém Mýtě
a v Potoční ulici v Ústí nad Orlicí.
Toto rozhodnutí znamenalo nalezení odpovídajícího řešení. Po důkladné technické přípravě za
účasti vybraných firem a precizních propočtech bylo rozhodnuto, ţe archiválie z uzavřených
depozitářů bude moţné uloţit na volných místech v depozitáři - v budově IZS v Ústí nad Orlicí
a v pronajaté místnosti v budově ÚZSVM (v bývalé budově okresního úřadu).
Značná pozornost byla věnována přípravě archiválií ke stěhování, kdy byly kontrolovány lokace,
pevnost balíků, docházelo k překartonování, došlo k důkladnému pročíslování evidenčních
jednotek jednotlivých fondů.
Ke stěhování muselo být připraveno:
Vysoké Mýto
926, 6 bm
Potoční ul. ÚO
139, 7 bm
Centrála ÚO
173, 7 bm
Celkem
1 240 bm
Stavba regálů byla zahájena ke konci července. Stěhování probíhalo 7 pracovních dnů (19 Avií)
za maximálního pracovního nasazení včetně bourání starých regálových konstrukcí, vyklizení
regálů a úklidu prostorů.
V souvislosti se stěhováním byl vyřešen také mnoholetý problém cca 70 bm mzdových listů a
osobních spisů – písemností skupiny S s neprošlou skartační lhůtou, které nebyly evidovány ve
stavu archivu, ale do kterých byla velká nahlédací agenda. Jmenované písemnosti skupiny S byly
přestěhovány, uloţeny a protokolárně předány Městskému úřadu v Ústí nad Orlicí jako doplnění
spisové rozluky a staly se součástí převzaté bývalé centrální spisovny okresního úřadu (Podnik
místního hospodářství Vysoké Mýto, Východočeské pekárny a cukrárny Vysoké Mýto, RaJ
Vysoké Mýto, Svazarm Ústí nad Orlicí, SOU – Orlík Brázdov Česká Třebová, Okresní správa
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kin Ústí nad Orlicí, OPS Ústí nad Orlicí, Dřevotex Ţamberk, OSBD Ústí nad Orlicí,
Dřevovýroba Vysoké Mýto).
b) havarijní stav regálů v trezorové místnosti centrály Pivovarská 137/II Ústí nad Orlicí
Trezorová místnost v centrále archivu musela být uzavřena z důvodu bortících se papírových
regálů, kdy uţ nepomáhalo ani provizorní svazování ocelovým drátem. Situace byla řešena po
vystěhování archiválií instalací nových regálových konstrukcí v polovině listopadu 2003.
c) současné řešení problému s archivní knihovnou a pořádací místností
S nákupem regálů, které řešily situaci uzavřených depozitářů, bylo rozhodnuto vybavit novými
regálovými konstrukcemi rovněţ knihovnu archivu a pořádací místnost. Knihovna byla
badatelsky uzavřená a vystěhována. Zpět byly knihy umístěny počátkem listopadu, od kdy
probíhala následná kontrola.
Všech prací, spojených se stěhováním, se účastnili samozřejmě všichni pracovníci archivu.
Lokační plány před stěhováním a přípravu archiválií zajišťovaly Mgr. Věra Slavíková, Růţena
Vondrová a Ivana Heiderová. Technická řešení, jednání a koordinaci prací měli na starost
Dalibor Adam a Radim Dušek. Kontrolu knihovny a její reorganizaci provedli Vladimír Čereba a
Marie Burešová. Kontrolu úplnosti fondů po stěhování měly za úkol Růţena Vondrová a Ivana
Heiderová.

II.

Evidence a ochrana archiválií

1) Počet přírůstků a základní charakteristika
Knihu přírůstků a úbytků vede Ivana Heiderová, počítačovou evidenci v programu PEvA vede
Vladimír Čereba, zástupnost Ivana Heiderová a Mgr. Věra Slavíková.
(přírůstky zpracovávali: Radim Dušek, Marie Bílková, Ivana Heiderová, Růţena Vondrová,
Vladimír Čereba)
Počet přírůstků
bm přírůstků

56
od 42 původců
26, 83

2) Ochrana archivního materiálu
Ze závěrů z vnitřní kontroly našeho archivu pracovníky AS MV ČR a SOA Zámrsk ze dne 18. 4.
2003 vyplynula nutnost zajišťovacích reprodukcí (záloţních) vybraných archiválií. Situace byla
objasněna. Byl předloţen návrh řešení ředitelem SOkA, ţe se náprava můţe uskutečnit aţ po
vyřešení havarijního stavu depozitářů ve Vysokém Mýtě, v Potoční ulici v Ústí nad Orlicí, ale
zejména papírových regálů v trezorové místnosti centrály Pivovarská 137/II Ústí nad Orlicí.
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Archiv má na mikrofilmu pouze kulturní památku. Po dokončení trezorové místnosti a
nastěhování vybranými archiváliemi bude současně vytvářen seznam nutných restaurátorských
zásahů. Vybrané archiválie budou vyfotografovány digitálním fotoaparátem, podaří-li se koupit
nový digitální fotoaparát, a snímky zálohovány na CD nosičích. Jedná se o nejrychlejší a svým
způsobem nejjednodušší způsob rychlého řešení závaţného nedostatku.
Kontrola depozitářů – mikroklimatu probíhala standardním způsobem ne však v novém
depozitáři v areálu IZS. Od počátku roku 2004 bude zaveden jednotný evidenční systém.
Kontrola uloţení a fyzického stavu archiválií probíhala pravidelně pouze u kulturní památky č.
127 – úkolem pověřena Mgr. Věra Slavíková. Maximální kontrola uloţení a fyzického stavu
archiválií byla věnována výlučně rušeným depozitářům ve Vysokém Mýtě a v Potoční ulici
v Ústí nad Orlicí a těm archiváliím, které bylo nutné přestěhovat. Od počátku roku 2004 bude
probíhat kontrola uloţení a fyzického stavu archiválií a mikrofilmů v nově zavedeném systému a
standardním způsobem.
Lokační plány budou muset být značně upraveny po rozsáhlém stěhování.
Konzervační a restaurátorské práce byly provedeny v konzervátorské dílně SOA Zámrsk, a to
listina AM Letohrad, inv. č. 6, 6. 4. 1747. Na pečeti listiny byla objevena po celém povrchu
plíseň. Další tři listiny z AM Vysoké Mýto, AM Česká Třebová a AM Lanškroun jsou
restaurovány v restaurátorské dílně SOkA Pardubice.
Samozřejmostí je pravidelné systémové čištění archiválií v depozitářích – průběţné vysávání
prachu z archiválií – úkolem plní Hana Šmejdířová. Základní a jednoduchá dezinfekce archiválií
je prováděna dle potřeby, zejména u nových přírůstků. V případě potřeby jsou zhotovovány
kopie kronik, aby se tak zajistila nutná rozdvojenost informace.

III. Využívání archiválií
1) Badatelská agenda
Vedoucí studovny v centrále Marie Bílková, zástupnost Marie Burešová. Studovnu ve Vysokém
Mýtě do uzavření do poloviny dubna 2003 spravovaly Růţena Vondrová a Mgr. Věra Slavíková.
V důsledku stěhování byla na 1 týden uzavřena studovna v centrále archivu, jinak její chod nebyl
náročnými přesuny nikterak omezen.
Počet badatelů
208
(Ústí nad Orlicí 188, Vysoké Mýto 20)
Počet badatelských návštěv 528
(Ústí nad Orlicí 476 , Vysoké Mýto 52)
Celkový počet návštěv
547
návštěvy dle typů:
- badatelské dotazy /studium/
442
- doprovod badatelů
21
- ţádanky
30
- přednáška, škola
47
- různé (konzultace)
7
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badatelské dotazy dle témat: - regionální historie 85
- školní práce
32
- rodopis
24
- správní řízení
67
ze zahraničí celkem 6 badatelů (5 Německo, 1 Rakousko)
Zápůjčky:
Výpůjčky:

reversů
smluv
ze SOA Zámrsk

143
6
2

(většina správní účely, 1 výstava Pardubice)
(dlouhodobé zápůjčky)

2) Rešerše, soupisy
Archiv zpracovával tři rozsáhlé rešerše:
úkol SOA Zámrsk
- Reakce čs. Obyvatelstva na polskou účast na intervenci v srpnu 1968
(zpracovaly: Mgr. Věra Slavíková, Bc. Marie Burešová)
- Akce K – vystěhování rodin kulaků
(zpracovaly Mgr. Věra Slavíková, Ivana Heiderová)
ţádost Policie ČR, útvaru vyšetřování KS PĆR Hradec Králové (vyšetřování údajných zločinů
spáchaných na německém obyvatelstvu v letech 1945-1947)
- Němci na Králicku
(zpracovali: Mgr. Věra Slavíková. Bc. Marie Burešová, Vladimír Čereba –
rozsáhlé vyhledávání, jehoţ výsledkem byly podklady ve formě kopií
archivního materiálu o rozsahu několik set stran)
Korespondence s badateli a institucemi – vyhledávání informací - celkem 672 č.j.
82.6.1.1
úřední
331 č.j.
82.6.1.2
vědecká
82.6.1.3
soukromá
341 č.j.
Korespondence s badateli a institucemi – vyhledávání informací (zahraniční) – celkem 18 č.j.
82.6.2
18 č.j.
Tématické soupisy a rešerše – celkem 3 č.j.
82.7.1
tuzemské pro úřední potřebu

3 č.j.

Vydávání výpisů, opisů z archiválií a kopií archiválií – celkem 209 č.j.
82.9.1
pro úřední potřebu
79 č.j.
82.9.2
pro vědecké účely
82.9.3
pro soukromé účely
130 č.j.
rešerše
výpisy

3
899 (z toho 209 placené a 690 běţných odpovědí a zaslání informací

Badatelům bylo předloţeno celkem 151 907 ofoliovaných listů archiválií.
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3) Vědecko výzkumná činnost
Archiv se na ţádném vědeckém a výzkumném úkolu nepodílel.
4) Ediční a publikační činnost
Archiv nevydává ţádný sborník. Spolupracoval s vydavatelstvím OFTIS s. r. o. Ústí nad Orlicí
na vydávání ústeckého časopisu Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Publikační
činnost archivářů nezasahuje do úkolů archivu.
Mgr. Věra Slavíková
- Dušek, Radim – Slavíková, Věra: Kostel sv. Prokopa v Dlouhé Třebové, sakrální stavby,
kříţe a boţí muka. Ústí nad Orlicí, Oftis 2002
- Slavíková, Věra: Svatojánská plastika v Knapovci. In: Nové letopisy, 1, 2003, s. 7-11
- Slavíková, Věra: Meteorologická stanice v Ústí nad Orlicí. In: Nové letopisy, 2, 2003, s. 1115
- Slavíková, Věra: Ústecká pouť a posvícení. In: Nové letopisy, 3, 2003, s. 17-22
Bc. Marie Burešová
- Burešová, Marie: Poutní místo Neratov v Orlických horách. In: Nové letopisy, 2, 2003, s. 1620
- Burešová, Marie: Soupis zařízení a příjmů kostelů lanškrounského panství z roku 1654. In:
Nové letopisy, 3, 2003, s. 15-16
Vladimír Čereba
- Čereba, Vladimír: Hříšní lidé města Ústí a okolí ... před 100 lety. In: Nové letopisy, 2, 2003,
s. 5-10
Radim Dušek
- Dušek, Radim – Slavíková, Věra: Kostel sv. Prokopa v Dlouhé Třebové, sakrální stavby,
kříţe a boţí muka. Ústí nad Orlicí, Oftis 2002
- Dušek, Radim: Nepřítel socialismu František Stárek – Čuňas. In: Nové letopisy, 1, 2003, s.
2-6
- Dušek, Radim: Z počátků ústecké Pindulky. In: Nové letopisy, 1, 2003, s. 25-28
- Dušek, Radim: Deset let Sboru pro záchranu hradu Lanšperka. In: Nové letopisy, 2, 2003, s.
21-28
- Dušek, Radim: Snaha Sdruţení Dešvenda o obnovení a restaurování soch, kříţů a boţích
muk v obvodu města Ústí nad Orlicí. In: Nové letopisy, 3, 2003, s. 2-7
- Dušek, Radim: Hnátnice v období protektorátu. In: Nové letopisy, 3, 2003, s. 26-30
- Dušek, Radim: František Egerle a české cukrovarnictví, aneb věnováno velkému městu Ústí
nad Orlicí, jeho keťasům a blikající elektřině. Ústí nad Orlicí, Oftis 2003, 224 s.

12

Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí

Výkaz práce za rok 2003

5) Kulturně osvětová činnost
Výstavy pořádané v prostorách archivu nezasahují do běţného chodu, jejich příprava není
prováděna v pracovní době. Archiv ve spolupráci s dalšími subjekty uspořádal celkem 3 výstavy:
- Jarmila Haldová: Reliéfní deskové obrazy českých panovníků a jejich manţelek. 5. 6. –
16. 6. 2003 ve spolupráci se Sdruţením Dešvenda a vydavatelstvím OFTIS spol. s r. o.
Ústí nad Orlicí
- 10. výročí Orlické numismatické společnosti. 27. 11. – 5. 12. 2003 ve spolupráci
s Orlickou numismatickou společností a Sdruţením Dešvenda
- Vánoce a betlém. Výstava nejlepších prací X. ročníku mezinárodní předvánoční soutěţe
pro děti. 15. 12. – 23. 12. 2003 ve spolupráci se Sdruţením Dešvenda
Archiv zapůjčil archiválie na výstavu naší oblasti do SOkA Pardubice: Poklady státních archivů
východních Čech.
Přednášky a propagace
Archiv uskutečnil celkem 7 přednášek.
- Gymnázium Česká Třebová
9.1.
- Střední odborná škola Choceň
26.2.
- ZŠ Dolní Dobrouč
30.5.
- Moravská vlastivědná společnost 14.6.
- FF UP Olomouc
24.10.
- Orlická numismatická společnost 30.11.
- Gymnázium Česká Třebová

Archiv a archivnictví
Archiv a archivnictví
Archiv a regionální dějiny
Hrad Lanšperk
Archiv a archivnictví
František Egerle zakladatel ústeckého
muzejnictví
Archiv a archivnictví

9.12.

6) Archivní knihovna
Marie Bílková ukončila zápis regionální literatury do programu Knihopis.
Archivní knihovna byla kompletně vystěhována z důvodu vybavenosti novým regálovým
systémem. V současnosti je nastěhována do nových úloţných prostorů. Byla provedena její
důkladná revize, a to jak běţné knihovny, tak knihovny novin a časopisů, právní knihovny a
knihovny učebnic. Knihovna novin a časopisů prošla i systémovou změnou v řazení. Snad
největším úspěchem je vyřešení mírně řečeno nestandardního uloţení Sbírky starých tisků.
Knihovna jako celek novými regály splňuje nejen podmínky bezpečnosti práce, ale je vyřešena
na mnoho let také budoucnost úloţného prostoru.
Statistika:
Celkový počet knih

12 132

z toho: běţná knihovna
knihovna učebnic
knihovna právní literatury
knihovna regionální

13

9 202
195
1 352
1 383
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547 titulů

knih
knih regionální literatury
novin
časopisů
časopisů regionálních

z toho: noviny
časopisy
regionální
časopisy
258
49
7 titulů
51 titul
22 titulů

124
343
80

7) Různé
Knihovna není evidována v počítačovém programu, vedena je klasickým způsobem. Pouze
regionální knihovna je zapsána v programu Knihopis, který je však v současnosti nevyhovující.
Knihovna novin a časopisů je zanedbaná v oblasti vazby. Neprobíhala po mnoho let. Řešení je
pouze v postupné nápravě.

IV. Řízení archivu, hospodářsko – administrativní agenda, péče
o zaměstnance
1) Vzdělávání zaměstnanců
studium
Bc. Marie Burešová si zvyšuje své vzdělání dálkovým studiem na Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogické fakultě, obor: Kulturně-historická regionalistika. V roce
2003 ukončila 4. ročník a zimní semestr 5. ročníku. Studium by měla ukončit v polovině roku
2004.
Vladimír Čereba si zvyšuje své vzdělání dálkovým studiem na Filosofické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně, obor: muzeologie. V současnosti je ve 3. ročníku.
Ivana Heiderová dokončila počátkem roku 2003 archivní kurz na Filosofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze.
kurzy
Vladimír Čereba
školení
Radim Dušek
Dalibor Adam
všichni pracovníci

- Kurz pro administrátory programu PEvA
- Práce s novou verzí programu PEvA
(Institut pro místní správu, Benešov u Prahy)
- Bezpečnostní dokumentace objektů MV ČR
- školení řidičů dle zákona č. 155/2000 Sb.
- pravidelné školení PO a BOZP
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konference
Církevní archivy, Brno
- účast Mgr. Věra Slavíková, Bc. Marie Burešová
Cecilská hudební jednota, Ústí nad Orlicí - účast Mgr. Věra Slavíková, Bc. Marie Burešová,
Marie Bílková, Ivana Heiderová, Věra Pelačíková
2) Administrativní práce
V roce 2003 byla spisová sluţba přepracována dle schváleného Spisového řádu SOA Zámrsk.
Všechny šanony byly předělány a písemnosti se dělí podle nových pokynů. Agenda je rozdělena
mezi jednotlivé pracovníky. Vše bylo řádně označeno v interním spisovém plánu SOkA.
Podací deník vede Věra Pelačíková. Hospodářskou agendu spravuje Věra Pelačíková.
Za rok 2003 bylo evidováno celkem 2 218 čísel jednacích. (včetně e-mailů, ke kterým je
přistupováno jako k běţné korespondenci a proto nejsou oddělovány zvláštním způsobem.
3) Hmotné a technické zabezpečení archivu
Mimořádné události 2003:
- závady EZS (leden)
- zatékání do studovny (oprava střechy v záruční době – výměna v roce 2002) (leden)
- přepálené jističe rozvaděče (leden) – budoucí větší problémy odstraněny výměnou dvou
celých rozvaděčů
- vyhlášení stupňů povodňové aktivity (leden) – nepřetrţité 24 hodinové sluţby v archivu
- vyhlášení havarijního stavu regálů v depozitářích ve Vysokém Mýtě a v Potoční ul. UO,
v trezorové místnosti centrály (duben)
- závady na plynovém topení v depozitáři v areálu IZS – odstraněno v prosinci
-

-

-

Velká pozornost byla věnována vypracování nařízené bezpečnostní koncepce ochrany
objektů. Na úkolu se podíleli Radim Dušek a Dalibor Adam. Dokumentace byla
schválena ředitelem SOA.
V průběhu roku docházelo k dalšímu dovybavování archivu běţnými technickými
prostředky – výpočetní technikou (viz zpráva níţe), zakoupeny byly 2 nové kopírky
(digitální síťová a digitální stolní), manipulační vozíky...
vybudována druhá pořádací místnost
vybudována nová šatna
nové regály do prostorů depozitáře v budově IZS, knihovny centrály, pořádací místnosti
vyřešení havarijního stavu regálů trezorové místnosti – instalace nových regálů
výměna osvětlení v trezorové místnosti
výměna nevyhovujících dveří do trezorové místnosti
oprava podlahy vstupu do centrály (vysekání, nový betonový podklad)
zajištění nouzových svítidel v celém objektu centrály dle závěrů elektro revize
likvidace starých poškozených a napadených dřevěných regálů z depozitářů Vysoké
Mýto, Potoční ul. ÚO
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zřízena místnost pro uklízečku včetně topení
zajištění protipovodňové vybavenosti
výměna elektrického rozvaděče
oprava všech světel v kancelářích
výmalba všech kanceláří a knihovny (vlastními silami-správce)
odstranění závad BOZP (nákup ţebříků do depozitářů, instalace zábradlí, ţebříky střecha
centrály, provedení protiskluzových nátěrů (správce)
problémy s plynovým topením v depozitáři IZS odstraněny
výměna technicky nevyhovujících a problematických vchodových dveří do centrály

4) Správa počítačové sítě
Správou počítačů a počítačové sítě v SOkA ÚO je pověřen Vladimír Čereba, který je zároveň
určen jako správce chodu sítí výpočetní techniky pro SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli a
SOkA Rychnov nad Kněţnou.
Dokumentace PC je v SOkA ÚO vedena řádně dle pokynů.
Zpráva o stavu a využívání výpočetní techniky
I.
Evidence PEvA
- verze 1.2 revize 10
- pouţívané moduly: evidence listů JAF
evidence archivních pomůcek
evidence přírůstků a úbytků
- zkušebně instalována verze PEvA 1.5 Beta
II.
Vyhodnocení správy sítí v SOkA
- provedeno převzetí správy počítačových sítí v SOkA Ústí nad Orlicí, v SOkA Svitavy se
sídlem v Litomyšli, SOkA Rychnov nad Kněţnou
- všechny počítače ve shora uvedených SOkA pro lepší orientaci, evidenci a identifikaci
v interních sítích označeny jednotlivými popiskami PC – pořadové číslo
- celoroční funkčnost sítí a výpočetní techniky bez větších problémů, pouze drobné opravy
(tiskárna, záloţní zdroje apod.)
- v SOkA Ústí nad Orlicí instalace nového serveru Triline Integra 7100, náhradou za
nevyhovující server Copaq Proliant 4500
III.
Stavy výpočetní techniky
a)
celkové počty PC, tiskáren apod.
- celkem 18 PC (včetně 3 nových doposud nezapojených, 1 PC navrhováno k vyřazení)
- celkem 13 tiskáren
3x HP LJ 1300 (nové 2003)
2x HP LJ 1200
3x HP LJ 1100
1x HP 4L
2x Epson LQ 570+ (1 navrţena na vyřazení)
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1x Epson LQ 870 (navrţena k vyřazení)
1x Star FR-15 (navrţena k vyřazení)
- celkem 2 server
1x Triline Integra 7100 (nový 2003)
1x Compaq Proliant 4500 (navrţen na vyřazení)
- celkem 8 záloţních zdrojů (3x nové 2003)
- celkem 2 nootebooky (1 s procesorem 386 navrţen na vyřazení)
b)
výpočetní technika nakoupená v roce 2003
3x PC
1x server
3x tiskárna
5x záloţní zdroj
IV.
Pouţívané programové vybavení
a)
archivní programy
- PEvA verze 1.2 revize 10
- knihopis – vedena evidence regionální literatury
- registr
- pečetě
b)
další SW
- Corel Draw verze 8.0 Classic
- MS Office SB a Profi
- AVG verze 6 a verze 7
- Total Commander

V.
a)
b)

Vyuţívání internetu
pošta – příjem a odesílání e-mailů
webová informační stránka dosud nevytvořena

Zpracoval Radim Dušek
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