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I. Personální situace
 
Ředitel
 
Petr Zimmermann, prom. hist.
 
Audit
 
Ing. Lenka Soukupová
 

Oddělení pro fondy státní a soudní správy, zemědělsko-lesnické a rodinné
 
Mgr. Jiří Kuba                         vedoucí a zástupce ředitele

Zuzana Dubová                                   archivářka
Hana Machatová                                 archivářka
Marie Mrázková                                  archivářka
Mgr. Martin Paukrt                              archivář (zástup za MD)

PhDr. Václav Pitucha                           archivář
PhDr. Michael Skopal              archivář
PhDr. Marie Skopalová                       archivářka (0,75 úvazek)

PhDr. Tomáš Šimek                             archivář
Bc. Michal Štorek                               archivář
Mgr. Jiří Vozar                        archivář

 
Oddělení pro badatelnu, knihovnu, dílny a evidenci NAD
 
Mgr. Milan Novotný                            archivář, vedoucí oddělení
Kateřina Bretová                                 archivářka (badatelna)

Hana Filipi                                           konzervátorka (0,5 úvazek do června)
Fében Hubená                                     knihovnice
Jaroslav Jelínek                                   správce informačních a komunikačních technologií
Jitka Mládková                                   konzervátorka (od července )
Věra Rozlílková                                   archivářka (badatelna, zástup za MD/
Lubomír Šípka                         dokumentátor
Ilona Vodstrčilová                               dokumentátorka

 
Oddělení metodiky, předarchivní péče a podnikatelských archivních fondů
 
Mgr. Jitka Rychlíková              archivářka, vedoucí oddělení
Mgr. Helena Pochobradská                 archivářka
Mgr. Karel Hulec                                archivář (od prosince)
Bc. Jiří Nechvíle                                  archivář
Jindřiška Přikrylová                             archivářka
Jana Vinklerová                                   archivářka



 
Sekretariát a správa budov
 

Jaroslava Peterová- vedoucí /do července, hospodářka/
Leontin Hanuš                         technik
Václava Janovská                                uklízečka
Miroslav Krynek                                 údržbář
Zdena Merklová                                  uklízečka
Alena Tošovská                                  uklízečka
Radka Zastoupilová                             sekretářka, účetní

 
Oddělení ekonomicko-správní
 
Ing. Radim Voltr                                  vedoucí oddělení
Lenka Boková                                    finanční účetní
Hana Fajkusová                                  účetní (od června)
Mlada Kočová                                    mzdová účetní
Richard Králík                                     bezpečnostní technik
Věra Pechánková                                personalistka
Renata Půlpánová                                sekretářka, účetní
Marcela Sedláková                             materiálová účetní
Štěpánka Zvoníčková                          účetní (do května)
 
 

V personálním obsazení SOA v Zámrsku došlo v roce 2005 k řadě změn. V lednu nastoupil Bc. Michal
Štorek, absolvent bakalářského studia archivnictví Univerzity Hradec Králové. Z dlouhodobé pracovní
neschopnosti přešla v květnu do invalidního důchodu manipulační pracovnice Petra Miškovská (od února do
května pracovala na tomto místě Jaroslava Ublová). V červnu ukončila pracovní poměr konzervátorka Hana
Filipi a na její místo byla přijata Jitka Mládková, absolventka SPŠ grafické s dlouholetou praxí v muzejnictví.
Ze Státního okresního archivu v Pardubicích přešel v červenci do SOA v Zámrsku Bc. Jiří Nechvíle. V srpnu
odešla do starobního důchodu hospodářka Jaroslava Peterová (v pracovním poměru setrvala do prosince).

V prosinci ukončil pracovní poměr PhDr. Tomáš Šimek, emeritní ředitel SOA v Zámrsku.
 
Dohoda o provedení práce byla uzavřena s bývalými pracovnicemi SOA Vlastou Šimkovou (březen-červen,
září-listopad), Hanou Filipi (červenec-prosinec), Jaroslavou Ublovou (září-prosinec) a Petrou Miškovskou
(květen-červenec).V únoru nastoupila po výběrovém řízení na místo interního auditora ing. Lenka
Soukupová. Odbornou praxi absolvoval student archivnictví Univerzity Hradec Králové Miloš Adamů.
 
 

II.Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu)
 

Kapacita ukládacích prostor činí cca 400 bm.
 
Celkové množství archiválií k 31. 12. 2005                  25 518 bm
Celkové množství archivních souborů               3 123 fondů a sbírek
 

Počet nezpracovaných metrů                                       10 086,29 (39,53%)
Počet zpracovaných metrů                                          15 432,36 ( 60, 47 %)
Počet inventarizovaných metrů                         11 735, 27 ( 45, 99 %)
 
Viz tabulky II. č. 1 a 2 tabulkové části výroční zprávy.



 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií
 
1. Předarchivní péče  (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H. Pochobradská, J. Vinklerová)
 
Činnost archivu byla v oblasti předarchivní péče po celý rok významně poznamenána změnou archivní
legislativy (zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a prováděcí

vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, a vyhlášky č. 646/2006 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.) Změny se
týkaly nejen povinností a práv původců dokumentů ale zejména vlastní činnosti archivu, který se stal správním
úřadem na úseku archivnictví.
 
Původcům dokumentů byla poskytována metodická pomoc formou hromadných školení, individuálních
konzultací přímo na pracovišti v Hradci Králové, telefonicky ( stovky tel. dotazů) či v souvislosti se

skartačním řízením na místě.
 
Pozornost byla věnována původcům zejména pokud šlo o
- systém vedení spisové služby
- tvorbu nových spisových norem
- práva a povinnosti držitelů archiválií
- podmínky pro zřízení akreditovaného archivu

- podmínky pro získání koncese „vedení spisovny“
- získání potvrzení pro likvidované firmy
 
Po konzultacích na ASMV a právní konzultaci byl pro archiváře v oblasti vypracován pokyn ředitele SOA č.
4/2005 pro jednotné postupy při výkonu některých činností dle zákona o archivnictví (výběr archiválií ve
skartačním a mimo skartační řízení, vydávání potvrzení pro likvidátory a systém předávání archiválií do

archivu).
 
a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení
 
- ve skartačním řízení – 193
- mimo skartační řízení – 51
- trvalé skartační souhlasy – 12

 
Viz tabulka III. č.1 a) b) tabulkové části výroční zprávy.

 
b) Metodická jednání - zaměřena na seznámení původců s novou archivní legislativou a tvorbou nových
spisových a skartačních řádů a zjištění stavu vedení spisové služby u veřejnoprávních  původců a systému
řízení dokumentů u soukromoprávních subjektů.
 

- veřejnoprávní původci – celkem 37 (jedná se o samostatná jednání, metodické konzultace byly
poskytovány též v rámci skartačních řízení a jejich skutečný počet je tedy mnohem vyšší viz počet
skartačních )
 
Seznam původců, u kterých byla provedena metodicko – instruktážní dohlídka je součástí příloh výroční zprávy.

 

- soukromoprávní původci - celkem 80



 
 
- Školení
 

hromadná – celkem 19
- pro veřejnoprávní i soukromoprávní původce
- čtvrtletní školení pro úředníky Královéhradeckého kraje
- školení pro starosty obcí Královéhradeckého kraje ( v prostorách KHK)
- školení pro pracovníky komerčních spisoven (SOkA Hradec Králové)
 
Individuální - celkem 50

 
Telefonické informace – Pracovnice oddělení pro metodiku odpovídaly na stovky telefonických dotazů, které

se týkaly zejména v první polovině roku podrobností přechodu na novou legislativu v oblasti vedení spisové

služby, povinností původců a koncesovaných živností vedení spisovny.
 

c) Posuzování spisových norem – celkem 55
 

Veřejnoprávní původci, kteří v souvislosti s novou platnou legislativou zahájili práce na tvorbě nových

spisových norem lze  z pohledu archiváře rozdělit do tří skupin:
�

- První skupinu představují původci s právní subjektivitou, kteří započali práce s přepracováním či zcela

novým zpracováním spisové normy hned počátkem roku 2005 a v průběhu roku normy vydali a začali
používat. Mezi takové původce patří např. Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, Zdravotní

ústav se sídlem v Pardubicích, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Krajská hygienická stanice
v Pardubicích, Východočeská galerie v Pardubicích, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Krajská

knihovna Pardubice, Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk, Zoologická zahrada Dvůr Králové nad

Labem, Národní hřebčín Kladruby, s.p., Katastrální úřad pro Pardubický kraj, a další.
Při tvorbě spisových norem těchto původců se většinou postupovalo úpravou stávající normy podle vyhlášky

646/2004 Sb. Do této skupiny patří i oba krajské úřady /Pardubického a Královéhradeckého kraje/,
které přepracování a aktualizaci norem věnovaly pozornost v průběhu celého roku. Problémy nečinil Spisový

a skartační plán, kde došlo pouze k dílčím úpravám v souvislosti s organizačními změnami, objevily se spíše
problémy metodické ve vymezení a tvorbě čísel jednacích a zapracování pravidel souvisejících s účinností

nového správního řádu.

 
- Druhou skupinu tvoří původci, kteří v průběhu roku přecházeli k elektronickým systémům a dokončení

normy tedy bylo závislé na postupu prací dodavatelských firem. Mezi významné původce takového typu patří
obě vysoké školy – Univerzita Pardubice a Univerzita Hradec Králové, které úspěšně přešly na

elektronické systémy a jejich spisové normy jsou před podpisem rektorů. Rovněž státní podnik Povodí
Labe, s.p. věnoval rok 2005 výběru a zavedení elektronického systému spisové služby. Vzhledem k tomu,

že funkčnost elektronických systémů je třeba prověřit zkušebním provozem, nelze definitivní podobu norem

předčasně uzavřít. Archiv je s odpovědnými pracovníky v pravidelném kontaktu a metodické problémy
průběžně konzultují.

�
- Do třetí skupiny patří ti původci, kteří jsou závislí na vydání ústředních spisových norem z důvodu svého

zařazení v organizační struktuře. Úspěšně tak byly vydány normy např. Zemědělské vodohospodářské
správy, Správy ochrany přírody, České školní inspekce, Ministerstva životního prostředí, Ředitelství silnic a

dálnic, Českého statistického úřadu. Organizační jednotky těchto původců působící v regionech si vlastní

spisové normy upravují podle ústředních jen minimálně. Pokud ústřední orgány své řády dosud nevydaly, ani



organizační jednotky je zatím zpracované nemají – např. Česká obchodní inspekce, Ministerstvo financí,
nebo se čeká na vydání speciální vyhlášky jako je tomu např. v resortu zdravotnictví nebo spravedlnosti.

Fakultní nemocnice Hradec Králové nebo Krajská nemocnice Pardubice situaci vyřešily prozatímní úpravou
spisového a skartačního řádu podle nového zákona a vyhlášky a spisový a skartační plán dokončí až po

vydání příslušné vyhlášky MZd.

 
Samostatnou kapitolu tvoří Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, které sice návrh nové vlastní

spisové normy zpracovaly, avšak metodicky tento předpis neodpovídal požadavkům nového zákona a
vyhlášky. Navíc v době svého zpracování nebyla vyjasněna otázka případného udělení akreditace pro

fungování specializovaného archivu. O dalším osudu této normy nám, bohužel, není nic známo.
 

Za zmínku stojí i to, že nové spisové a skartační řády vydala také řada významných soukromoprávních

původců, jako např. CONNEX Východní Čechy, a.s. Chrudim, Léčebné lázně Bohdaneč, a.s., Keramtech
Žacléř s.r.o., Mikroelektronika s.r.o. Vysoké Mýto, M-Silnice Hradec Králové a.s. a další.

 
Přestože v průběhu roku 2005 bylo připomínkováno a posouzeno několik desítek spisových norem, dá se

předpokládat, že minimálně do pololetí roku 2006 bude připomínkování spisových norem obou typů
původců pokračovat.
 

d) Další činnosti

 
- Komerční spisovny

 
V souladu  pokynem ředitele ASMV Čj. AS-113/Ř-2005, kterým se specifikují  podklady pro prokázání

splnění podmínek v § 61 odst. Odst. 2 a 4 podle § 81 zákona č. 499/2004, Sb. byl vypracován informativní

dopis pro podnikatele, kteří požádali o vydání koncese „vedení spisovny“. Kromě individuálních i
hromadných konzultací se v této souvislosti uskutečnila řada prohlídek archivních inspektorů, kteří hodnotili

splnění předepsaných podmínek. Celkem bylo vydáno 11 stanovisek k vydání koncese, z toho 8 souhlasných
a 3 nesouhlasná.

 
Seznam spisoven, kterým byl vydán souhlas,  je součástí přílohy výroční zprávy.

 

Pracovnice oddělení dále používaly program Registr a REGIA sloužící k evidenci organizací v předarchivní

péči SOA Zámrsk, a diferenciaci předarchivního dohledu  v rámci oblasti.
 

- Archiválie mimo archiv
 

Výrazně bylo zredukováno množství archiválií uložených mimo archiv na základě smluv o úschově. Archiválie

byly přebírány k trvalému uložení do archivu, některé z nich byly převedeny na zápůjčku - reverz, jinde
pokračuje jednání s vedením společností o předání archiválií do SOA. Tento úkol bude ve větší části splněn

v roce 2006, kdy se předpokládá fyzické převzetí archivních fondů z bývalého podnikového archivu
v Texlen, a.s. Trutnov.

 
V průběhu celého roku probíhala jednání se zástupci SPT TELECOM, s.p., který má svou centrální spisovny

umístěnu v Jičíně. Byl s nimi dohodnut postup pro výběr archiválií mimo skartační řízení a předávání archiválií

do příslušných státních oblastních archivů a Národního archivu. Vzhledem k velkému množství bm a
smanipulování s dokumenty typu „S“ lze předpokládat, že tento úkol přesáhne horizont roku 2006/7.

 
- Akreditace archivů



 
O udělení akreditace archivu ve smyslu § 58 zákona č. 499/2004, Sb. požádaly archivní správu ministerstva

vnitra Univerzita Hradec Králové a Lesy ČR, s.p. se sídlem v Hradci Králové. Univerzita Hradec Králové

splnila stanovené podmínky a stala se vůbec prvním původcem dokumentů v ČR, který získal akreditovaný
archiv. Lesy ČR s.p. akreditaci pro archiv nedostaly.

 
- Likvidované společnosti

 
Výrazně narostla agenda spojená s přebíráním archiválií od likvidovaných firem a podniků, které k výmazu z

obchodního rejstříku potřebují potvrzení archivu o tom, že s nimi bylo projednáno zabezpečení dokumentů.

Bohužel, se ve většině případů jednalo o velmi malé množství archiválií.
 

- Správní řízení
 

Bylo zahájeno správní řízení s Městem Hořice ve věci nálezu archiválií (Zápisy z rad a plén Měst.NV Hořice

z 50. až 80. let ) na skládce.
 

Pracovnice oddělení metodiky dále
 

- připomínkovaly připravované metodické materiály, ASMV a vyhlášky ( MZd.) souvisejících se spisovou
službou a odbornou archivní činností

 

- připravovaly soupisy písemností uložených u soukromých spisoven
 

- zpracovávaly přírůstky archiválií od likvidovaných společností
 

- třídily kopie výpisů z OR a Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové zasílaných do SOA Zámrsk
 

- fyzicky přebíraly a zpracovávaly  archiválie z PERLA a.s. Ústí nad Orlicí, ZTS Litomyšl, s.p. a TOS a.s.

Svitavy a dalších
 

2. Zpracování archiválií
 

Pořádací a inventarizační práce v roce 2005 byly poněkud komplikovány stavebními úpravami pořádacích
místností i depozitářů. Některé z prací proto přecházejí do roku 2006.

 

Při pořádání fondu Rodinný archiv Bubnů-Liticů Doudleby nad Orlicí 1617-1949 /10 bm/(PhDr. M. Skopal)
došlo k časovému prodlení z důvodu přesunu materiálu při opravě pořádací místnosti. V tomto období

roztřídil PhDr. Skopal část fondu Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou II.
 

Mgr. Jiří Kuba nedokončil úvod inventáře Sbírky matrik 1587-1949 a neuspořádal větší část fondu Státní
oblastní archiv Zámrsk /1960/1986-2002 z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti.

 

Pořádání archivního fondu  Rodinný archiv Schaumburg-Lippe Náchod 1805-1945 zůstává zatím
nedokončeno (PhDr. Václav Pitucha); K fondu byly delimitovány další archiválie z fondu Velkostatek

Náchod (cca 5 bm korespondence a domácích účtů) a ze Státního zámku Náchod předáno 1,2 bm
domácích účtů Zároveň byly z nezpracované spisové a knižní části fondu Velkostatek Náchod vytříděny

písemnosti do jiných fondů a roztříděny mapy a plány (Mgr. J.Kuba).

 



Hana Machatová, která větší část pracovní doby věnovala přepisu lokačních přehledů fondů do modulu

PEvA-Lokace, uspořádala dva menší fondy Agrodat Kostelec nad Orlicí 1991 /1,90 bm/ a Agrodat Smiřice
1978-1992 /1,30 bm/.

 
PhDr. Marie Skopalová uspořádala dva menší fondy Obvodní dopravní prokuratura Pardubice /1956/1957-

1960/1963/ /2,07 bm/ a Obvodní dopravní prokuratura Hradec Králové /1953/1957-1960/1963/ /2,40

bm/, dále drobný fond ZO ROH-Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 /0,30 bm /. Inventarizace
fondu Krajský soud Hradec Králové I. 1850-1949 /306 bm/ se protáhla z důvodu náročného převodu

staršího datového souboru inv. seznamu do programu JANUS a proto nebylo zahájeno pořádání fondu
Krajský soud Jičín 1850-1949 (přechází do r. 2006).

 
Ani přes zintenzivnění úsilí na dokončení pořádacích prací, resp. inventarizaci, fondu Velkostatek Opočno

1581-1949 nebyl úkol dokončen. Kromě PhDr. T. Šimka a Mgr. M. Paukrta se v poslední čtvrtině roku

podíleli na inventarizaci knižní části fondu také Mgr. J. Kuba a Bc. M. Štorek. Do roku 2006 přechází
dokončení inventarizace účetních knih, spisových manipulací a účetních příloh z 19. stol. a zpracování úvodu

inventáře.
 

Bc. M. Štorek, který nastoupil do SOA v lednu 2005, uspořádal menší fond Česká zemědělská společnost-
krajské pracoviště Hradec Králové 1961-1975 /1 bm/ a rozsáhlý fond Krajská zemědělská správa Hradec

Králové /1958/1963-1988/1992/ /64 bm/. Plánované zpracování fondu Povodí Labe je odloženo, protože

Bc. Štorek se podílí na dokončení inventarizace fondu Velkostatek Opočno.
 

Fond Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad bude inventarizován až počátkem roku 2006, protože
zpracovatel Mgr. J. Vozar po část roku vyřizoval genealogické rešerše pro advokátní kanceláře a jiné

instituce. Z toho důvodu se do r. 2006 rovněž přesouvá pořádání fondu Velkostatek Chotěboř.
 

Z. Dubová pokračovala v katalogizaci spisů fondu Mimořádný lidový soud Chrudim 1945-1948 a vyhotovila

372 záznamů. M. Mrázková katalogizovala zápisy ze zasedání předsednictev KV KSČ Hradec Králové z let
1945-1948 (136 záznamů). V době její nemoci v katalogizaci pokračovala formou dohody o provedení

práce V. Šimková a zpracovala období let 1949-1954 (360 záznamů). V. Šimková rovněž katalogizovala
zápisy ze zasedání  předsednictev KV KSČ Pardubice 1945 – 1960 ( 744 záznamů).

 

Pořádací práce pokračovaly také na oddělení správy průmyslových fondů. Do června 2005 pracovala pro
toto oddělení Mgr. Alžběta Langová ze SOkA v Chrudimi. Od července, kdy odešla na nemocenskou

(posléze na mateřskou dovolenou) převzal nedokončené pořádací práce Bc. J. Nechvíle.
 

Pracovnice oddělení metodiky a předarchivní péče Mgr. Helena Pochobradská a Jana Vinklerová se na
pořádacích pracích podílely reinventarizací drobných fondů, jejichž fyzické uložení a stav zpracování

neodpovídá požadavkům kladeným na inventarizované fondy.

 
- Přehled pořádacích prací za SOA v Zámrsku

 
Inventarizace

 
- nedokončení fondy:

 

NAD 116, Státní oblastní archiv  Zámrsk II. (1960) 1986 – 2002, Mgr. J. Kuba, zpracováno 5 bm (
z 20 bm) rok dokončení 2007

 



NAD 269, Rodinný archiv Schaumburg-Lippe Náchod, 1805-1945 (PhDr. Václav Pitucha)

Zpracováno 8 bm ( z 27 bm), plánovaný rok dokončení 2007/2008
 

NAD 265, Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou II., 18.stol. - 1948 (PhDr. Skopal)

 zpracováno 5 bm  ( z 23,7 bm) plánovaný rok dokončení  2007/2008
 

NAD 375, Velkostatek Opočno 1581-1949 PhDr. T. Šimek, Mgr. M. Paukrt, Mgr. J. Kuba,  Bc. M.
Štorek, v roce 2005 inventarizováno 80 bm, plánovaný rok dokončení 2006

�
NAD 28, Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad, 1754 – 1945, Mgr. J. Vozar, 3 bm ( zbývá

dokončit inventarizaci a zpracování úvodu inventáře)

 
NAD 592, Adalbert Riedel, továrna na kůže a kožené zboží, Třebechovice pod Orebem, 1838-

1948(1951), J. Přikrylová, zbývá napsat inventární seznam, zpracovat úvod, plánovaný rok dokončení 2006.
 

NAD 1189, Fantovy závody, rafinerie minerálních olejů, Pardubice, 1882 – 1948, Mgr. A. Langová,

Bc. J. Nechvíle, 6,37 bm, plánovaný rok dokončení 2006

 
NAD 1188, Fantovy závody a.s., Praha, 1933-1949, Mgr. A.Langová, Bc. J. Nechvíle, 3bm, plánovaný

rok dokončení 2006, bude sloučen s NAD 1189
 

- dokončené fondy:

 

NAD 272, Rodinný archiv Bubnů-Liticů Doudleby nad Orlicí, 1617-1949 (PhDr. M. Skopal)
uspořádáno 10, 10 bm.

 
NAD 565, Agrodat Praha n.p., závod Kostelec nad Orlicí1975 – 1985, (H. Machatová)

1,90 bm
 

NAD 149, Agrodat Praha n.p., závod Smiřice 1978-1992, (H.Machatová)1,30 bm

 
NAD 2963, Obvodní dopravní prokuratura Pardubice /1956/1957-1960/1963/, (PhDr. M. Skopalová)

2,07 bm
 

NAD 2876, Obvodní dopravní prokuratura Hradec Králové, /1953/1957-1960/1963/, (PhDr. Marie
Skopalová) 2,40 bm

 

NAD 2877, ZO ROH-Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990, (PhDr. Marie Skopalová)
0,30 bm

 
NAD 203, Krajský soud Hradec Králové I. 1850-1949, 306 bm

�
NAD 800, Česká zemědělská společnost- krajské pracoviště Hradec Králové 1961-1975 (Bc. M.

Štorek) 1 bm

 
NAD 652, Krajská zemědělská správa Hradec Králové /1958/1963-1988/1992/ Bc. M. Štorek 63,69

bm
 

NAD1380, Šebek a spol. Libáň 1909 – 1950(1959), Mgr. A. Langová, (vnitřní skartace 5,76 bm) po



zpracování 7, 28 bm
 

NAD 1379, „Spilba“ lisovna soustružnická továrna – Kaiser a Prkl, Libáň,1924- 1948 (1956) Mgr.
A. Langová, po zpracování 0,1bm

 
NAD 3242, Josef Bartoň a synové mechanická tkalcovna a barvírna, Náchod, 1840 – 1946 (1950)

Mgr. A. Langová,( vnitřní skartace 116 bm) po zpracování 2,55 bm

 
NAD 2730, Bartoň a syn, Česká Skalice 1929 – 1939, Mgr. A.Langová, 0,59 bm – začleněno do NAD

3242
 

NAD 2713, Cementárny a vápenky Prachovice, státní podnik, Prachovice, (1947)1950-1991,
J.Přikrylová, (vnitřní skartace 40,59 bm), po zpracování: 14,60 bm

 

NAD 600, F. J. Jiruška a syn, továrna na kůže, Týniště nad Orlicí, 1897-1948(1954), J. Přikrylová,
(vnitřní skartace: 1,99 bm) po zpracování: 0,72 bm

 
NAD 1264, Novobydžovské kožařské závody a.s. Nový Bydžov, 1896-1948(1950), J. Přikrylová,

(vnitřní skartace: 2,68 bm), po zpracování: 2,05 bm
 

NAD 1462, Sklárny Bohemia n. p. Josefodol 1946 – 1953 (1954), Bc. J. Nechvíle, 1,80 bm po
zpracování.

 
Reinventarizace
 
NAD 1269, L. Beckmann – Ing. J. Papoušek, továrny na usně, Předměřice n. L., Kukleny1860 –

1948 (1951), J. Vinklerová, po zpracování 0,98 bm
 
NAD 589, Josef Vosáhlo, továrna na řemeny, Dašice v Č. 1928 – 1948, J. Vinklerová, 0,18 bm po

zpacování
 
NAD1255, Štěpán Jurajda, továrna na kůže a elektrárna, Potštejn, 1947 – 1948, J. Vinklerová, 0,11
bm po zpracování

 
NAD 1270, František Fridrich, továrna na kůže, Jičín, 1941 – 19490, Jana Vinklerová , 0,11 bm po
zpracování

 
NAD 1256, Karel Kolovratník, řemenárna a výroba kožených technických potřeb, Týniště n/O,
1947 – 1948, J. Vinklerová, 0,11 bm po zpracování
 

NAD 1271, Václav Eliáš, výroba koží a usní, Heřmanův Městec, 1929 – 1949, J. Vinklerová, 0, 24
bm po zpracování
 

NAD 1254, Antonín Hladík, továrna na kůže,Třebechovice p.O., 1860 – 1948 (1950), J. Vinklerová,
0, 76 bm po zpracování
 
NAD 1268, Antonín Fejfar, koželužna, Stará Paka, 1946 – 1948, J. Vinklerová, 0,07 bm po zpracování

 
NAD 1289, Mayer a synové, tkalcovna, Moravská Třebová, 1891 – 1948 (1951), J. Vinklerová,



0,31 bm po zpracování

 
NAD 1211, Bedřich Kustmann, Horní Vernéřovice, 1943 – 1950, J. Vinklerová, 0,33 bm po
zpracování

 
NAD 591, Karel Vopršál, koželužství, barvení koženého zboží, Svobodné Dvory, 1941 – 1948, J.
Vinklerová, 0,22 bm po zpracování
 

NAD 588, František Vopršál, továrna na kůže Týniště n/O., 1928 – 1948, J. Vinklerová, 0,26 bm po
zpracování
 

NAD 1073, Jaroslav Vopršál, továrna na kůže, Nová Paka, 1946 – 1948, J. Vinklerová, 0,14bm po
zpracování.
 
NAD 595, František Hladík, továrna na kůže, Třebechovice pod Orebem, 1921 – 1948, Mgr. H.

Pochobradská, po zpracování 0,48 bm
 
NAD 1261, V. Navrátil, Červín a spol., továrna na usně, Nové Město nad Metují, 1935 – 1951,

Mgr. H. Pochobradská, po zpracování 0,32 bm
 
Katalogizace
 

NAD 1385 Mimořádný lidový soud Chrudim 1945-1948 ( Z. Dubová) 372 záznamů
 
NAD 1110, KV KSČ Hradec Králové

- zápisy ze zasedání předsednictev z let 1945-1948, (M. Mrázková), 136 záznamů
- zápisy ze zasedání předsednictev  let 1949 – 1954, ( V. Šimková), 360 záznamů
 
NAD 3509, KV KSČ Pardubice

- zápisy ze zasedání  předsednictev z let 1945-1960, (V. Šimková), 744 záznamů
 
Viz tabulka III. č. 3 tabulkové části výroční zprávy
 
 
 

Pomocné práce
 

Za P. Miškovskou, která byla od r. 2004 v dlouhodobé pracovní neschopnosti, byla od února do května v
pracovním poměru J. Ublová, která vykonávala pomocné práce (adjustace fondů, tisknutí a lepení štítků,
uložení a přesuny archiválií).

 
Opravy depozitářů v prvním a druhém patře zámku si vyžádaly rozsáhlé přesuny archiválií, a to kompletní
přestěhování trezorové místnosti, vystěhování a opětné nastěhování rekonstruovaných depozitářů s matrikami
a mapami. Archiváři se dále podíleli na rozsáhlé delimitaci archiválií do SOkA Hradec Králové a archivu

Univerzity Hradec Králové a na přebírání přírůstků krajského soudu a krajské prokuratury Hradec Králové.
 
Na oddělení správy průmyslových fondů bylo provedeno stěhování archivních fondů delimitovaných do MZA

Brno; J. Přikrylová dále přestěhovala z depozitáře v Hostovlicích do Zámrsku leteckou dokumentaci z fondu
Orličan Choceň, uložila cca 160 evidenčních jednotek do nových obalů a přesunula filmy z budovy B do
nového, klimatizovaného depozitáře.



 

Fyzická pomoc při delimitaci fondů I. oddělení SOA
 
3. Využívání archiválií
 

a) Badatelská agenda
 
- Počet založených badatelských listů celkem 810, z toho cizinci 117 (= 14,5 %)

- Celkové množství návštěv 2988, z toho cizinci 261
- 76 % všech návštěv se uskutečnilo pro genealogické účely ( tj. 2270 návštěv )
 
Badatelna pro veřejnost uzavřena dva dny v dubnu, kdy se stavěl průchod do nové studovny mikrofilmů a od

17. října (do konce roku) kvůli přípravě na budování strukturované sítě. Po zbytek roku byla otevřena každé
pracovní pondělí, úterý, středu a čtvrtek, počet dní, kdy bylo otevřeno, tak činil 158.  Průměrná návštěvnost
na jeden den činila téměř 19 badatelů, v měsíci říjnu (před uzavřením) návštěvnost přesáhla průměrný počet

26 badatelů na den.
 
Celkový počet předložených matrik za rok činil 8.737 kusů, mikrofilmů bylo předloženo 7.995 kusů,
ostatních evidenčních jednotek z jiných fondů 6.058 kusů.

 
Počet zápůjček archiválií ze SOA činil 69, výpůjček do SOA 4
 

Pořizování kopií
Za rok 4 700 ks (pokles o 4 % oproti r. 2004, způsoben mj. díky možnosti použít vlastní digitální fotoaparát
badateli), převažovaly kopie z knih (zejména matrik)
 

- Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské
účely
 

Pro žadatele bylo vyřízeno :
 

-         264 žádostí pro účely správní
-         292 podkladů k vystavení matričních dokladů a výpisů z matrik

-         124 matričních pátrání a ostatních rešerší
-         151 dalších badatelských dotazů

 

Archiv se podílel na zpracování biografické příručky "Kdo byl kdo v Sudetské župě 1938-1945" ( PhDr. T.
Šimek - pověřen koordinací soupisové akce v oblasti).
 
Proveden výběr fondů a archiválií pro soupis nuceně vystěhovaných selských rodin v 50. letech.

S dokončením se počítá v prvním pololetí 2006.
 
PhDr. T. Šimek předložil na Odbor archivní správy k recenznímu řízení Soupis pečetí východočeských

archivů do r. 1620.
 
b) Vědecko výzkumná činnost, prezentace, spolupráce

 
Přednášky
 



Příspěvek „Genealogical sources from Eastern Bohemia“ na konferenci „Back to the Homeland“ v Národním
archivu v Praze (Mgr. M. Novotný).
 
 

- „ Předarchivní péče SOA v Zámrsku a systém archivnictví v ČR“ 2 přednášky na Fakultě ekonomicko –
správní Univerzity Pardubic, prosinec 2005 ( Mg. H. Pochobradská).
 

- Vedení spisové služby a nová archivní legislativa - celkem 13 přednášek ( Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H.
Pochobradská).
 
- Školení o úloze archivu a spisové službě pro pracovníky Úřadu pro zastupování státu ve věcech

majetkových Hradec Králové – v prostorách SOA Zámrsk – celkem 3x . (PhDr. T. Šimek,
Mgr.J.Rychlíková).
 

Výstavy
 
Archiv se podílel zapůjčením archiválií na genealogické výstavě Back to Homeland v Národním archivu
v Praze.

 
Účast na konferencích
 

11. archivní konference v Chrudimi 4.-6.52005 ( M. Novotný, M. Paukrt, V. Pitucha, M. Štorek, J. Vozar,

Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H. Pochobradská).
 

Božena Němcová a 150 let od vydání Babičky, Česká Skalice 7.-8.9. 2005 (PhDr. V. Pitucha).
 

Exkurze v Centrálním archivu Vězeňské služby ve Skutči
 

c) Ediční a publikační činnost
 
Pracovníci archivu zpracovali část příspěvků pro 10. svazek Sborníku prací východočeských archivů vč.
výroční zprávy o činnosti SOA za rok 2004 ( vyjde počátkem r. 2006).

 
Viz samostatná příloha výroční zprávy.
 
 
 
 

IV. Stav archiválií (ochrana, evidence)
 
1. Přehled celkového stavu archivního materiálu k 31. 12. 2005
 

Celkem archiválií                                                     25 518, 65 bm
 
Počet nezpracovaných metrů                                       10 086,29 (39,53%)

Počet zpracovaných metrů                                           15 432,36 ( 60, 47 %)
Počet inventarizovaných metrů                                     11 735, 27 ( 45, 99 %)
 

Výsledky dosažené  roce2005
 



Původní stav archivního materiálu ke pracování            463, 49 bm
Vnitřní skartace a delimitace do jiných fondů    104, 84 bm
Inventarizováno celkem                                               358, 65 bm

Katalogizováno celkem                                               1612  záznamů
 
Přírůstky
 

Uspořádaného materiálu                                              16, 04 bm
z toho inventarizovaného materiálu                               16, 04 bm
Nezpracovaného materiálu                                          298, 85 bm

Celkem bm                                                                 314, 89 bm
 
Úbytky
Uspořádaného materiálu                                              174, 69 bm

z toho inventarizovaného                                             144, 50 bm
Nezpracovaného materiálu                                          538, 35 bm
Celkem úbytků                                                713, 04 bm

 
2. Evidence
 
Správci fondů pokračovali v doplňování lokace v programu PEvA, lokační údaje jsou ke konci roku

zaneseny u 10.016 bm archiválií, tedy u 39 % archiválií uložených v centrále SOA a v odloučeném depozitáři
v Hostovicích. Dokončen nový systém číslování místností.
 

Přírůstky
 
V roce 2005 proběhlo po pěti letech pravidelné skartační řízení v resortu ministerstva spravedlnosti. Archiv
převzal od Krajského soudu v Hradci Králové 105 bm archiválií z let 1964-1993 (včetně 57 bm písemností

Krajské státní arbitráže do ukončení r. 1992) a od Krajského státního zastupitelství písemnosti Krajské
prokuratury z let 1971-1993 (52 bm).
 

V rámci přírůstků, které archiv pravidelně přejímá, patří za rok 2005 písemnosti Inspektorátu bezpečnosti
práce Hradec Králové, Hamzovy dětské léčebny v Luži apod.
 
 Od  Státního  statku Smiřice byly převzaty restituční spisy likvidovaných státních statků, od státního podniku

Lesy ČR archiválie bývalého podnikového ředitelství Východočeských  státních lesů Hradec Králové a
lesních závodů.
 

Hospodářskou smlouvou byly do SOA převedeny ze Státního zámku Náchod (resp. územního odborného
pracoviště Národního památkového ústavu Pardubice) archiválie do fondu Rodinný archiv Schaumburg-
Lippe Náchod. Koupí od soukromé osoby byla získána purkrechtní kniha z let 1555-1686 do fondu
Velkostatek Rosice (25.000 Kč).

 
Delimitací byl do SOA v Zámrsku předán archivní fond Vitka, vlnařské závody, n.p. Brněnec (1945)1949 –
1958 o celkovém rozsahu 16,44 bm.

 
Úbytky
 

Po udělení akreditace Archivu a spisovně Univerzity Hradec Králové byly na návrh Odboru archivní správy



MV ČR  předány původci materiály Pedagogické  fakulty Hradec Králové (170 bm).
 
V souvislosti s přípravou na uzavření depozitní smlouvy s Římskokatolickým biskupstvím Hradec Králové

byly do Státního okresního archivu v Hradci Králové předány následující fondy :
- Biskupská konzistoř Hradec Králové (od r. 2004 se v SOkA zpracovává),
- Biskupský archiv Hradec Králové,

- Kapitula sv. Ducha Hradec Králové,
- Biskupský seminář Hradec Králové, Borromeum Hradec Králové,
- Diecezní katolická charita Hradec Králové (celkem 450 bm).
 

Do Národního archivu v Praze byl v souladu s požadavkem na jednotné uložení vězeňských písemností po r.
1948 předán fond Nápravně výchovný ústav Zámrsk (22 bm) a vězeňské spisy z období po r. 1945, resp.
1948 z fondu Trestnice Valdice (21 bm).

 
K předání do státních archivů v Polské republice byly navrženy 3 drobné fondy a do Rakouské republiky
dva menší fondy.
 

Na základě dohody ředitelů bylo do MZA Brno delimitováno celkem 64 archivních fondů o rozsahu 43,6 bm
archiválií. Jednalo se většinou o fondy družstevních lihovarů, pocházejících z oblasti příslušné výše
jmenovanému archivu.

 
3. Ochrana archiválií
 

Konzervátorka SOkA Chrudim BcA. R. Andrlová provedla v červnu -červenci rozsáhlý průzkum v
depozitářích SOAv Zámrsku  zaměřený na fyzický stav archiválií a stavební stav depozitářů.

 
V závěru roku byl v SOA zpracován elaborát shrnující vyčíslení nákladů na splnění podmínek podle § 61 z.
č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě ( náklady centrály SOA v Zámrsku vč. depozitáře v

Hostovlicích sečteny na cca 7 mil. Kč).
 
V průběhu roku byly vybrané druhy archiválií a rovněž staré tisky a knihy z tzv. chammareovské knihovny
Potštejn označeny úředním razítkem SOA.

 
Pokračovalo plnění modulu Lokace v programu PEvA  lokačními údaji ( zvl. správkyní zemědělsko-
lesnických fondů  býv. 2. oddělení).

 
Správkyně fondů prováděly pravidelnou kontrolu fyzického stavu archiválií. Celoročně byla měřena vlhkost a
teplota ve vybraných depozitářích digitálními měřiči. Na konci roku byly zakoupeny dva odvlhčovače.
 

Pořizování reprodukcí pro zajišťovací účely
 

-         mikrofilmováno 82.804 políček

-         vyvoláno 164.678 políček
 
Pořizování reprodukcí pro studijní účely:
 

V roce 2005 bylo kopírováno a vyvoláno 178.348 políček. Jednalo se o reprodukce knih ze Sbírky matrik
východočeského kraje. ( Větší počet vyvolaných než mikrofilmovaných políček byl dán velkým množstvím
nevyvolaných políček z předchozích let).



 
Studijní reprodukce matrik na mikrofilmech byly přestěhovány z nevyhovujících skříní na ochoze 1. patra
zámku do adaptovaného depozitáře se speciálními zásuvkovými regály pro mikrofilmy, přestěhované

mikrofilmy byly zároveň jednotně uloženy do plastikových krabiček s evidenčními údaji na štítcích. Dále
archiváři provedli kontrolu stavu kvality zajišťovacích mikrofilmů s reprodukcemi archiválií okresních archivů.
Tyto filmy jsou nyní  uloženy odděleně  v SOkA Chrudim.
 
Viz  tabulka č. IV. 2. Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti
Viz tabulka č. IV. 3. Množství zhotovených kopií za r. 2005

 
 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 
1. Dílna SOA v Zámrsku
 

Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny: Hana Filipi (poloviční úvazek - téměř tři měsíce v
pracovní neschopnosti); Jitka Mládková (nově nastoupila v červenci).
 
Materiálně technické vybavení: beze změn, doplňování spotřebního materiálu zajišťuje BcA. R. Andrlová ze

SOkA Chrudim,
 
Dílna kromě restaurování archiválií a dezinfekčních zásahů zajišťovala též vazbu archivních pomůcek, plánů

práce a zpráv o činnosti archivu
 
Restaurátorské práce
 

SOA Zámrsk Františkáni Turnov inv. č. 18 kniha
SOA Zámrsk Jezuité Hradec Králové inv. č. 16 kniha
SOA Zámrsk RA Trauttmansdorfů Litomyšl inv. č. 74 spisy

SOA Zámrsk Sbírka matrik f.ú. Deštné, sign. 24-1 kniha
SOA Zámrsk Sbírka matrik f.ú. Jaroměř, sign. 66-1 kniha
SOA Zámrsk Sbírka matrik f.ú. Kunčina, sign. M-8 1632 kniha

SOA Zámrsk Sbírka matrik f.ú. Miletín, sign. 101-2 kniha
SOA Zámrsk Sbírka matrik f.ú. Nová Paka, sign. 113-12 kniha
SOA Zámrsk Velkostatek Hostinné inv. č. 120 kniha
SOA Zámrsk Velkostatek Hostinné inv. č. 121 kniha

SOA Zámrsk Velkostatek Hostinné inv. č. 887 kniha
SOA Zámrsk Velkostatek Pardubice inv. č. 3869 mapa
 

Dezinfekční zásahy
 
SOA Zámrsk RA Colloredů - Mannsfeld Opočno nemanip knihy
SOA Zámrsk Velkostatek Opočno3 kartony spisy

SOkA Trutnov Archiv městyse Žireč
SOkA Trutnov Děkanský úřad Vrchlabí
 
Viz tabulka č. V. 1. tabulkové části výroční zprávy - Konzervace a restaurování
 

2. Dílna v SOkA Chrudim
 



Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny: BcA. Romana Andrlová, BcA. Kristýna
Dvořáková (říjen – prosinec 2005)

 
Restaurátorské průzkumy
 
BcA. R. Andělová prováděla v průběhu roku restaurátorské průzkumy stavu depozitářů a uložení archiválií

ve všech okresních archivech včetně depozitářů SOA v Zámrsku. Výsledkem je rozsáhlá dvou set stránková
zpráva (včetně fotodokumentace), obsahující kromě faktického konstatování skutečností též návrhy na
opatření.

 
Restaurátorský průzkum spisovny a uložení písemností Městského úřadu Chrudim a Okresního soudu
Chrudim.
 

Restaurátorské práce
 
- BcA. R. Andrlová

 
SOA Zámrsk, fond Josef Bartoň a synové a. s., Náchod, 6 ks diplomů
SOA Zámrsk, fond Josef Bartoň a synové a. s., Náchod, 10 ks plánů školy a rodinných domů
SOkA Chrudim, fond Okresní úřad Chrudim I, odvodní protokol

SOkA Rychnov nad Kněžnou, Kniha městská punkevní – D, 1711-1798
�
- BcA. Kristýna Dvořáková

 
Kronika Kameniček u Hlinska z roku 1836, fond Archiv obce Kameničky, SOkA Chrudim.
Zhotovení krabice na kartotéku, fond Archiv města Hlinsko, SOkA Chrudim.
�

Dezinfekční zásahy
 
- BcA. R. Andrlová

 
SOkA Chrudim: fondy Základní škola Krouna, Archiv města Chrudim – stavební dokumentace, Okresní
úřad Chrudim I.
 

- BcA. Kristýna Dvořáková
 
SOkA Chrudim:Okresní úřad Chrudim I – presidiální spisy ročník 1887; ZDŠ Kněžice, č. př. 73/05; ZŠ

Krouna, č. př. 78/05; ONV Chrudim – hydrogeologická studie okresu Chrudim 1977; ZDŠ Blatno,
přejímka z konce roku 2005.
 

Organizační práce
 
BcA. R. Andrlová zajišťovala v průběhu roku organizační práce  týkající se
 

- výroby 500 desek a obálek na uložení map a plánů ve Sbírce map a plánů SOkA Chrudim.
- uložení fondu Okresního úřadu Chrudim I do archivních krabic, desek a obálek
- koordinace objednávek: nerezové vany, dezinfekční skříně, materiálů a chemikálií pro konzervační dílny při

SOkA Pardubice, SOA Zámrsk a SOkA Chrudim.
- vybavení badatelny archivu SOA Zámrsk a všech badatelen archivů pod něj spadajících ochrannými



molitanovými klíny pro knihy.
 

3. Dílna v SOkA Pardubice
 
Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny: Radoslava Černá, Zuzana Nováková.

 
Restaurátorské práce
 
- Zuzana Nováková

 
SOkA Hradec Králové; AM HK i.č.23 - pergamenová listina s přivěšenou pečetí, Ferdinand I., rok 1547
SOkA Náchod; bez i.č. – pergamen. listina 1613, pečeť, Alb.Smiřický

SOkA Svitavy , AM Litomyšl i.č.58 – pergamenová listina s přivěšenými
pečetěmi, Bohuš Kostka z Postupic, rok 1536
SOkA Svitavy AM Litomyšl i.č.66 – pergamenová listina s přivěšenou pečetí, Vratislav z Pernštejna, 1580
SOkA Svitavy, AM Polička i.č.3 – pergamenová listina s přivěšenou pečetí, Cech kupců z roku 1805

SOkA Trutnov ;OkÚ Trutnov – bez i.č., Rejstřík živností města Trutnova od roku 1872, knižní blok i vazba
SOkA Trutnov; AM Trutnov – Sb.map a plánů E/5/ př.č.2 – 27 dílů mapy z roku 1808, Mapa propojení
Dunaje s Vltavou železnicí

SOA Zámrsk – spolupráce na části dílů tzv. Zástěrovy mapy – průběžně;               6/7/05
 
- Radka Černá
 

SOkA Ústí nad Orlicí; AM Brandýs nad Orlicí, 1747, pergamen. listina
SOkA Ústí nad Orlicí; AM Lanškroun 1739, pergamen. listina
SOkA Ústí nad Orlicí; AM Ústí nad Orlicí, i.č.16, 1772, pergamenová kniha

SOkA Ústí nad Orlicí; AM Vysoké Mýto, 1744, pergamenová kniha
SOkA Hradec Králové; AM HK i.č. 29 ( Ferd.II.) 1628, pergamenová listina
SOkA Hradec Králové; AM HK,1653 – pergamen. listina v podobě knihy    
SOkA Hradec Králové; AM HK, Plán opevnění – rozpracováno

SOkA Náchod; AM Josefov i.č. 3, 1836, pergamen. listina
SOkA Náchod; AM Náchod i.č. 6, 1825, papírová listina
SOkA Náchod; AM Police n.Met., i.č. 6, 1811, papírová listina

SOkA Svitavy; AM Polička i.č. 3, 1805, pečeť
SOkA Jičín; AM Jičín i.č. 34 ( Taxis ),1627, papírová listina
SOkA Rychnov nad Kněžnou; AM Rychnov ( Rytíř Slivka ), pergamenová.listina
SOA Zámrsk; VS Pardubice – díly map č. 458 – 1, 2, 3, 4, 5; č.442 – 1, 2, 3, ( + 1 oprava) Celkem 9 ks

map
 
Další práce

 
Rekonzervace 12 pečetí a obalů SOkA Pardubice; prohlídka stavu archiválií v trezorové místnosti
s následnými rekonzervacemi poškozených pečetí; výroba a opravy ochranných obalů; příprava archiválií na
výstavu; desinfekce napadených archiválií z depositářů Přelouč; zajištění odborného zpracování

,,Bezpečnostních pravidel“ pro restaurátorské pracoviště spolu s externí spoluprací bezpečnostního technika
BP EU; zpracování fotodokumentace výstav a restaurátorských prací – 3 000 fotoúdajů dosud nasnímaných
během let 2003-2004( uloženo přejmenováno a tříděno v archivní databázi); vazba inventářů; zajištění praxe

J. Mládkové ze SOA v Zámrsku; odborné konzultace v NA Praha.
 



Celkem restaurováno 29 různorodých archiválií pro 9 archivů.
 

 

VI. Knihovna
 
Přírůstků do knihovny - 534 svazků
Stav knihovního fondu na konci roku - 24.718 svazků

Počet výpůjček za ok 2005 - 952
 
Byla ukončena evidence knihovního fondu v programu KNIHOPIS, z něj byla převedena data do nového

programu CLAVIUS. V tomto programu byl nejprve upraven a sjednocen slovník autorit (osobní,
předmětová ad. hesla), následně pak evidovány nové přírůstky a výpůjčky.
 
 

VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu
 

1. Řízení archivu
 
Účast na poradách pořádaných odborem archivní správy MVČR

 
Kromě pravidelných porad ředitelů oblastních archivů, kterých se účastnil ředitel SOA v Zámrsku byli na
porady a odborné konzultace vysíláni ostatní pracovníci archivu. Jednalo se o následující porady a schůzky:
 

Porady metodiků SOA, NA a AS MV v Českých Budějovicích 14.4. 2005 ( Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H.
Pochobradská, J. Vinklerová)
 

Porada metodiků SOA, NA a AS MV ve  Skalách u Teplic n/Met. 17.-19.10. 2005 ( Mgr. J. Rychlíková,
Mgr. H. Pochobradská, J. Vinklerová)
 
Porada metodiků SOA, NA a AS MV v MZA Brno v prosinci 2005 ( Mgr. J. Rychlíková, Mgr. K. Hulec)

 
Schůzka k připomínkování metodického návodu evidence archiválií u vědeckých a kulturních institucí na
ASMV v Praze 10. října 2005 ( Mgr. J. Rychlíková)

 
Schůzka k tvorbě standardu pro ukládání archivních pomůcek v digitální podobě, ASMV (Mgr. I. Šulc –
SOkA Chrudim, Mgr. R. Pokorný – SOkA Hradec Králové, Ing. . Řezníček – SOkA Trutnov)
 

Pracovníci archivu konzultovali s větším či menším úspěchem s odborníky ASMV celou řadu odborných
problémů, které souvisely zejména s procedurálními náležitostmi odborné archivní činnosti, s předkládáním
archiválií badatelům, evidencí archiválií mimo archiv apod. Řada z projednávaných problémů přetrvává a

svého řešení se dočká až v příštích letech.
 
Řízení SOA v Zámrsku
 

V průběhu roku se nepravidelně – dle aktuální potřeby scházel poradní sbor ředitele SOA, konaly se porady
ředitele s řediteli okresních archivů a vedoucí SOA. Kromě těchto porad ředitele se pořádaly na oblastní
úrovni tematické schůzky se zaměřením na konkrétní odbornou problematiku:

 



- Porady informatiků

 
Pracovní porady informatiků z archivů oblasti se zabývaly zejména návrhy na realizaci nákupu výpočetní
techniky a softwaru a správou výpočetní techniky v jednotlivých archivech (byla zrušena funkce tzv.
okrskových správců, každý archiv si zajišťuje chod své výpočetní techniky sám, hardwarové problémy jsou

řešeny zpravidla pomocí externích firem); součástí porad byly též prezentace firmy Bach systems s.r.o.
(Archivní VadeMeCum) a AMPACO ČR s.r.o. (digitalizace mikrofilmů)
 

- Schůzky pro zpracování archivních pomůcek v programu JANUS

 
V roce 2005 byla pořízena multilicence programu pro zpracování archivních pomůcek JANUS, který je nyní
možno instalovat na libovolné množství počítačů ve všech archivech oblasti V souladu připravovaným
standardem ASMV o digitalizaci archivních pomůcek je tedy oblast SOA v Zámrsku připravena vytvářet

archivní pomůcky jak v tištěné tak v digitální podobě.
 
Účastníci schůzek se zabývali zejména řešením praktických problémů se zaváděním programu do běžné

archivní praxe, stanovením metodických pravidel pro práci s programem a začali připravovat příručku pro
běžné uživatele – archiváře. ( zejména - Mgr. I.Šulc, Mgr. R. Pokorný, Ing. J. Řezníček )
 

Pokročilí uživatelé programu JANUS i ostatní zainteresovaní připravili připomínky a účastnili se schůzky pro
přípravu standardu pro ukládání archivních pomůcek v digitální podobě navrženým odborem archivní správy
MV ČR. K této problematice byly svolány dvě pracovní schůzky a bylo rozhodnuto zveřejňovat nové
archivní pomůcky na internetových stránkách archivu

 
- Schůzky pro předarchivní péči
 

Týkaly se zejména řešení některých nejasností v souvislosti přechodem na novou archivní legislativu
(náležitosti skartačních řízení, povinností původců a státních archivů jako správních úřadů, evidencí NAD u
kulturních zařízení a apod.)
 

1. Hmotné a technické zabezpečení archivu

 
- Čerpání rozpočtu v roce 2004
 
Státní oblastní archiv v Zámrsku je ze zákona č. 320/2002 Sb. zřízen jako samostatná organizační složka
státu přímo řízená MV ČR. Rozpočtové prostředky byly  použity na nákup energií, materiálu, služeb a
zajištění oprav na všech objektech. Celkové čerpání rozpočtu v roce 2005 uvádí následující tabulkový
přehled:
 

Příjmy

 
Celkový objem příjmů SOA Zámrsk v roce 2005 tvořily přeplatky z vyúčtování energií, příjmy z pronájmu
služebních bytů a příjmy z vlastní činnosti, tj. příjmy za vyhotovené rešerše a pořizování kopií  archiválií pro
potřeby badatelů. Celkovou výši příjmů SOA Zámrsk zkresluje převod prostředků z rezervního fondu 2004

(892,- tis.Kč)
 
Výdaje
 
Celkové výdaje jsou proti roku 2004 vyšší z důvodu realizace závěrů energetických auditů zpracovaných

v předchozích letech.V SOA Zámrsk se v roce 2005 jedná 2 akce o celkovém objemu cca 6,0 mil. Kč.



Objem ostatních provozních výdajů se podstatně nezměnil, změny jsou proti předchozím letům pouze ve
struktuře výdajů (přesun některých položek do programového financování).
 
Nárůst provozních výdajů byl ovlivněn především zvýšenými výdaji na nákup archivních krabic a obalů
nutných pro výkon odborné činnosti archivů a dále na dovybavení opravených depotů a dalších prostor
archivů.

 
Mimo plánované výdaje došlo k havárii septiku v SOkA Ústí nad Orlicí. proto z původně plánované stavební
opravy sociálního zařízení došlo k překvalifikaci celé akce a tato byla financována z kapitálových výdajů.
Ostatní položky provozních výdajů jsou srovnatelné s předchozím rokem.
 
Rezervní fond - do rezervního fondu převedl SOA Zámrsk v roce 2005 prostředky v celkové
výši  3,707.000,-Kč, z toho 479.000,- Kč z běžných výdajů a 3,228.000,-Kč z výdajů na programové

financování.
 
Mimorozpočtové zdroje – schválený rozpočet SOA Zámrsk byl překročen v souladu se
zák.č. 218/200 Sb. o mimorozpočtové zdroje v celkové výši 892,000,- Kč.
 
- Investiční akce v centrále SOA
 

1) Realizace závěrů energetického auditu z roku 2002
- výměna oken v budově zámku a v 1. patře budovy B (145 oken= 320m²)
- zateplení podlahy půdních prostor v budově A a části budov D a F
- realizace do poloviny r. 2006 nákladem 3,93 mil. Kč (na základě výběrového ízení zakázku získala firma
SOSTAF s.r.o. Heřmanův Městec, projektant OPTIMA Vysoké Mýto)
 
2) Slaboproudé rozvody

- strukturovaná kabeláž, EPS + EZS (pouze rozvody), monitorování teploty a vlhkosti (pouze rozvody),
kamerový systém, docházkový systém, telefonní rozvody, venkovní rozvody (kabelové trasy), posílení
elektroinstalace a vnitřní silnoproudé rozvody
- realizace do poloviny r. 2006 nákladem 1,8 mil. Kč firmou KBT Elektrotechnik Vysoké Mýto (projektant
OPTIMA Vysoké Mýto)
 
Stavební opravy

 
Zámek:
- opravy šesti depozitářů v 1. patře (ve 4 z nich pořízeno nové regálové vybavení, též zásuvky na uložení
studijních mikrofilmů) a dvou depozitářů na uložení map a plánů ve 2. patře (včetně nových regálů)
- opravy dvou kanceláří a pořádací místnosti ve 2. patře
- přebudování kanceláře na studovnu mikrofilmů a její propojení s badatelnou, oprava pořádací místnosti a
pracovny vedoucího oddělení pro badatelnu, knihovnu, dílny a evidenci NAD

 
Budova B:
- opravy dvou kanceláří oblastního správce AIS a evidence NAD (bývalá fotodílna)
-adaptace bývalé fotokomory na kuchyňku pro zaměstance
 
Dokončena celková rekonstrukce služební bytovky čp. 117 v Zámrsku
 

V rámci strojních investic byl pořízen nový osobní automobil Škoda-FABIA.



 
2. Vzdělávání zaměstnanců
 
Mgr. M. Novotný - doktorandské studium na FF MU v Brně.
 
Interní školení zaměstnanců v používání programu pro psaní archivních pomůcek JANUS (Mgr. M. Novotý)

 
Externí školení:
 
Úvod do problematiky ukládání digitálních záznamů v archivech (Benešov, M. Novotný, H. Pochobradská,
J. Vinklerová)
 
Knihovnický program CLAVIUS ( Tábor, F. Hubená, M. Novotný, H. Machatová )

 
Školení pro uživatele internetu (Pardubice, F. Hubená),
 
Program PEvA (Benešov, Z. Dubová, H. Machatová, M. Štorek )
 
Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
 

Seminář o archivních knihovnách v Národním archivu v Praze  (F. Hubená)
 
3. Administrativní práce
 
Ve fotodílně vyhotoveno přes 19.600 kusů xerokopií pro služební potřebu (nárůst o 90 % oproti r. 2004),
fotodokumentace pro konzervátorskou dílnu a fotodokumentace staveb v areálu archivu
 

4. Správa počítačové sítě
 
Správce sítě vykonával činnost operátora programu PEvA pro centrálu SOA a oblastního správce programu
PEvA a REGIA; vedl evidenci hardwaru a softwaru centrály SOA; ve spolupráci s oddělením ekonomicko-
správním zajišťoval nákup výpočetní techniky a softwaru pro celou oblast.
 

Z pověření ředitele SOA provedl kontroly v osmi SOkA, které byly zaměřeny na evidenci archiválií a
výpočetní techniky; zabezpečoval instalaci nového hardwaru a softwaru v centrále SOA, jeho aktualizaci a
zálohování dat;
 
Správu sítě na ekonomicko-správním oddělení v Pardubicích převzal od druhého pololetí P. Němec ze
SOkA Chrudim
 

Stav výpočetní techniky v centrále SOA a na ekonomicko-správním oddělení v Pardubicích byl
následující:
 

 centrála SOA
(Zámrsk)

ekonomicko-správní odd.
(Pardubice)

stav PC k 31. 12. 2005 30 15

z toho notebooky 2 3

z toho nově pořízená PC v r. 2005 4 2



PC navržené k vyřazení v r. 2006 5 -

stav tiskáren k 31. 12. 2005 25 8

z toho nově pořízené tiskárny v r. 2005 2 1

tiskárny navržené k vyřazení v r. 2006 3 -

 
V polovině roku byly stanoveny požadavky na novou strukturovanou síť v centrále SOA a konzultovány s
projektantem sítě. Realizace projektu byla zahájena po výběrovém řízení na dodavatele na podzim roku
2005. (Do konce roku byl vybudován venkovní rozvod kabelových chrániček mezi jednotlivými objekty
areálu a dodán systém pro evidenci docházky)
 

V roce 2005 vytvořeny nové internetové stránky centrály SOA.

Státní oblastní archiv v Zámrsku

 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva za rok 2005 - státní okresní archivy
 
 
 
 
 

Královéhradecký kraj
 

Státní okresní archiv v Hradci Králové
Státní okresní archiv v Jičíně

Státní okresní archiv v Náchodě
Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou

Státní okresní archiv v Trutnově
 
 
 

Pardubický kraj
 

Státní okresní archiv v Chrudimi

Státní okresní archiv v Pardubicích
Státní okresní archiv ve Svitavách se sídlem v Litomyšli

Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Společnou prioritou všech archivů byly v roce 2005 pořádací práce, které měly zpřístupnit co největší
množství archiválií badatelské veřejnosti.



 
V rámci předarchivní péče se všechny archivy zaměřily na proškolení veřejnoprávních ( i soukromoprávních)
původců v nové archivní legislativě a na metodickou pomoc při tvorbě nových spisových a skartačních řádů.
 
Zástupci všech archivů řešili společné problémy odborné praxe na tematických schůzkách a poradách pro

předarchivní péči, pro zavádění programu JANUS a na poradách informatiků.
 
Stav restaurátorských prací je součástí správy za SOA v Zámrsku. Publikační činnost archivářů je uvedena
v samostatné příloze výroční zprávy.
 

Státní okresní archiv  v  Hradci Králové
 
Škroupova ul. 695 – centrála
Hradec Králové 500 02
tel. 495 213 689 ředitel, 495 212 054 sekretariát, mobil 605226062
fax 495 218 220, e-mail: sokahk@volny.cz
 
depozitář : Třesovice č.p. 32, tel.
 
 

I. Personální podmínky archivu
 
Mgr. Radek Pokorný               ředitel
�
Jana Herzánová                       achivářka
Bc. Jan Košek                        archivář
Radka Kubíčková                   uklízečka
Bc. Martin Landsmann             archivář

Lukáš Matuška                        manipulační dělník
Bc. Pavel Mrkvička                 archivář
Mgr. Jiří  Pavlík                       archivář
Petr Soldán                             archivář
Stanislava Svatoňová               archivářka
Mgr. Andrea Svatošová           archivářka
Miloš Vacek                            archivář

 
Mgr. R. Horký pracuje na dohodu o pracovní činnosti. V rámci archivu pracoval PhDr. Jaroslav Šůla, Csc.,
který pro SOA Zámrsk na dohodu o pracovní činnosti zajišťoval přípravu Sborníku prací východočeských
archivů.
�
V roce 2005 vykonalo v archivu povinnou studijní praxi 19 studentů Univerzity Hradec Králové

bakalářského oboru archivnictví a 4 studenti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Hradci
Králové oboru knihovník.
�
�

II. Prostorové podmínky archivu
Celková úložní kapacita  –  5 950 bm

Rezerva úložné kapacity –  cca 450 bm
 



Delimitací fondů biskupské konsistoře a zpracováním rozsáhlého přírůstku okresního soudu došlo
k výraznému zmenšení rezervy úložné kapacity archivu. Tento přírůstek o rozsahu 672,13 bm zcela vynuloval
zisk z pořízení velkokapacitního regálu v depotu č 015 na počátku roku 2005.
 
 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií
 
1. Předarchivní péče

 
 
a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení
 

- ve skartačním řízení – 19 (s převzetím archiválií 11)
- mimo skartační řízení – 21
 
b) Metodická jednání – celkem 10; zaměřeno na vedení spisové služby dle nové legislativy, posuzování
spisových a skartačních plánů a řádů zejména u veřejnoprávních původců.
 

Školení nových předpisů a z nich vyplývajících povinností bylo spolu s upozorněním nabídnuto všem
veřejnoprávním původcům a provedeno zvlášť pro školy a obce hradeckého okresu. Školeni byli také
původci soukromoprávní, kteří projevili zájem.
 
2. Zpracování archiválií
 
V roce 2005 pokračovaly práce na pořádání větších kmenových fondů. V souladu s pokynem ředitele SOA

byl zpracován rozsáhlý přírůstek Okresního soudu Hradec Králové, takže  pracovníci pověření zpracováním
fondu ONV Hradec Králové byli přesunuti na urychlené zpracování a inventarizaci tohoto přírůstku.
 
Navíc oproti plánu na rok 2004 bylo inventarizováno:
 
Okresní soud Hradec Králové 1898-1972 - dílčí inventář
- 123 inventárních jednotek, 694 kartonů, 75,60 bm  (83,20 bm vyřazeno vnitřní skartací)

 
Navíc oproti plánu na rok 2004 – katalogizováno :
 
ONV Hradec Králové IV. 1960-1964 – katalog (Mgr. R. Horký)
- katalogizováno 2897 záznamů  ze 114 knih.
 
Přehled pořádacích prací :

 
a) dokončené fondy  - vykazované v evidenci PEVA SOkA Hradec Králové
 

NAD Název fondu Časový
rozsah

 Vnitř.
Skart.
 

bm po
zprac.

Zpracovatel

295 ONV
Hradec Králové
- zápisy ze schůzí
 rady

1960 Katalog 444
záznamů

----- ---- Mgr. Horký



14.1.-9.6.1960

2667 Biskupská
konsistoř
Hradec Králové

1702-1950 Dílčí inventář ----- 32,27 Mgr. Pavlík,
Mgr.Pokorný

2667 Biskupská
konsistoř
Hradec Králové

1778-1918 Dílčí inventář ------ 30,56 Mgr. Pavlík
Mgr.Pokorný

295 ONV
Hradec Králové
- zápisy ze schůzí
 rady
9.7.1964-
27.8.1968

1964-1968 Katalog 2897
záznamů

----- ----- Mgr. Horký

218 Český svaz
tělesné výchovy
– okresní výbor
Hradec Králové

/1956/
1957-1996

Inventář 2,56 10,10 Herzánová

326 Okresní soud
Hradec Králové

/1848/
1850-
1897       
/1921/

Inventář ------ 70,30 Bc. Mrkvička
Mgr.Svatošová

326 Okresní soud
Hradec Králové

1898-1972 Dílčí inventář 83,20 75,60 Bc. Landsmann
Mgr. Pokorný
Mgr. Pavlík
Svatoňová
Soldán

 
Do programu archivní pomůcky  bylo zapsáno  - celkem 13 archivních pomůcek:
- 7 archivních pomůcek – inventarizace za rok 2005
- 6 archivních pomůcek – fondy delimitované ze SOA Zámrsk do SOkA HK
 

Archiv zinventarizoval za rok 2005 celkem 218, 83 bm.  Vnitřní skartací bylo vyřazeno 85,  bm
archiválií,  takže celkové množství zpracovaného archivního materiálu bylo 304, 59 bm.
 
Katalogizováno  3341 záznamů.
 
Sbírky – průběžné doplňování sbírky plakátů, úmrtních oznámení, fotografií, drobného regionálního tisku a
dalšího soudobého materiálu ve Sbírce Varia (soudobá dokumentace).

 

- Pomocné práce

 
Přesuny archivních fondů:

-         ze SOAv Zámrsku - cca 454 bm – fondy královéhradeckého biskupství
-         fondy škol do nově zřízeného velkokapacitního regálu v depotu 015 (cca 320 bm)
-         přírůstek okresního soudu  a fondy JZD – na místo zpracování v centrále SOkA, následně do depotu

Třesovice – celkem cca 1200 bm
 

3. Využívání archiválií
 

a) Badatelská agenda



 

Celkový počet badatelských návštěv v roce 2005 - 1345

- badatelské dotazy 1029

- informativní návštěvy 316

 
- Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské
účely 

 
Průběžně byly vyřizovány rešerše:
- občanské (dotazy občanů, informace k sestavování rodokmenů, restituce majetku, pozemkové a majetkové
záležitosti aj.) - celkem 28
 
- úřední (pozemkové záležitosti, majetkové spory  apod.) – celkem 109
 

- celostátní       - Památník Terezín – židovské evidenční karty (Mgr. R. Pokorný)
- Archivní správa MV ČR - nuceně vystěhované zemědělské rodiny

 
b) Vědecko výzkumná činnost
 
Rešerše pramenů pro soupis sudetoněmeckých osobností – pokračování projektu (Mgr. R. Pokorný).

 

- Výstavy
 
Poklady východočeských archivů III. 1918 – 1989. v SOkA Pardubice ( ve spolupráci s ostatními archivy

oblasti).
 
Menší výstava u příležitosti vědecké konference k 100. výročí úmrtí V. W. Tomka  pořádané Univerzitou
Pardubice, Technische Universität Chemnitz a Muzeem východních Čech v Hradci Králové ve dnech 28. 4. -
30. 4. 2005.
 
- Přednášky

 
Přednášky pro studenty hradeckých gymnázií a posluchače externího archivního studia oboru archivnictví
UHK (Mgr. R. Pokorný).
 
- Spolupráce s médii
 
V říjnu 2005 bylo ředitelem archivu poskytnuto interview novinářům regionálního deníku Bohemia –

Hradeckých novin k  připravovanému článku ohledně výročí vzniku republiky a archiválií vztahujících se
k tomuto výročí.
 
- Účast na konferencích
 
Konference k 100. výročí úmrtí V. W. Tomka v Hradci Králové (Mgr. J. Pavlík, Mgr.R. Pokorný).
 

Sbírky v počítači II. Muzea, galerie, archivy a památky v éře digitálních informací. Praha, Národní technické
muzeum 27. dubna 2005; Mgr. R. Pokorný – příspěvek Janus v praxi Státního oblastního archivu v Zámrsku.
 



11. konference archivářů ČR v Chrudimi; Mgr.R. Pokorný (příspěvek viz výše), (Mgr. J. Pavlík, Bc. M.
Landsmann, Bc. J. Košek, Bc P. Mrkvička).
 
Letní škola historiků – Ústav historických věd HK (Bc.P. Mrkvička).

 
c) Ediční a publikační činnost
 
Druhý ročník sborníku Královéhradecko (ve spolupráci s Muzeem Východních Čech v Hradci Králové a
dalších paměťových institucí města). Archiv zajišťoval veškeré korekturní, redakční a technické práce
sborníku. Sborník je připraven k tisku v únoru 2006 (Bc. J. Košek, Bc. M. Landsmann, Mgr. R. Pokorný).

 
Sborník prací východočeských archivů - technická a redakční (Phdr. J Šůla, CSc.) - do tisku v březnu 2006
(Bc. J. Košek).
 
Publikační činnost pracovníků archivu v samostatné příloze za SOA v Zármsku.
 
 

IV. Stav archiválií (ochrana, evidence)
 

- Evidence
 
V roce 2005 zaevidováno celkem 43 přírůstků o rozsahu 672,33 bm a zapsáno celkem 14 nových archivních
fondů.
 
Významnější přírůstky např:
- Biskupská konsistoř Hradec Králové  /405,53 bm/  - delimitace ze SOA Zámrsk

- Kapitula svatého Ducha Hradec Králové /8,16 bm/ - dtto
- Diecézní katolická charita Hradec Králové /7,50 bm/ - dtto
- Borromaeum Hradec Králové /6,23 bm/ - dtto
- Biskupský archiv Hradec Králové /13,61 bm/ - dtto
- Biskupský seminář Hradec Králové /12,95 bm/ - dtto
- Okresní prokuratura Hradec Králové /29, 00 bm/
- Okresní soud Hradec Králové /166,36 bm/

 

-Delimitace
 

Do SOA Zámrsk delimitovány 50 bm písemnosti  obvodní dopravní prokuratury z fondu Okresní
prokuratura Hradec Králové /NAD 323/.
 
- Ochrana archivního materiálu
 
Pořizování reprodukcí pro studijní účely. Celkem pořízeno 631 kopií pro badatelskou potřebu.
 

V září byla v archivu provedena kontrola a restaurátorský průzkum stavu uložení archiválií a podmínek
archivu Bc.A. Andrlovou, která archivu doporučila některé dílčí ale také zásadnější opatření. Blíže souhrnná
zpráva z průzkumu.
 
Běžně byla pracovníky archivu zajišťována kontrola uložení a fyzického stavu archiválií, vlhkosti a teploty



v depozitářích a přesnosti lokačních plánů.
 
 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 

Na konzervátorském pracovišti v SOkA Pardubice bylo v roce 2005 restaurovány archiválie fondu Archiv
města Hradec Králové viz zpráva restaurátorských prací za SOA v Zámrsku.
 

VI. Knihovna
 
V roce 2005 plnila knihovna archivu všechny povinnosti veřejné knihovny dle příslušné legislativy. Kromě
běžné revize byla navíc revidována a zpracována část knihovního fondu (duplikáty, nezpracované sbírky tzv.
nacistická literatura, socialistická literatura atd.)

 
Přírůstek knihovního fondu v roce 2005 – 132 knihovních jednotek( k.j.) Do fondu bylo zpracováno a
vřazeno 1048  k.j. monografií a 276 k. j. periodik. Celkový stav knihovny hradeckého archivu  k 1. 1. 2006
představuje 22 543 svazků. Z jejího fondu bylo v roce 2005  provedeno 710 výpůjček, z toho 310 badateli,
85 SOA Zámrsk a 315 zaměstnanci archivu.
 
 

VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu
�

- Vzdělávání zaměstnanců
 
Pravidelné schůzky a školení (v rámci oblasti)
- pracovníků předarchivní péče; (Bc. M. Landsmann, Mgr. R. Pokorný)
- informatiků a správců programů ;(M. Vacek, Mgr. R. Pokorný)
- školení skupiny pro zavádění programu JANUS; (Mgr. R. Pokorný)
Školení k zákonu o ochraně utajovaných skutečností;  (Mgr. R.Pokorný)

 
- Administrativní práce
 
V podacím deníku zapsáno 483 čísel jednacích.
Během roku bylo vyřízeno : 47 potvrzení pro důchod, pro zaměstnavatele, opisy vysvědčení;
7 potvrzení k rehabilitaci, státnímu občanství, restituci majetku, totálnímu nasazení; 85 dotazů e- mailové
pošty a 17 badatelských dotazů; 28 rešerší pro občany;109 rešerší pro instituce a 1 celostátní soupis.

 
- Hmotné a technické zabezpečení archivu – stavební práce a ochrana budov
 
V centrále archivu ve Škroupově ulici došlo k následujícím úpravám spojených především s řešením
prostorové a kapacitní situace archivu:
- montáž nového pojízdného regálu, stěhování materiálu (depot č. 015 bývalá garáž)
- montáž nových regálů a přestavba depotu č. 305

- úprava oken vložením izolačního rámu s tepelně odolným dvojsklem v rámci probíhající investiční akce
SOA Zámrsk realizující výsledky tepelného auditu. Akce pokračuje zateplováním půdy a vnější stěny
archivu.
 



- Správa počítačové sítě
 
V archivu je v provozu vnitřní síť LAN. Internet přístupný na třech počítačích fyzicky oddělených od sítě,

přičemž jeden z nich slouží jako vlastní server www stránek.
K 31.12.2005 k dispozici
- PC 13 ks (z toho 3 pořízené v roce 2005), 7 ks PC pro potřeby metodického oddělení SOA, auditorku a
ředitele SOA
- notebook -1 ks (pořízen v roce 2005), 2 ks pro potřeby metodického oddělení SOA (1ks pořízen v roce
2005)
- tiskárny- 6 ks a 6 ks pro potřeby metodického oddělení SOA, auditorku a ředitele SOA

- scanner 2 ks
 
K vypracovávání archivních pomůcek se používá výhradně program JANUS.
 
- Internet
 
V roce 2005 archiv nadále provozoval www stránky, spravoval centrální stránku  archivů a oddělení SOA

Zámrsk, která je umístěna na adrese www.vychodoceskearchivy.cz  a udržoval stránky SOkA Jičín,
Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí (vlastní design) a Svitavy se sídlem v Litomyšli. Od října
2005 ( po přepracování ) až do konce roku navštívilo centrální stránku 1527 zájemců. Hlavním správcem
stránek je M. Vacek.

Státní okresní archiv  v Jičíně
 
Jičín 506 01 

Raisova 533 -  centrála
tel.  493 531 887 sekretariát
fax 493 531 887, e-mail: posta@soka-jc.cz Internet: http://www.vychodoceskearchivy/
 

 

I. Personální podmínky archivu
 
PhDr. Jindřich Francek                        ředitel
 
Mgr. Karel Chutný                              archivář, zástupce ředitele
Jaroslav Březina                                  správce budovy
Mgr. Radka Janků�������������������������������archivářka na MD
Bc. Markéta Česáková                       archivářka

Milada Dufková                                  hospodářka
Milena Heligrová                                 archivářka
Mgr. Alena Jurigová                            archivářka
Jaroslava Krausová                             archivářka
Eva Mazánková                                  manipulační pracovník
 
Odborná desetidenní praxe - tři studenti bakalářského studia oboru archivnictví – historie PdF Univerzity

Hradec Králové - Helena Hyšková, Romana Hrušková, Jan Čečetka.
 
 



II. Celkové množství uložených archiválií
 
Celková úložní kapacita roce 2005 - 9047 bm.
Celkem uloženo 4786,69 bm archiválií.

Rezerva úložní kapacity 4260,31 bm.
 
 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií
 
1. Předarchivní péče
 
a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení
 

- Výběr ve skartačním řízení celkem - 26
 
- u veřejnoprávní původců 24
- u soukromoprávních původců 2
 
- Výběr mimo skartační řízení celkem - 33
 

- u veřejnoprávních původců 4
- u soukromoprávních původců 29
Archivem vydáno celkem  9 trvalých skartačních souhlasů.
 
b) Metodická jednání
 
V souladu s úkoly stanovenými v oblasti předarchivní péče pro SOkA na rok 2005 se archiv z důvodu

zásadní změny archivní legislativy zaměřil na metodickou pomoc zejména obcím s rozšířenou působností a s
pověřeným obecním úřadem - Městský úřad Hořice, Jičín, Nová Paka, Kopidlno, Lázně Bělohrad, Sobotka.
Formou korespondence a osobního jednání byly úřady informovány o platném zákonu a vyhláškách a
zejména o povinnosti uvést do 30. 6. 2005 znění spisového a skartačního řádu svého úřadu do souladu s
tímto zákonem a dalšími předpisy. Zároveň byly žádány o jeho zaslání, aby archiv mohl posoudit, zda svým
obsahem vyhovují výše uvedené legislativě. V případě, že dosud žádané změny neprovedly, byly vyzvány,
aby tak učinily co nejdříve a upozorněny, že v roce 2006 již bude na městských úřadech prováděna státní

kontrola v úseku vedení spisové služby.Obdobným způsobem byly informovány všechny úřady veřejné
správy a školy všech stupňů v okrese Jičín.
 
Na základě žádosti Krajského úřadu v Hradci Králové – odboru vnitra a krajského živnostenského úřadu,
oddělení stížností a dozoru obcí o prošetření stavu spisové služby na Obecním úřadu Jičíněves, provedl archiv
dne 1. 4. 2005 metodickou návštěvu a o výsledcích výše uvedený Krajský úřad informoval.
 

Celkovým odstoupením od depozitních smluv se zemědělskými družstvy byly definitivně převzaty archiválie
15 JZD.
 
2. Zpracování archiválií
 
V roce 2005 byla provedena v rámci schváleného harmonogramu pořádání kmenových archivních souborů
reinventarizace archivního souboru Okresní úřad Nová Paka ((1792) 1855 - 1942 (1950)) a z něho



vyčleněných archiválií Okresního národního výboru Nová Paka ((1834) 1945 – 1957), které byly
zpracovány jako druhý dodatek uvedeného archivního souboru. Rovněž byla dokončena reinventarizace

archivního souboru Okresní úřad Hořice ((1800) 1850 - 1942 (1952)) (inventarizováním přesunuté části
z archivního souboru Okresní úřad Nová Paka), jehož zpracování se uskutečnilo v roce 2004.
Dále byly zpřístupněny uzavřené archivní soubory Městský národní výbor Sobotka ((1905) 1945 - 1990
(2002) a Zvláštní škola internátní Dětenice ((1941) 1955 – 1992). Současně se pokračovalo ve
zpracování archivního souboru Strakův hudební archiv Kopidlno (1806 – 1978), z celkového objemu 70,48
bm bylo zpracováno 10 bm.; pro další rok zbývá 5,18 bm a vyhotovení inventáře.
 

Celkem okresní archiv zpracoval 178, 31 bm archiválií (původní stav archivního materiálu před zpracováním)
formou inventářů zpracoval 145, 33 bm ( konečný stav po zpracování ).
 
3. Využívání archiválií
 

a) Badatelská agenda
 
Badatelnu archivu navštívilo 213 osob (z toho 1 cizinec), které vykonaly celkem 596 studijních návštěv. Mezi
hlavní požadavky badatelů patřilo vyhledání konkrétních dokumentů (personální záležitosti, stavební
dokumentace aj.) a sdělení údajů informačního charakteru. Dalším předmětem studia badatelů byly dějiny
obcí, měst, škol, genealogické průzkumy, biografie významných osobností. I v roce 2005 tvořili část badatelů

studenti středních a vysokých škol.
 
- Zápůjčky a výpůjčky
 
V roce 2005 zapůjčil archiv prostřednictvím 157 reverzů a 2 hospodářských smluv celkem 386 evidenčních
jednotek. Naopak si vypůčil prostřednictvím 15 reverzů 104 evidenčních jednotek od Národního archivu v
Praze, Státního oblastního archivu v Zámrsku, Státního okresního archivu v Chrudimi, Kolíně, Táboře,

Trutnově, Ústí nad Orlicí a Městského muzea v Hořicích.
 
- Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské
účely
 
Vyřízeno celkem 58 žádostí pro úřední potřebu a 96 žádostí pro soukromé účely.
 

b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy, spolupráce s
médii, zahraniční styky
 
- Účast na konferencích
 
11. konference archivářů ČR „Archiv jako informační centrum“ 4. – 6. května (Bc. M. Česáková, Mgr. K.
Chutný,Mgr. A. Jurigová.).

 
-Spolupráce s médii
 
V roce 2005 poskytoval SOkA aktuální informace Novinám Jičínska, Novým novinám i Českému rozhlasu –
studiu Hradec Králové.
 
c) Ediční a publikační činnost

 



Součástí přílohy výroční zprávy za celou oblast.
 

 

IV. Stav archiválií (ochrana, evidence)
 
V roce 2005 přijal SOkA celkem 28,63 bm archiválií, jež jsou zaznamenány v knize přírůstků pod č. 1 – 59
(viz přílohu č. 6 - Základní statistika vnějších změn z programu PEvA). Žádné archiválie nedelimitoval.
 
Při pravidelných (měsíčních) kontrolách nebyly zjištěny závažnější nedostatky týkající se způsobu uložení
archiválií či jejich fyzického stavu.
 

Depozitáře (I a II) vybavené vzduchotechnikou vyhovují. Relativní vlhkost či teplota minimálně a výjimečně
(zejména v letních měsících) přesahují hodnoty stanovené vyhláškou č. 645/2004 Sb. Tyto depozitáře jsou
vybaveny čtyřmi velkými hasicími přístroji a několika ručními přístroji.
 
V depozitáři I je upraven regál pro uložení map v rozloženém stavu, mapy menších rozměrů včetně plánů a
grafiky jsou uloženy ve speciálních kovových skříních.
 

V průběhu roku 2005 byl uveden do plného provozu depozitář III, do kterého byly postupně přestěhovány
archiválie okresních soudů a prokuratur. Zde byly naměřeny (zejména v letních měsících) vyšší hodnoty
teploty. Tento stav je způsoben absencí automatické regulace pomocí vzduchotechniky a odložením nákupu
hliníkových lamelových rolet, které by výrazným způsobem pomohly klimatické podmínky depozitáře
stabilizovat. V současné době jsou okna v depozitářích opatřena vertikálními látkovými žaluziemi.
 

Zajišťovací práce (reprodukce, mikrofilmování) se v roce 2005 nerealizovaly.
 
 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 
Dosud je v péči restaurátorské dílny Liber contractuum 1768 – 1792 (AM Jičín, kn. č. 1 (neusp.)) předaná
SOA Zámrsk 20. 6. 2003.
V roce 2005 byla po restaurátorském zásahu v dílně pardubického archivu vrácena listina Gerarda z Taxisu
(Jičín, 17. 9. 1627), AM Jičín, kt. č. 1, inv. č. 34, Pap., 34x21 cm, 1 arch, lat.

 
 

VI. Knihovna
 
K 31. 12. 2005 bylo v přírůstkové knize evidováno 20 054 knihovních jednotek, po odečtení vyřazených
multiplikátů činí současný stav 18 294 svazků. V roce 2005 koupí či darem získáno 950 publikací, přičemž
největším dárcem byl PhDr. Jindřich Francek, který knihovně věnoval 129 publikací (od roku 1992 již 522).
Knihovna je pouze prezenční, slouží potřebám pracovníků archivu a badatelů. Badatelům bylo v roce 2005
zapůjčeno 318 knih a časopisů, prostřednictvím MVS bylo vypůjčeno 43 publikací.

 
 

VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu
 
- Hmotné a technické zabezpečení archivu
 



Ke konci roku 2005 byla v rámci modernizace počítačové sítě instalována strukturovaná kabeláž kategorie

CAT5e včetně aktivních prvků sítě. Zhotovitelem byla firma GRADACE, spol. s r. o. Jičín.
 
- Administrativní práce
 
V roce 2005 byly v SOkA Jičín provedeny administrativní úkony v tomto rozsahu:
korespondence – zápisy v podacím protokolu: 783 čísel jednacích

-         opisy, výpisy, potvrzení: 225

-         korespondence se zahraničními badateli: 2
-         ověření dokladů: 211
-         výběr správních poplatků (za ověření kopií archiválií): 77
-         zaevidováno a odesláno 43 objednávek
-         ověřeno, překontrolováno a odesláno 226 faktur

 
- Vzdělávání zaměstnanců

 
Zákon na ochranu osobních údajů a archivnictví, 6. 6. 2005, Národní archiv v Praze (PhDr. J. Francek, Mgr.
K. Chutný, Mgr. A. Jurigová).
 
Autorský zákon a jeho uplatnění při využívání archivních a muzejních fondů a sbírek, 27. 6 2005, Národní
archiv v Praze (Mgr. K. Chutný, Mgr. A. Jurigová).
 

Knihovní zákon a archivnictví, 24. 11 2005, Národní archiv v Praze (Mgr. A. Jurigová)
 

- Správa počítačové sítě a stav výpočetní techniky
 
Správu výpočetní techniky i nadále zajišťoval Mgr. Karel Chutný.

 
Státní okresní archiv Jičín v současné době využívá:
1 server, 1 PC pro e-mailovou poštu a k přístupu na Internet, 1 notebook NOTESTAR NP 6136
TZC/4.8,1 notebook Fujitsu Siemens AMILO Pro V2040,15 PC (pracovní stanice);
10 tiskáren; 1 scanner
Z výše uvedeného celkového výčtu výpočetní techniky byly v roce 2005 nakoupeny 2 PC a 1 notebook.

Státní okresní archiv v Náchodě
 
 

Náchod 547 02 
Dobenínská 96 -  centrála
tel. 491 428 294, mobil 605 226 065
fax 491 422 766, e-mail: archiv@soka-na.cz
 
depozitář a provozní prostory Dobenínská č.p. 1834
(obě budovy tvoří jeden uzamykatelný archivní areál)

 
 

I. Personální podmínky archivu
 



Mgr. Lydie Baštecká               ředitelka
 
PhDr. Jaroslav Čáp                 archivář, zástupce ředitelky
Mgr. Jan Barták                      archivář                      
Mgr. Jan Čížek                        archivář
Jiří Hladík                                archivář
Eva Hurdálková                       operátorka výpočetní techniky
Šárka Lokvencová                   hospodářka
Mgr. Jana Ptáčková                 archivářka
Alice Snášelová                       archivářka
Martin Štěpař                          fotograf
Milan Vít                                 správce budov
Renáta Vítová              uklízečka
 
 
II. Celkové množství uložených archiválií
Celková úložní kapacita  –  10 065,9 bm
Využitá úložná kapacita: 6 835,70 bm
Rezerva úložné kapacity –     3  966 bm

 
Množství přírůstků v roce 2005: 76 položek v přírůstkové knize v rozsahu 84,04 bm (jmenovitý soupis je
v samostatné příloze)
 
 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií1.
 
1. Předarchivní péče
 

a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení
 
- Ve skartačním řízení celkem 29 z toho
- veřejnoprávní původci - 24 (např. MěÚ Broumov, MěÚ Police nad Metují, MěÚ Meziměstí, MěÚ
Jaroměř, MěÚ Náchod, MěÚ Česká Skalice, ZŠ TGM Náchod, Katastrální úřad Náchod, Okresní soud
Náchod, Oblastní nemocnice Náchod, Finanční úřad Náchod)

- soukromoprávní původci - 2
 
- Mimo skartační řízení: celkem 22

 
b) Metodická jednání – 6 (vyžádané osobní konzultace v institucích - MěÚ Jaroměř, MěÚ Náchod, OÚ
Dolní Radechová, OÚ Žernov, MŠ Komenského Náchod, ZŠ Komenského Náchod). Dále provedeno
celkem 9 školení a seminářů z toho 1 samostatné školení pro tajemníky všech městských úřadů okresu a 5

školení pro starosty všech obecních úřadů okresu, dále 3 semináře pro přihlášené veřejnoprávní a
soukromoprávní původce. Všechna školení byla zaměřena na výklad nové archivní legislativy.
 
Posouzení předložených spisových norem původců včetně související metodicko-poradenské činnosti bylo
provedeno aktuálně u části městských úřadů okresu.
 
2. Zpracování archiválií

 
Rozpracované archivní fondy:
 



NAD 959 Archiv města Náchod 1402 – 1945 (1953), celkem 113,60 bm, provádí se celková

reinventarizace a inventarizace nezpracovaného materiálu. Celkem v roce 2005 inventarizováno 52,74 bm.
 
NAD 383 Velkostatek Police nad Metují (SOA Zámrsk) (1. etapa), časový rozsah 1706 – 1948, původní rozsah: 96,53 bm.
Hrubě uspořádáno: 64,50 bm, uspořádáno: 48,00 bm, inventarizováno: 42,00 bm.Celkem v roce 2005 inventarizováno 42 bm.

 
NAD 287 Ústřední zpráva benediktinských velkostatků Broumov – Police (SOA Zámrsk),forma zpracování: roztřídění
podle původců (VS Broumov a VS Police nad Metují),
časový rozsah: 1720 – 1949, původní rozsah: 13,00 bm, roztříděno: 13,00 bm. (Mgr.J.Barták).

 
Ukončené zpřístupňovací práce:
 
NAD 915 MěNV Náchod 1945 – 1990 (2000), původní rozsah 80,02 bm Celkový rozsah po zpracování
57,95 bm (Mgr.J.Ptáčková, J. Hladík).
 
NAD 1770 OV KSČ Broumov 1945 – 1960 (1970), původní rozsah 1,89 bm, inventář, Celkový rozsah

po zpracování 2,83 bm (Mgr.J.Ptáčková).
 
NAD 1771 OV KSČ Jaroměř 1945 – 1960 (1961) původní rozsah 2,19 bm. Celkový rozsah  po
zpracování 2,61 bm (Mgr.J.Ptáčková).
 
NAD 1772 OV KSČ Nové Město nad Metují 1946 – 1948,inventář, původní rozsah 0,1 bm. Celkový

rozsah po zpracování 0,1 bm (J.Hladík).
 
NAD 951 Okresní archiv Broumov 1956 – 1960 (1964), inventář, Celkový rozsah po zpracování 0,49
bm (A.Snášelová).
 
NAD 2329 Městský archiv Broumov (1883) 1890 – 1955 (1963).Celkový rozsah po zpracování 0,73
bm (A.Snášelová).
 
NAD 2002 Městský archiv Hronov (pobočka OA Náchod) (1949) 1951 – 1967. Celkový rozsah po
zpracování 0,28 bm (A.Snášelová).
 
NAD 2000 Městský archiv Nové Město nad Metují 1882 – 1944. Celkový rozsah po zpracování 0,11
bm (A.Snášelová).
 
NAD 2001 Městský archiv Teplice nad Metují (pobočka OA Broumov) (1922) 1949 – 1960.
Celkový rozsah po zpracování 0,11 bm (A.Snášelová).
 
NAD 952 Okresní archiv Jaroměř 1956 – 1960 (1987). Celkový rozsah po zpracování 1,31 bm
(A.Snášelová).
 
NAD 2328 Městský archiv Jaroměř 1906 – 1955. Celkový rozsah po zpracování 0,25 bm
(A.Snášelová).
 
NAD 1798 JZD Hlavňov 1957-1960(1971).Celkový rozsah po zpracování 0,11 bm (Mgr. J.Ptáčková).
 

NAD 1796 JZD Hvězda - Bukovice 1957-1974. Celkový rozsah po zpracování 1,35 bm (Mgr.
J.Ptáčková).
 
NAD 1799  JZD Pěkov 1957-1974.Celkový rozsah po zpracování 0,75 bm (Mgr. J.Ptáčková).
 
NAD 1809JZD Slavný 1957-1961(1974). Celkový rozsah po zpracování 0,12 bm (Mgr.J.Ptáčková).

 
NAD 1807 JZD Suchý Důl 1957-1974. Celkový rozsah po zpracování 1,02 bm (Mgr.J.Ptáčková).



 
NAD 1646 JZD Police nad Metují (1973)1974-1996. Celkový rozsah po zpracování 6,82 bm
(Mgr.J.Ptáčková).
 
NAD 1805 JZD Velká Ledhuje 1957-1973(1974). Celkový rozsah po zpracování 0,42 bm
(Mgr.J.Ptáčková).
 

Celkem bylo v roce 2005 definitivně zinventarizováno 77,36 bm a průběžně zinventarizováno 94,74
bm.
 
Pořádání přírůstků s vyhotovením evidence na úrovni soupisů: Státní notářství Náchod, přírůstek 5/05,
e.j. 180 knih, 3,63 bm; Okresní soud Náchod, přírůstek 41/05, e.j. 217 kt, 23,87 bm; osobní fond Jan
Michal, přírůstek 42/05, e.j. 6 kt, 0,66 bm.
- Celkem bylo v roce 2005 touto formou zpracováno 28,16 bm.

 
3. Využívání archiválií
 

a) Badatelská agenda
 

- počet badatelů: 193 - z toho cizinců: 14; počet badatelských listů: 208; počet návštěv: 1174 (studium 574,
informativní návštěvy 508 a exkurze 92).
 
- Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské
účely
 
Celkem 508 z toho všeobecné dotazy – 59; tématické rešerše (genealogie, kulturní historie, historie obcí,
životopisy osobností, vývoj); majetkových poměrů, dědictví aj.) – 17; státní občanství, domovská příslušnost,
výpisy z matrik – 39; opisy, výpisy, sbírky listin, kolaudační a soudní rozhodnutí, stav. a proj. dokumentace –
297; potvrzení o studiu, návštěvě školy, zaměstnání, důchodu – 88; doklady o zatčení, věznění, pracovním

nasazení, účasti v odboji, povstání – 8
 
b) Vědecko výzkumná činnost, prezentace, spolupráce

 
- Výzkum
 
Výzkum bohemik ve WAP Wroclaw – excerpce archiválií k česko-kladskému pomezí studijní pobyt ve
dnech 13. – 15.9.2005.(Mgr.L.Baštecká, PhDr.J.Čáp,Mgr.J.Čížek).
 
Vývoj samosprávy v Náchodě (Mgr.L.Baštecká, PhDr.J.Čáp,Mgr.J.Čížek).
 
Dějiny podnikání na Náchodsku (Mgr.L.Baštecká, PhDr.J.Čáp,Mgr.J.Čížek, Mgr.J.Ptáčková).
 
Projekt Kdo byl kdo v říšské župě Sudety (Mgr.L.Baštecká).
 
- Výstavy – celkem 8 např. Poklady státních archivů východních Čech po roce 1918 – 3. část společné
výstavy 26.10. – 28.11. ve výstavní síni SOkA Pardubice; 100 let školy v Adršpachu“ (ve spolupráci s OÚ
Adršpach) a další.
 
- Přednášky celkem 20 (Mgr. L. Baštecká, PhDr. Čáp, Mgr. Čížek, Mgr. Ptáčková)
 
- Spolupráce s médii - natáčení dokumentárních a historických pořadů s Regionální kabelovou televizí
Náchod a Českým rozhlasem Hradec Králové, s redakcí Novin Náchodska a při zpracování textů pro



informační tabule s Klubem českých turistů v Náchodě.
 
- Účast na konferencích
 
-         Téma „slovanství“ v pojetí 19. století (Plzeň 24.-26.2., Mgr.L.Baštecká)
-         Dějiny staveb 2005 (Nečtiny u Plzně 8.-10.4., Mgr.J.Čížek – referát)
-         Historie jako politika – V.V. Tomek (Hradec Králové 28.-29.4., .L.Baštecká – referát)

-         Archiv jako informační centrum (Chrudim 4.-6.5., Mgr.L.Baštecká, PhDrJ. Čáp – referát, Mgr.J.Čížek,
Mgr.J.Barták)

-         Genius baroka (Broumov 30.6., Mgr.J.Barták Mgr. L. Baštecká, PhDr. Čáp, Mgr. Čížek, Mgr.
Ptáčková)

-         Letní škola historiků (Hradec Králové 23.8., Mgr.J.Barták Mgr. L. Baštecká, Mgr. Čížek
-         Božena Němcová a 150 let od vydání Babičky (Česká Skalice 7.-8.9.,Mgr.L. Baštecká)
-         Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě (Praha 30.11.-1.12., Mgr.L.Baštecká)

 
- Zahraniční spolupráce je realizována jako součást příhraničních a partnerských kontaktů okresu Náchod
s Kladskem, konkrétně s odbornými kulturními a historickými pracovišti v městech Klodzko a Kudowa
Zdrój. Zástupci archivu se aktivně účastnili na setkání archivářů a muzejníků z obou stran hranice v rámci
česko-polských dnů křesťanské kultury dne 12.10.2005. O studijním pobytu ve Státním archivu Wroclaw
viz výše.
 

c) Ediční a publikační činnost - je součástí samostatné přílohy.

V. Konzervace a restaurování archiválií
 
V roce 2005 byly v restaurátorské dílně SOkA v Pardubicích restaurovány pergamenové listiny a pečetě
z fondů AM Náchod a AM Josefov.
 
 

VI. Knihovna
 

Počet svazků – 12 112. Přírůstek za rok 2005 – 378 svazků.
 
Knihovna je registrována Ministerstvem kultury ČR jako odborná a studijní knihovna se speciálním fondem..
Slouží také jako centrum české a polské historické a příbuzné literatury pro potřeby česko-polské historické
Kladské komise. Koncem roku byla evidence knihovny převedena z  programu Knihopis na nový
knihovnický program Clavius.

 
 

VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu
 
Hmotné a technické zabezpečení archivu
 
V roce 2005 provedena oprava rampy podél jižní stěny budovy č.p. 1834 a oprava spojovací cesty mezi
oběma archivními budovami.Plánované zateplení fasád, navržené energetickým auditem v roce 2004 se pro
nedostatek finančních prostředků v roce 2005 nerealizovalo.
 
Administrativní práce - V roce 2005 bylo přijato a vyřízeno celkem 969 čísel jednacích.
 

Vzdělávání zaměstnanců



 
Určení zaměstnanci absolvovali jednodenní semináře k ochraně osobních údajů, ke knihovnímu zákonu,
poradu archivních inspektorů, porady informatiků, popřípadě školení řidičů referentských motorových vozidel
či školení BOZP a PO
 
Stav  výpočetní techniky

 
Funkčnost sítě v běžném provozu zajišťována správcem informačních a komunikačních technologií SOkA
Náchod (A. Hurdálková).
 
Server                                                         1
Počet PC                                                  21
Počet PC k vyřazení                                    4

Počet tiskáren                                           18
Počet nakoupených PC (bez monitoru)     4
Počet nakoupených notebooků                  1   
Počet nakoupených LCD monitorů           4

Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou
 
Rychnov nad Kněžnou 516 01
Kolowratský zámek -  centrála
tel. 494 535 595, mobil 605226068
fax 494 535 595, e-mail: mailto:soka%20-%20rk@nextra.cz
 

 

I. Personální situace
 
JUDr. Josef Juza                      ředitel
 
Lukáš Faltus                            archivář, operátor výpočetní techniky
Mgr. Radka Holendová           archivářka
Eva Ruprichová                       uklízečka
Alena Strážnická                      archivářka

PhDr Jana Šebová                   archivářka
Zdeněk Vyskočil                     archivář
Mgr. Lucie Morávková            archivářka na MD
 
Studenti na povinné praxi: Karolína Omrtová, Michaela Báretová, Jaromír Klášterecký, Šárka Hejzlarová, 
Martina Dostálová, Lenka Bárnetová.
 

 

II.Celkové množství uložených archiválií ( prostorové podmínky archivu)
 
Celková úložní kapacita – 3 900 bm
Rezerva úložní kapacity – 1 700 bm
 
Archivních souborů –   1874



Celkem bm                              2 021 bm
- z toho nezpracováno  217 bm tj. 10, 73 %

zpracováno                  1 803, 95 bm tj. 89,26 %
- z toho inventarizováno           1 708, 78 bm
 
 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií
 

1. Předarchivní péče
 
a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení
 
- ve skartačním řízení – celkem 61
- mimo skartační řízení – celkem 32
 

Z toho s převzetím archiválií celkem – 22, 59 bm
 
 
 
b) Metodická jednání – celkem u 384 organizací (16 hromadných školení, 384 individuálních)
 
Školení se uskutečnila na osmi místech svěřeného správního obvodu. Původci seznámeni s novou archivní

legislativou a postupem tvorby spisových norem. Zvláštní pozornost byla věnována městským a obecním
úřadům (celkem 13). Všechny spisové a skartační řády konzultovány a uloženy v archivu.
 
Další metodické dohlídky u 18 organizací a kontrola evidence archiválií uložených mimo archiv u 3 organizací
(Městské muzeum Dobruška, Muzeum Deštné v O. h., Muzeum a galerie Rychnov n. Kn.).
 
2. Zpracování archiválií

 
Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou 1990 – 2002, (Z.Vyskočil, Mgr.R. Holendová, Mgr.L.
Morávková)
 
Kovodružstvo Rychnov nad Kněžnou 1945 – 1993, (Mgr. R. Holendová, Z. Vyskočil)
 
Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou 1965 – 1998, (Mgr. R. Holendová, Z. Vyskočil)

 
Celkem zpracováno 81, 92 bm archiválií (původní stav před zpracováním), formou prozatímního
inventárního seznamu 34,79 bm, vnitřní skartací vyřazeno 47, 19 bm archiválií.
 
3. Využívání archiválií
 
a) Badatelská agenda 

 
Celkový počet badatelů – 89 ( z toho 3 cizinci)
 
- Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské
účely



 
Vyhotoveno celkem 11 z oblasti regionální historie např. pro Městský úřad Solnice k osobnostem města, pro
Farní úřad ř.k.c. Přepychy k architektonický památkám farnosti apod.)
 
b) Vědecko výzkumná činnost, prezentace, spolupráce
 

- Přednášky, exkurze
 
Archiváři uspořádali celkem18 přednášek, exkurze pro 254 studentů a dvě celodenní setkání kronikářů ( 93
a 77 účastníků).
 
- Výstavy
 

Archiv se podílel na 14 výstavách ve spolupráci s Muzeem v Rychnově n.K., Městským úřadem Kostelec
n.O, základními školami apod.
 
 
- Konference
 

11. konference archivářů ČR v Chrudimi ( L. Faltus, PhDr. J. Šebová, Mgr. R. Holendová)
 
c) Ediční a publikační činnost
 
Publikační činnost pracovníků archivu je součástí samostatné přílohy.
 
 

IV. Stav archiválií ( ochrana, evidence)

Depozitáře jsou vybaveny odvlhčovači, které udržují vlhkost pod 55 %. Průběžně jsou odstraňovány závady
na elektroinstalaci.
 
- pořízení reprodukcí pro studijní a zajišťovací účely – 12
- digitalizace a skenování – 87 (digitalizováno celkem 17 303 f.)
- průběžně byl kontrolován stav depozitářů (12x) a kontrolován fyzický stav archiválií ( 36 x)

 
 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 

Restaurátorské práce nebyly prováděny.
 
 

VI. Knihovna
 
Nově vzato v roce 2005 do evidence 263 knih.
Celkem v evidenci knihovního fondu – 9 522 knih.
 
V roce 2005 zakoupen nový knihovnický program Clavius. V souvislosti se zavedením nové evidence se
plnuje stěhování knihovny do klimaticky vhodnějších prostor.
 



 

VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu
 
Hmotně technické zabezpečení archivu

 
Od 1. srpna 2005 je v provozu nová badatelna, pořádací místnost a sociální zařízení.
 

Státní okresní archiv v Trutnově
 
Trutnov 541 01 
Komenského 128 -  centrála
tel. 499 829 411 ústředna
fax  499 829 410, e-mail: mailto:soka@oku-tu.cz
internetové stránky: http://ka-tu.mstu.cz
 
depozitář – Náchodská 524, 541 03 Trutnov 3 – Poříčí
 
 

I. Personální podmínky archivu
 
Bc. Roman Reil                       ředitel
 
Bc. Luděk Jirásek                    archivář, zástupce ředitele
Eva Cabadajová                      archivářka, k 31. 12. 2005 odešla do důchodu
Mgr. Jan Kafka                       archivář
PhDr. Vladislava Lustigová      hospodářka, knihovnice
Ing. Jaroslav Řezníček�správce výpočetní techniky
Květa Skalská                         archivářka, knihovnice, sekretářka, hospodářka a účetní, k 31. 12. 2005

odešla do důchodu
Mgr. Eva Tomková                 archivářka
Martin Týřl                              domovník
Věra Vaňková                         archivářka
Iva Weissová                           uklízečka
 
Studenti na povinné praxi: Jan Chmelař (Univerzita Karlova), František Iša a   Jana Petříčková (Univerzita

Hradec Králové). Věra Hepnarová          archivářka, brigádnice (poloviční úvazek).
 
 

II. Prostorové podmínky archivu
 
Celková úložní kapacita archivu celkem 7 328 bm
(z toho 3 686 bm centrála a 3 642 bm depozitář v Trutnově-Poříčí).
 
Rezerva úložní kapacity archivu k 31. 12. 2005 činí 3 320,5 bm
(z toho 1 221,5 bm centrála a 2 099 bm depozitář v Poříčí).
 
Centrála je využita z 66,9 %, depozitář v Poříčí je naplněn ze 42,4 %. V úhrnu je kapacita archivu využita
z 54,7 %.
 



 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií
 
1. Předarchivní péče
 
a) Výběr archiválií ve  skartačním a mimo skartační řízení
 
- ve skartačním řízení
 
- veřejnoprávní původci – celkem 12 (Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov, Krajská veterinární
správa KHK, Inspektorát Trutnov, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Školní 101,
Trutnov, Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov(zařízení: Gerontocentrum, Husitská ul. 352,
Hostinné), Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,
Obec Černý Důl, obecní úřad, Černý Důl, Výchovný ústav,Hostinné;Okresní státní zastupitelství, Trutnov;

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, 10. Obecní úřad Hajnice,Obecní úřad Kunčice;Ústav sociální péče
Hajnice.
 
- soukromoprávní původci - 2

 
- mimo skartační řízení - 24  (u 23 původců)
 
b) Metodická jednání
 
Všechny obecní a městské úřady obdržely od SOkA dopis s informací o nových předpisech, které se týkají
spisové služby a skartací a vzorový skartační a spisový řád. Ze škol a institucí se dostavilo 52 pracovníků

k individuální konzultaci.
 

2. Zpracování archiválií
 
Dokončené fondy:
 
NAD 893; Okresní národní výbor Trutnov; 1945–1990 (1999); inventář; 312,00 bm;
( E.Cabadajová, B. Dvořáková, V.Hepnarová, V.Vaňková).
 
NAD 765; Archiv města Trutnov (1. díl); 1479–1850 (1923); inventář; 26,38 bm
(Mgr. E. Tomková).

 
NAD 505; Archiv obce Horní Dehtov; 1838–1945(1952); archivní pomůcka; 0,67 bm;
(L. Šormová).
 
NAD 2129; Vzdělávací, zábavní a dramatický odbor Palcát Dvůr Králové nad
Labem; 1922–1951 (2001); archivní pomůcka,0,45 bm (P. Zahradník).
 
Rozpracované fondy:
 
NAD 892; ONV Vrchlabí; 1945–1960; zpracováno 35,64 bm, zbývá 37,79 bm; 2007 (V. Vaňková).
 
NAD 1729; OkÚ Trutnov II; 1990–2002;; 42,34 bm, zbývá 46,10 bm; (V. Hepnarová).
 



NAD 796; MěNV Trutnov; 1945–1990; zpracováno 0,33 bm, zbývá 23,69 bm; (Mgr.E. Tomková).

 
NAD 718; MěNV Rtyně v Podkrkonoší; 1945–1990; zpracováno 7,32 bm, zbývá vyhotovit pomůcku;
(E. Cabadajová).
 
NAD 1355; Zpěvácký spolek Foerster – Smetana, Úpice; 1902–1968; zpracováno 0,66 bm, zbývá
vyhotovit pomůcku;(J. Chmelař).
 
NAD 1244; Stolní společnost Ecke, Svoboda nad Úpou; 1904–1933; zpracováno 0,35 bm, zbývá
vyhotovit pomůcku; (F. Iša);
 
Vnitřní skartace pořádaných fondů: ONV Trutnov 121,00 bm, Palcát Dvůr Králové nad Labem 0,19 bm.
 
3. Využívání archiválií
 

a) Badatelská agenda
 
V roce 2005 byl celkem založeno 205 badatelských listů.Celkový počet badatelských návštěv – 721( z toho
cizinci 66 návštěv).Celkem do badatelny přišlo 815 návštěvníků, z toho však 94 pouze pro informace.
 
Celkem vyřízeno 254 žádostí ( potvrzení o studiu – 42, potvrzení o zaměstnání –13, kopie listin z katastru
nemovitostí – 27, vyhledání soudních spisů – 55, výpis z porodních knih – 9, konfiskáty a příděly – 22,
stavební dokumentace a vodoprávní záležitosti – 25, a další).
 
Zapůjčeno bylo celkem 525 položek, převážná většina pro Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem.
Další velké zápůjčky obdržel Okresní soud Trutnov.
 
Pro potřeby badatelů a pracovníků archivu bylo vypůjčeno celkem 44 položek.
 

- Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské
účely celkem – celkem 11
 
b) Vědecko výzkumná činnost, prezentace, spolupráce

 

- Výstavy
 
Ve dnech 28.–30. 10. 2005 uspořádal SOkA Trutnov výstavu s názvem "Radvanice" spojenou s prezentací
publikace R. Reila.
 
Spoluprací se archiv podílel např. na výstavách:

-         Poklady státních archivů východních Čech, v SOkA  v Pardubicích
-         k 735. výročí první zmínky o Dvoře Králové ( Městské muzeum Dvůr Králové nad Lam)
-         o vzniku divadelního spolku "Klicpera" ( Dům kultury Trutnov)

 
- Přednášky, exkurze
 
Exkurze pro školy spojené s přdnáškou o historii, účelu a významu archivu s ukázkami archiválií v badatelně
SOkA. Celkem se zúčastnilo asi 117 osob. ( Bc.R.Reil).



 
- Historie obce Radvanice (Bc. R. Reil).
 
- Nejstarší písemné památky Dvora Králové (Dům dětí a mládeže ve Dvoře Králové nad Labem) (Bc. R.
Reil).
 
- Simon Hüttel a jeho sbírka pověstí. (Slavnostní odhalení sochy a večerní pořad v Janské kapli 305.2005)
(Bc. L. Jirásek).

 
- Různé
 
Pracovníci archivu R. Reil a L. Jirásek se dne 10. 5. 2005 zúčastnili přátelské návštěvy archivu v Jelení Goře
v Polsku.
 
Celkem 9× se sešla v prostorách SOkA Trutnov Pracovní skupina pro revizi překladu a přípravu vydání
Kroniky města Trutnova od Simona Hüttela. Práce na překladu se dostává do konečné fáze.
 
c) Ediční a publikační činnost
 
Publikační činnost zaměstnanců archivu je součástí samostatné přílohy výroční zprávy za celou oblast.
 
 

IV. Stav archiválií (ochrana, evidence)
 

Evidence
 
- Přírůstky – celkem 8,84 bm z toho 0,04 bm delimitace ze SOkA Ústí nad Orlicí
 
(významnější přírůstky - 8 kronik – např. kronika městyse Maršov III. z let 1923–1937, kronika hasičů
z Radvanic, 2 kroniky České občanské školy ve Vrchlabí z let 1914–1939, kronika mysliveckého sdružení
v Radvanicích z let 1965–1969; kniha zápisů městského zastupitelstva Pilníkova z let1913–1938, kniha
snubních protokolů Farního úřadu ve Velké Úpě z let 1794–1827. film o Krkonošské výstavě z roku 1949 a
další.)
 
- Úbytky delimitací - 1,13 bm
 
Ochrana

 
Dne 1.6. 2006 provedena pracovnicí Národního archivu PhMr. Bronislavou Bacílkovou mikrobiologická
zkouška.Podle závěrečné zprávy jsou mikrobiologicky depozitáře archivu  v pořádku. Nejčastěji se
vyskytuje poškození mechanické (trhliny, přelomené listy apod.).
 
- Depozitáře centrály: 
Průměrná roční teplota: 17,7°C a relativní vlhkost 44,7 % -
Minimální teplota - 15°C, maximální teplota - 21°C.
Minimální vlhkost 34 % a maximální vlhkost 66 %.
 
- Depozitář Poříčí:



Průměrná teplota 19°C a relativní vlhkost 42,8 %.
Výkyvy teplot  od 13°C do 27°C, hodnoty relativní vlhkosti v intervalu 31–55 %.
 
Na mikrofilmovací lince v depozitáři v Poříčí pořízeno celkem 6 273 políček mikrofilmů. Dále odborně
ošetřeny a odpovídajícím způsobem uloženy skleněné fotografické desky z pozůstalosti německého
regionálního vlastivědného pracovníka Oskara Nimsche.
 
 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 
V restaurátorské dílně byly restaurovány dvě archiválie Rejstřík živností Okresního úřadu Trutnov (1872–
1893) a Soubor ručně kreslených map (27 sekcí) z roku 1808 k navrhované trase propojení Dunaje
s Vltavou.
 
 

VI. Knihovna
 
Celkový stav k 31. 12. 2005: 11 289 knihovních jednotek. Roční přírůstek: 291 knihovních jednotek. Z toho
nákupem získáno 163 knihovních jednotek, darem získáno 117 kn. jednotek, výměnou získáno 11
kn. jednotek.  Katalogizace probíhá nadále v databázi vytvořené v SOkA Trutnov, během let 2006–2007 se
počítá s konverzí do systému CLAVIUS.
 
 

VII. Řízení archivu, hospodářsko-administrativní agenda, péče o zaměstnance
 
- Vzdělávání pracovníků
 
Archivář Mgr. Jan Kafka studuje na FF UK v Praze obor archivnictví (bakalářské studium). Ředitel archivu
studuje obor Kulturně-historická regionalistika se zaměřením na archivnictví na Univerzitě Jana Evangelisty

Purkyně v Ústí nad Labem (magisterské studium).
 
- Administrativní práce
 
Podací deník vedl do 7. 7. 2005 Luděk Jirásek, do konce roku pak Vladislava Lustigová. Za celý rok 2005
měl SOkA Trutnov celkem 829 čísel jednacích.
 
- Správa počítačové sítě
 
Kompletní správu počítačů a sítí SOkA Trutnov zajišťoval Ing. Jaroslav Řezníček. V průběhu loňského roku
se Ing. Jaroslav Řezníček účastnil schůzek Pracovní skupiny pro zavádění databázového programu JANUS
2000 v SOA Zámrsk a spolupodílel se na dotváření standardu pro ukládání archivních pomůcek typu
inventář a dílčí inventář v digitální podobě.
 

- Stav počítačového vybavení ke dni 31. 12. 2005
 
16 osobních PC (z toho 9  v rámci izolované sítě,
5 v rámci lokální sítě připojené k internetu)
3 servery, 1 notebook,



9 tiskáren (z toho 1 nebyla používána)
1 skener.
 

Státní okresní archiv v Chrudimi
 
Chrudim 537 01 
Filištínská ul. čp. 37 -  centrála
tel. 469 660 411 sekretariát
fax 469 660 409,  e-mail: soka@soka-cr.cz; Internet http://www.soka-cr.cz

 
 

I. Personální podmínky archivu
 

Personální obsazení k 1. 1. 2006
 
Mgr. Ivo Šulc                          ředitel
 
Mgr. Renáta Růžičková           archivářka, zástupkyně ředitele
BcA. Romana Andrlová           restaurátor-konzervátor
BcA. Petra Brendlová              restaurátor-konzervátor na MD
BcA. Kristýna Dvořáková       restaurátor-konzervátor ( od 30.10. 2005 zástup za MD)
Mgr. Marek Chalupník            archivář (ukončil pracovní poměr k 31.12.2005)
Otto Jiřík                                 údržbář
Vlasta Kavková                       uklízečka

Mgr. Alžběta Langová archivářka ( MD)
Jana Lichtenbergová                archivářka, hospodářka
Pavel Němec                           správce sítě
Věra Roušarová                      archivářka
Mgr. Pavel Šrámek, PhD         archivář
Věra Vodrážková                    archivářka
 
 

II.Celkové množství uložených archiválií
 

Celkové množství archiválií SOkA Chrudim k 31. 12. 2005 - 3 044,73 bm.
Celkové množství archivních souborů - 1985 fondů a sbírek.
Počet nezpracovaných metrů – 1731,3 bm (56,86 %).
Přírůstek za rok 2005 - 68,75 bm, z toho 0,53 bm delimitací.
Delimitace - 0
Vnitřní skartace - 5,45 bm archiválií
Celkem bylo založeno 39 nových fondů.
 

 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií
 
1. Předarchivní péče
 
a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení



 
- Ve skartačním řízení
- veřejnoprávní původci – 37 z toho 35 s převzetím archiválií
- soukromoprávní původci - 0
 
- Mimo skartační řízení - 31
 
Převzetím archiválií z podniku Vodovody a kanalizace a. s. Chrudim byl dokončen dlouhodobý úkol
soustředit materiály společenských a socialistických organizací z období let 1948 – 1989, resp. do
transformace.
 
b) Metodická jednání
 
V souladu s pokyny nadřízených orgánů se archiv soustředil na uzpůsobení spisové služby podmínkám

zákona č. 499/2004 Sb. Archiv se podílel na připomínkování několika metodik souvisejících s novým
zákonem.
 
Provedeno 8 hromadných školení pro všechny veřejnoprávní původce z bývalého okresu Chrudim a
částečně i pro soukromé původce. Celkem poskytnuto 26 osobních a 81 telefonických konzultací (např.
Okresní soud Chrudim, Městská knihovna Chrudim, MěÚ Chrudim, MěÚ Slatiňany, Městská policie
Chrudim, Úřad práce Chrudim, MěÚ Chrast, Hotelová škola Chrudim). Veřejnoprávní původci byli
informováni o zásadních změnách ve spisové službě i písemně.
 
Na požádání byl vyhodnocen stav spisoven Městského úřadu Chrudim ve vztahu k novému zákonu č.
499/2004 Sb. a poskytnuta metodická pomoc při řešení problematiky kroniky města Chrudim.
 
Posouzeno bylo 38 spisových řádů (např. všechny městské úřady, Městská knihovna Chrudim, Obchodní
akademie Chrudim, Městská policie Chrudim, gymnázia v Chrudimi, Hlinsku a Skutči).

 
2. Zpracování archiválií
 

Fond Okresní národní výbor Chrudim: V. Roušarová a V. Vodrážková vytvořily prozatímní inventární
seznam. J. Lichtenbergová a M. Chalupník prováděli evidenci stavební dokumentace – jednalo se zhruba o

dva tisíce spisů.

Fond Okresní úřad Chrudim I: Zpracování bylo ovlivněno několika skutečnostmi: P. Šrámek byl jmenován
archivním inspektorem a byly mu přiděleny jiné úkoly, A. Langová se v souladu s plánem práce prioritně
věnovala zpracovávání fondů SOA Zámrsk, ve druhé polovině roku pak nastoupila na nemocenskou. Do
pořádacích prací se zapojil I. Šulc, hlavní tíha pořádacích prací však ležela na R. Růžičkové. Zpracováno

bylo 42 bm archiválií (prozatím bez archivní pomůcky).

Fond KSČ –  okresní výbor Hlinsko: J. Lichtenbergová vytvořila prozatímní inventární seznam.

Fond KSČ –  okresní výbor Chrudim: M. Chalupník vytvořil prozatímní inventární seznam.

Fond Okresní soud Chrudim: Na základě pokynu ředitele SOA bylo zpracování provedeno ihned po
převzetí přírůstku. Prozatímní inventární seznam vyhotovil P. Šrámek.

Tabulkový přehled zpracován archciválií
 

Zpracováno Inventarizováno bm za Zkatalog. Počet Zrejstříkováno



Název archivního souboru
bm za rok

PIS
rok evidenčních

jednotek
katalog.
záznamů

evidenčních
jednotek

definitivně průběžně

Okresní národní výbor Chrudim,
spisové období 1977-1990

49 0 20** 0 0 0

KSČ –  okresní výbor Hlinsko,
1949-1960

2,76 0 0 0 0 0

KSČ –  okresní výbor Chrudim,
1946-1990

17,02* 0 0 0 0 0

Okresní soud Chrudim, (1838)
1850-1997

34,10 0 0 0 0 0

Okresní úřad Chrudim I 0 0 42** 0 0 0

Celkem 102,88* 0 62** 0 0 0

 
* Bez vnitřní skartace, která činila 5,45 bm.
** Prozatím bez archivní pomůcky.
 
Celkem v roce 2005 zpracováno formou prozatímního inventárního seznamu 102, 88 bm archiválií (
po zpracování). Stav před zpracováním činil 108,33 bm archiváli. Bez pomůcky byl za rok 2005
zpracováno 62 bm achiválií.
 
3. Využívání archiválií
 

a) Badatelská agenda
 

Počet
badatelů
celkem

Z toho
cizinců

Počet
badatelských

návštěv

Počet správních
řízení podle § 38

odst. 2

Počet
zapůjčených
evidenčních

jednotek

Počet
vypůjčených
evidenčních

jednotek

Počet rešerší
pro úřední
potřebu

Počet rešerší
pro soukromé

účely

332 2 891 0 20 6 2 1

 
- Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely
 

- pro úřední potřebu - ke sporům o majetek O. F. Kinského (pro Policii ČR a Okresní soud Chrudim).
- pro soukromé účely - pro publikaci J. Doležalové o osudech obyvatel obce Ležáky.
 
b) Vědecko výzkumná činnost, prezentace, spolupráce

 

- Výzkum
 
Dějiny města Chrudimi (projekty k oslavám 950 let od první písemné zmínky konaným v roce 2005) – vlastní
výzkum, poskytování podkladů pro další subjekty.(Mgr.M. Chalupník, Mgr.A. Langová, Mgr.R. Růžičková,
PhDr.P. Šrámek, Mgr.I. Šulc).
 
Židé v Chrudimi a v Pardubickém kraji – výzkum a shromažďování materiálů (dvě publikace by měly být
vydány v roce 2006).(Mgr.A. Langová, Mgr.R. Růžičková).
 
Účast na zahraniční služební cestě (Vídeň) – soupis bohemik se vztahem k východním Čechám. 13. – 17. 6.
2005. (Mgr. R. Růžičková).



 
Rod Schmoranzů – pokračování výzkumu a shromažďování materiálů. (Mgr.I. Šulc).
 
Političtí vězni okresu Chrudim – koordinace výzkumu pro chystanou publikaci SOkA Chrudim a
Konfederace politických vězňů. (Mgr.I. Šulc).
 
- Výstavy
 
Poskytnuty podklady pro výstavy Regionálního muzea v Chrudimi - Chrudimský muzejní spolek (26. 5. – 15.
7. 2005) a výstavu 950 let Chrudimě (14. 5. – 25. 9. 2005).
 
Ve spolupráci s Karlem Müllerem výstava Znak a pečeti města Chrudimě ve Vodních zdrojích Chrudim. 2. –
27. 11. 2005.

 
Ve spolupráci s městem Heřmanův Městec výstava k 680 letům od první písemné zmínky o městě Život
Heřmanova Městce ve světle archivních dokumentů. 7. – 22. 10. 2005.
 
Ve spolupráci se SOkA Pardubice a dalšími archivy výstava Poklady státních archivů východních Čech. 26.
10. – 28. 11. 2005.
 
- Přednášky
 
Projev při odhalování pamětní desky JUDr. Jana Figara v Chrudimi. 12. 6. 2005; Spoluúčast na přednášce o
publikaci Chrudim. Vlastivědná encyklopedie. 14. 5. 2005; Přednáška a prezentace archiválií na srazu
abiturientů Koedukačního učitelského ústavu v Chrudimi (ročník 1945). 7. 9. 2005; Přednáška k 680 letům
od první písemné zmínky o Heřmanově Městci. 22. 10. 2005. ( Mgr. I. Šulc).
 

- Spolupráce s médii
 
Podklady k historii města pro natáčení propagačního filmu o Chrudimi a pro mediální partnery oslav 950 let
od první písemné zmínky o Chrudimi (Noviny Chrudimska, Český rozhlas Pardubice).
 
Rozhovor ke sporu o majetek rodu Kinských ve vztahu k archiváliím SOkA Chrudim pro časopis Czech
business weekly.(Mgr. I. Šulc).
 
- Účast na konferencích
 
11. konference archivářů České republiky konaná ve dnech 4. – 6. 5. 2005 v Chrudimi.
 
Seminář ke 140 letům chrudimského Muzejního spolku. 26. 5. 2005. Regionální muzeum v Chrudimi.(Mgr. I.
Šulc).

 
c) Ediční a publikační činnost - součástí samostatné přílohy.
 

IV. Stav archiválií (ochrana, evidence)
 
V roce 2005 byl proveden průzkum stavu a uložení archiválií v SOkA Chrudim. Archiválie jsou uloženy
řádně, problémy s degradací materiálu a biologickým napadením v době před předáním do péče SOkA jsou
řešeny dle možností konzervátorské dílny. Dále byla provedena samostatná revize uložení archiválií kategorie



I.
 
- Ochrana archivního materiálu
 
Pořizování analogových a digitálních reprodukcí pro studijní a prezentační účely: Především v souvislosti
s přípravami oslav 950 let Chrudimi, dále dle aktuálních potřeb.
 
 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 
Materiálně technické vybavení dílny umožňuje provádět většinu potřebných zásahů na základních typech
materiálů a archiválií (dezinfekce jednotlivin, čištění, konzervování, dolévání papíru, knižní vazby, listiny,
knihy, spisy, mapy, kůže, pergamen, papír atd.). Zásahy, které není možné provádět v dílně SOkA Chrudim,
jsou realizovány ve spolupráci s Národním archivem na jeho pracovištích. Výkaz o činnosti dílny je uveden
v celkové zprávě restaurátorských prací za SOA v Zámrsku.
 

 

VI. Knihovna
 
Knihovna obsahuje 10698 přírůstkových čísel, za rok 2005 činil přírůstek 270 přírůstkových čísel.Pokračuje
zpracování starších částí knihovny. K 1. 1. 2005 byl vydán nový Řád knihovny SOkA Chrudim. Na konci
roku byl zakoupen knihovnický program Clavius.
 

VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu
 
- Hmotné a technické zabezpečení archivu
 
Jako investiční akce byl realizován nákup nového služebního vozidla Škoda Fabia Combi (do provozu
uvedeno 3. 8. 2005). Staré vozidlo Škoda Felicia Combi bylo vyřazeno z provozu 6. 10. 2005.
 
- Vzdělávání zaměstnanců
 
Seminář k ochraně osobních údajů a školení o knihovnickém zákonu a knihovnách archivů. Národní archiv
Praha.(Mgr.R. Růžičková, PhDr.P. Šrámek, Mgr. I. Šulc).

 
- Správa počítačové sítě a stav výpočetní techniky
 
Účast na přípravě metodiky archivní správy pro digitální archivní pomůcky Účast na práci skupiny
informatiků SOA Zámrsk (Mgr.I. Šulc).
 
P. Němec převzal správu výpočetní techniky na Ekonomicko-správním oddělení SOA Zámrsk
v Pardubicích.

Státní okresní archiv v Pardubicích
 
 
Pardubice 530 02 
Bělobranské nám. č. 1 - centrála



tel. 466 859 773, fax 466 859 789, e-mail: archiv.pce @archivpu.cz
internet: www.sweb.cz/archivpardubice
 
depozitář : Přelouč, ul. Pražská 5 /vlastní budova/ 
                  Pardubice, J. Palacha  /pronajaté prostory/
 
 

I. Personální podmínky archivu
 
Mgr. Jana Poddaná, Ph.D        ředitelka
 
Radoslava Černá                     restaurátorka

Ing. Hana Černíková                archivářka
Ivana Dočkalová                     asistentka, hospodářka (říjen – prosinec)
Pavlína Friedová                      uklízečka
Eva Heinová                            asistentka, hospodářka (leden – říjen)
Bc. Ladislav Hloušek   archivář
Renata Klčová                         archivářka
Mgr. Linda Kučerová archivářka, knihovnice
Karla Mimrová                        knihařka
Bc. Jiří Nechvíle                      archivář ( od 1. 7. 2005 v SOA v Zámrsku)
Zuzana Nováková                   restaurátorka
Vladimír Sedláček                   operátor VT., správce budovy
Mgr. Tereza Siglová                archivářka
 

Během letních měsíců tohoto roku v SOkA vykonali povinnou archivní praxi posluchači Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové Aleš Klinecký, Olga Blažková, Petr Jakoubek, Hana Kubelková, Markéta
Stehlíková a Michal Desenský.
 
 

II. Celkové množství uložených archiválií (Prostorové podmínky archivu)
�

K 31. 12. 2005 bylo v SOkA Pardubice uloženo 4171,88 bm archiválií.

Centrála - úložní kapacita - 2400 bm, využito - 2300 bm,  rezerva - 100 bm
Depozitář Přelouč úložní kapacita – 1 300, využito – 1000 bm,  rezerva – 300 bm
Celkem úložní kapacita – 4  900 bm, využito – 4 200 , rezerva – 700 bm
 
 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií
 
1. Předarchivní péče
 
a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení
 
- ve skartačním řízení 62 (30 u veřejnoprávních původců) z toho 32 s převzetím archiválií
- mimo skartační řízení 19
 
b) Metodická jednání 18 (z toho 14 metodických jednání na obcích s rozšířenou působností, 3 v  kulturních



zařízeních zaměřeno na evidenci NAD, 1 u soukromoprávního původce).
 
- Školení - Proškoleny všechny organizace v dohledu okresního archivu, které splňují podmínky § 3 odst. 1
a) až h) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví. Školení se konala v Pardubicích, Holicích, Přelouči
a v Lázních Bohdaneč v deseti termínech. Celkem se zúčastnilo z cca 280 organizací (530 pracovníků)

odpovídajících za spisovou službu.
 
2. Zpracování archiválií
 
Inventarizace byla dokončena u následujících fondů: MNV Dolní Ředice inventarizovala Ing. Hana
Černíková;  ČSPO – ZO Lázně Bohdaneč vypracovala v rámci své diplomové práce studentka Hana
Mašovská a dokončovací práce uskutečnila Ing. Hana Černíková. ONV Pardubice 1960-1990 byl dle
požadavků SOA Zámrsk dokončen a z prozatímního inventárního seznamu byl dopracován do podoby
inventáře. Konečný rozsah inventarizovaného fondu ONV Pardubice je 191 bm.
 
Neukončené zpřístupňovací práce: Městský národní výbor Pardubice (zbývá uspořádat cca 50 bm) a
 Osobní fond Fišera Joseph (3,40 bm), který bude dokončen v souvislosti s fondem Sdružení
československých dobrovolníků ve Francii.
 

Tabulkový přehled pořádacích prací v roce 2005:
 

Název arch.
fondu

Zpracováno

bm za rok

Inventarizováno

definitivně       
   ……………průběžně

VS

MNV D. Ředice - 0,80 - 0,33

Hasiči L.
Bohdaneč

- 1,80 - 0,32

ONV Pardubice - 191,00 - 5,00

MěstNV

Pardubice

44,12  - 53,26

Celkem 44,12 193,60 - 58,91

 
Archiv zpracoval formou prozatímních inventárních seznamů 44, 12 bm archiválií a formou innetářů
193,  bm. Vnitřní skartací bylo vyřazeno 58, bm archiválií.
 
3. Využívání archiválií
 

a) Badatelská agenda
 
Celkový počet badatelů 311; z toho studenti 151, zaměstnanci státní správy 48, důchodci 38.
Badatelských  návštěv bylo celkem 1215. Celkový počet dotazů 325 (z toho 84 potvrzení studia na školách
a vydání kopií o dosaženém vzdělání).
 
- Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské
účely



 
Celkem zpracováno šest rešerší k regionální historii, rodopisu a majetkovým záležitostem.

 

b) Vědecko výzkumná činnost, prezentace, spolupráce
 
- Výzkum
 
Účast na zahraniční služební cestě (Vídeň) – soupis bohemik se vztahem k východním Čechám. 13. – 17. 6.
2005.  Mgr. Jana Poddaná PhD. Z písemností uložených v oddělení Kriegsarchiv pořízeny fotokopie,
ukončení studijního záměru se plánuje do roku 2007.
 
- Výstavy
 
Třetí část výstavy - Poklady státních archivů východních Čech po roce 1918 (plakáty, vyhlášky a další
tiskoviny od roku 1918 ). Archiválie prezentovalo 7 okresních archivů východních Čech. K výstavě byl
vydán katalog.
 

- Přednášky
 
Průběžně pořádány přednášky o historii Pardubic a další osvětové akce pro kronikáře (66 obcí) a pro školy.
Pokračovaly semináře o archivu a pomocných vědách historických  pro Gymnázium Pardubice a Univerzitu
Pardubice. V rámci Městských slavností uspořádáno osmé kolo vědomostní a poznávací soutěže pro děti
základních škol.
 
- Konference
 
11. konference archivářů České republiky konaná ve dnech 4. – 6. 5. 2005 v Chrudimi ;Mgr. J. Poddaná,
Ph.D, Mgr. L. Kučerová, Bc. L. Hloušek a Ing. H. Černíková; příspěvek - Komu slouží archiv – úvahy
a fakta - Mgr. J. Poddaná, Ph.D. a Bc. L.Hloušek
 

c) Ediční a publikační činnost - Součástí samostatné přílohy výroční zprávy za celou oblast.
�
�

IV. Stav archiválií ( ochrana, evidence)
 

- Evidence
 
Přírůstky –celkem 90 o celkovém rozsahu 121,20 bm.
 
Nejvýznamnější přírůstky - Okresní soud v Pardubicích, Státní zastupitelství v Pardubicích a z Magistrátu
města Pardubic, Sdružení československých dobrovolníků ve Francii (darovací smlouva.)
Darem získány archiválie od osmi občanů města Pardubic (osobní a spolkové fotografie a dokumenty).
Koupí získáno - Műllerova mapa Čech - Regni Bohemiae Circulus Chrudimensis a fotografické skleněné
desky významného pardubického fotografa Josefa Pírky.
 
- Ochrana archivního materiálu
 
V roce 2005 provedeny prověrky fyzického stavu všech depozitářů s následujícím výsledkem –



bezproblémové uložení v centrále archivu, ojedinělá přítomnost plísně prokázána v depozitáři v Přelouči,
největší problémy zjištěny v depozitáři Jana Palacha v Pardubicích, který byl zařazen do plánu celkové
dezinfekce.
 

 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 
- Materiálně technické vybavení běžného charakteru – potřeba dovybavit speciálními  pomůckami a
zrealizovat nákup zvlhčovací, příp. dezinfekční komory.
 
Restaurátorské a knihařské pracoviště SOkA se v roce 2005 zabývalo převážně restaurováním archiválií
ostatních okresních archivů knih, map a plánů i pergamenových listin s přivěšenými pečetěmi (včetně výroby
ochranných obalů a dokumentací).
 
Ve spolupráci s Bc. Romanou Andrlovou proveden průzkum stavu depozitářů a uložených archiválií v SOkA
Pardubice. Dále prováděna průběžná dezinfekce kontaminovaných přírůstků, měření a regulace
mikroklimatu.
 
 

VI. Knihovna
 
Počet přírůstků knihovny za rok 2005 činí 397.Celkový stav knihovního fodu k 31. 12. 2005 představuje

 12 632 knihovních jednotek. Za rok 2005 bylo v programu Clavius zaevidováno 1364 svazků.
K badatelské činnosti z knihovny zapůjčeno 1011 knih.
 
 

VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu
 
- Hmotné a technické zabezpečení archivu
 
Nejvýznamnější investicí roku 2005 byla obnova a rozšíření kamerového systému do badatelny a výstavní
místnosti.
 
- Stav výpočetní techniky: PC 19 + 3 notebooky (včetně navržených na vyřazení) Server 1 funkční + 1 na
vyřazení, tiskárny 12, scanner 1, knižní scanner 1.
 
- Programové vybavení: Archivní program PEvA, JANUS, CLAVIUS
 

Státní okresní archiv ve Svitavách se sídlem v Litomyšli
 
Litomyšl 570 01 
PS 12 , ul. Terezy Novákové 270
Telefon: 461 61 48 10, 461 61 52 77
Fax: 461 61 29 389, 461 61 52 77
e-mail: archiv@lit.cz
služební mobilní telefony: ředitel SOkA Svitavy  – 605226069
 



 

I. Personální podmínky archivu
 
 
Mgr. Oldřich Pakosta                          ředitel  
�
Stanislav Vosyka                                 archivář, zástupce ředitele
Lucie Burešová                                   archivářka, uklízečka
Pavla Dvořáková                                 archivářka
Eva Jiskrová                                        archivářka
Lenka Kobzová                                  hospodářka
Mgr. Stanislav Konečný                      archivář
Pavel Kopřiva                         správce budov, řidič

Elena Kubešová                                  archivářka
Mgr. Katka Marion Tomanová            archivářka ; od 23. 5. do 23. 12. 2005 nemocenská
 

V roce 2005 vykonali v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli povinnou archivní praxi Max Olšan a Jiří Jiruše
- posluchači bakalářské formy studia historie – archivnictví Ústavu historických věd Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové (červenec) a Alena Zemanová, studentka Vyšší odborné školy a Střední odborné
školy informačních a knihovnických služeb v Brně (duben a říjen).
 
 

II.Celkové množství uložených archiválií ( prostorové podmínky archivu)
 
Celková úložní kapacita - cca 6.800 bm
Rezerva úložní kapacity pak cca 2.190 bm

 
 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií
 
1. Předarchivní péče
 
a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení
 
- ve skartačním řízení
- celkem 67 z toho 22 s převzetím archiválií
 
 
b) Metodická jednání - celkem 38 zaměřeno na konzultace vedení spisové služby např. u pěti kontaktních
míst státní sociální podpory a 19 obecních úřadů.

 
Školení a individuální instruktáže byly poskytnuty spisovenským pracovníkům samosprávy, škol a školských
zařízení (Litomyšl, Moravská Třebová, Svitavy) kulturních zařízení (Litomyšl), nemocnic a zdravotnických
zařízení (Litomyšl). Řadu konzultací SOkA Svitavy poskytl veřejnoprávním původcům při zajišťování a
organizování prostor určených pro zřízení centrální spisovny. Poskytnuty stovky telefonických konzultací.
 

Během roku 2005 posouzeno celkem 151 skartačních a spisových řádů a plánů veřejnoprávních



původců.

 
2. Zpracování archiválií

 

Přehled inventarizace:
 

NAD Název arch.fondu Časový rozsah   Druh
pomůcky

bm Zpracovatel

119 AO Pěčíkov 1872-1945 inventář 0,40 Vosyka

1376 AO Radišov 1932-1942 inventář 0,02 Vosyka

171 AO Vranová 1923-1945 inventář 0,42 Pakosta

170 AO Vranová Lhota 1836-1945(1957) inventář 0,45 Pakosta

180 MNV BAnín (1921)1945-1976 inventář 1,10 Pakosta

182 MNV Bělá n.Sv. 1945-1976 inventář 1,62 Pakosta

181 MNV Bělá u
Jevíčka

(1931)1945-1990 inventář 1,88 Pakosta

183 MNV Benátky 1946–1990 inventář 1,26 Pakosta

184 MNV Bezděčí 1945 - 1975 inventář 0,9 Pakosta

186 MNV Biskupice (1929)1945-1976 inventář 2,56 Pakosta

187 MNV Bohdalov (1901)1945-1975 inventář 1,04 Pakosta

188 MNV Bohuňov 1946-1985 inventář 0,66 Jílková,
Pakosta

189 MNV Bohuňovice (1931)1945-1990 inventář 1,2 Jiskrová

190 MNV Borová (1943)1945-1981 inventář 0,93 Jiskrová

191 MNV Boršov (1927)1945-1975(1976) inventář 3,00 Jiskrová

193     MNV Borušov (1935)1945-1975(1976) inventář 1 Jiskrová

195 MNV Brněnec (1939)1945-1990(1991) inventář 3,86 Pakosta

196 MNV Březina (1940)1945-1990(1991) inventář 1,60 Jiskrová

198 MNV Březinky 1945-1990 inventář 0,65 Jiskrová

199 MNV Březiny (1933)1945-1981 inventář 0,18 Jiskrová

200 MNV Březová n.
Sv.

(1924)1945-1990(1992) inventář 4,48 Pakosta

202 MNV Budislav 1945-1990(1992 inventář 2,20 Pakosta

203 MNV Bystré (1918)1945-1990(1991) inventář 5,32 Pakosta

204 MNV Cerekvice
n.Loučnou

(1839)1945-1990(1992) inventář 2,83 Pakosta

205 MNV Čistá 1945-1990(1993) inventář 1,60 Pakosta

312 MNV Čtyřicet Lánů (1913)1945-1960(1965) inventář 4,92 Pakosta

206 MNV Desná u Mor.
Třebové

(1936)1945-1976(1977) inventář 1,44 Pakosta

208 MNV Dětřichov u (1920)1945-1975 inventář 0,72 Konečný

201 MNV Dlouhá (1944)1945-1960 inventář 0,25 Konečný

209 MNV Dlouhá
Loučka

(1900)1945-1990(1993) inventář 2.,96 Konečný

210 MNV Dolní Újezd (1926)1945-1990(1992) inventář 2,20 Jiskrová

211 MNV Gruna (1944)1945-1975 inventář 0,82 Konečný



213 MNV Hamry (1930)1945-1975(1990) inventář 0,90 Konečný214 MNV Hartinkov (1938)1945-1975 inventář 0,84 Konečný

215 MNV Hartmanice (1905)1945-1990 inventář 1,83 Vosyka

216 MNV Hlásnice (1936)1945-1975(1976) inventář 0,38 Vosyka

217 MNV Horky (1940)1945-1977 inventář 0,96 Vosyka

276 MNV Horní
Hančina

(1925)1945-1960 inventář 0,52 Vosyka

218 MNV Horní Újezd 1940)1945-1976 inventář 1,48 Vosyka

220 MNV Chmelík 1945-1975 inventář 0,60 Vosyka

221 MNV Chornice 1945-1990 inventář 2,78 Vosyka

219 MNV Hradec nad
Sv.

(1944)1945-1975 inventář 5,77 Vosyka

1646 JZD „Záhoran“
Cerekvice nad
Loučnou

1960-1964 inventář 0,12 Pakosta

367 Cech pekařů a
perníkářů Litomyšl

1357-1859 inventář 0,60 Kysilková

385 Společenstvo
pekařů Litomyšl

1865-1952 inventář 0,36 Kysilková

Celkem    72,60  

 
Inventarizováno bylo celkem 46 archivních fondů (plán práce uvádí 43) o rozsahu 72,60 bm
 
Bez pomůcky (formou soupisu) uspořádáno 52,79 bm přírůstků (okresní soudy).

 
3. Využívání archiválií
 
a) Badatelská agenda
 

Tabulkový přehled

        

Počet
badatelů
celkem

Z toho
cizinců

Počet
badatelských

návštěv

Počet
správních

řízení podle
§ 38 odst. 2

Počet
zapůjčených
evidenčních

jednotek

Počet
vypůjčených
evidenčních

jednotek

Počet
rešerší

pro úřední
potřebu

Počet
rešerší pro
soukromé

účely

258 6 926 0 22 6 58 73
�

Počet výpisů 145 z toho pro potřeby úřadů a jiných organizací 58; pro potřebu občanů 73;

Tematické rozdělení  - restituce majetku a odškodnění obětí nacismu 14; potvrzení národnosti a státního

občanství     11; potvrzení o školní docházce, zaměstnání a nucených prací 39; ostatní 81.

- Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské
účely
 
Zahájeny přípravné práce k soupisovým akcím - Nuceně vystěhované zemědělské rodiny v 50. letech 20.
století a Kdo byl kdo v říšské župě Sudety (Mgr.K. Konečný, Mgr. O. Pakosta, St. Vosyka).

 
Z celkového počtu 19 rešerší např.: Židé v Litomyšli – pro SOkA v Chrudimi (Mgr. S. Konečný)
Rešerše o úmrtí svobodníka Hraničářského pluku č. 6 Františka Zlámala v Poličce (Mgr. S. Konečný)
Drobné rešerše např. o pramenech k vodním dílům v Sebranicích, výsadku Jána Mayera v Sudetech z 25. na



26. 4. 1945 u obce Banín (Bohnau), kartuziánském klášteře v Tržku ( Mgr. O. Pakosta).
 

b) Vědecko výzkumná činnost, prezentace, spolupráce

 
- Výstavy
�

Poklady státních archivů východních Čech po roce 1918 v SOkA Pardubice.
 
- Přednášky a exkurze

 
- 10 přednášek o regionální historii - např. Polička v pohusitském období, za třicetileté války apod. pro
Univerzitu III. věku, pro Dům s pečovatelskou službou, Městskou knihovnu v Litomyšli, Gymnázium
v Poličce (Mgr. S. Konečný).
- 6 přednášek o významu archivu pro regionální historii pro Fakultu restaurování Univerzity Pardubice
v Litomyšli, Gymnázium v Moravské Třebové, Gymnázium A.Jiráska v Litomyšli a další ( Mgr. O. Pakosta).
 

- Konference

11. konference archivářů -  4. – 6. 5. 2005 v Chrudimi;( E. Jiskrová a Mgr. O. Pakosta).

 
c) Ediční a publikační činnost
 
Samostatný publikační činnost zaměstnanců archivu v samostatné příloze
 
Stanislav Vosyka uspořádal: I. ročenku Městského muzea Česká Třebová, Česká Třebová 2004 (vyšla
v roce 2005); publikaci Českotřebovská farnost v historii. Sborník studií k 200. výročí vystavění kostela sv.

Jakuba, Česká Třebová 2004 (vyšlo v roce 2005). Podílel se na přípravě rukopisů a korekturách knih:
 

Terezie Nekvindová, Malíř Josef Voleský (1895 – 1932), Litomyšl 2005.
Jindřich Lněnička, Smetanův dům 1905 – 2005, Litomyšl 2005.
 
Ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli SOkA Svitavy připravil a vydal další svazek periodika
Pomezí Čech a Moravy.
 
Sborník prací ze společenských a přírodních věd 6, Litomyšl 2005, 255 s. (Regionální muzeum v Litomyšli,
odpovědným redaktorem PhDr. Milan Skřivánek).

 
 

IV. Stav archiválií (ochrana, evidence)
 

- Evidence

Celkový počet přírůstků v roce 2005 - 62,77 bm.

Celkový počet úbytků v roce 2005 - 0 bm.

Významnější přírůstky např: Okresní soud Jevíčko1898 – 1953 3,21bm; Okresní soud Litomyšl1850 –
1959, 6,54 bm; Okresní soud Polička1898 – 1960                                3,96;Okresní soud Svitavy1850 –
1992         35,82.



- Delimitace

-od SOkA v Ústí nad Orlicí převzaty - 2 knihy Vikariátního úřadu v Litomyšli se zápisy z let 1847 – 1960 (o
rozsahu cca 0,04 bm) a 2 kartony písemností bývalého ONV v Litomyšli z let 1952 – 1960 (o rozsahu cca
0,24 bm);

- od SOkA v Třebíči - 5 ks pohlednic měst Jevíčka,  Poličky a hradu Svojanova

 
- Ochrana archivního materiálu
�
Prováděna kategorizace archiválií, pořizovány reprodukce pro studijní účely, digitalizace a skenování
archiválií, kontrola depozitářů, sledování mikroklimatu, měření teploty a vlhkosti.
Kontrolu uložení a fyzického stavu archiválií prováděl Mgr. Oldřich Pakosta.

 
V první polovině měsíce března 2005 provedla restaurátorka ze SOkA v Chrudimi BcA. Romana Andrlová
kontrolu depozitářů a fyzického stavu uložení archiválií. Archiválie doporučené BcA. R. Andrlovou
k restaurování byly předány v polovině roku 2005 restaurátorské dílně SOkA Pardubice (kulturní památky
dne 15. 12. 2005 přemístěny k restaurování v dílně SOkA Chrudim).
 
 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 
V roce 2005 převzal SOkA Svitavy z restaurátorské dílny v SOkA Pardubice následující zrestaurované
archiválie:
 

Listina Bohuše Kostky z Postupic z 24. 12. 1536, fond Archiv města Litomyšl, odd. Ia – listiny, inv. č. 58;
Listina Vratislava z Pernštejna z 19. 4. 1580, fond Archiv města Litomyšl, odd. Ia - listiny, inv. č. 66;
 
Cechovní artikule pro cech nožířů v Poličce z 10. 1. 1605, fond Cech nožířů Polička, inv. č. 1;
 
Výuční list Františka Tempeho, obchodního příručí z Brna, vystavený v Poličce 20. 3. 1805, fond Cech
obchodníků (kupců) Polička, inv. č. 3.
 
 

VI. Knihovna
 

Sta archivní knihovny -  19.003 svazků; přírůstek za rok 2005 - 387 svazků. V rámci knihovenských prací
byla zpracovávána bibliografie okresu -  celkem  evidováno 200 nových záznamů.  Zpracovány přírůstky - 
62 titulů periodik 123 titulů do knihovny.
 
 

VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu
 

- Vzdělávání zaměstnanců
Zaměstnanci archivu se účastnili školení k používání programů PEVA k evidenci archiválií (IMS Praha -
Benešov), JANUS ke zpracování archivních fondů (SOA v Zámrsku) a knihovního programu CLAVIUS.
 
- Administrativní práce
 

K 31. 12. 2005 je v podacím deníku evidováno 1015 čj., z toho 117 podání bylo doručeno elektronickou



poštou.
 

- Hmotné zabezpečení archivu
 
Na základě servisních smluv provedeny v souladu s platnými směrnicemi provedeny revize příslušného
technického vybavení a zařízení archivu (70. 515, 30 Kč). V budově kočárovna, vyměněna dvoje
akumulační kamna v celkové hodnotě Kč 63.360,-.
 
- Správa počítačové sítě
 
Vybavení - 18 počítačů, 8 laserových tiskáren. V roce 2005 nainstalován nový server. Starý server využit
k vytvoření samostatné sítě pro badatele.
 

 

Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí
 
 
Ústí nad Orlicí  562 03 

Pivovarská 137/II -  centrála
tel. 465 519 870 sekretariát, GSM 605 226 079
fax  465 519 888, e-mail: sokauo@raz-dva.cz, Internet: www. vychodoceskearchivy.cz
 
 

I. Personální podmínky archivu
 
Počet zaměstnanců k 1. 1. 2006:                     celkem 9
 
Radim Dušek                           ředitel
 
Růžena Vondrová                    archivářka, zástupkyně ředitele
Dalibor Adam                          archivář, správce budov
Ivana Heiderová                      archivářka
Hana Mlynářová                      uklízečka
Věra Pelačíková                      archivářka, hospodářka

David Polák                            archivář
Mgr. Jiří Vaněček        .           archivář (zástup za Vl.Čerebu)
Eliška Všetulová                      archivářka
(Bc. Vladimír Čeřeba – mateřská dovolená; Marie Bílková ke dni 4. 9. 2005 odchod do starobního
důchodu.)
 
 

II.      Celkové množství uložených archiválií
 
Celkem archivních souborů                  2 541
Celkem bm                                         5 380,78
Archivních pomůcek                            210
 



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, 562 03
 
Pronajaté: místnost v budově ÚZSVM, sekce Územní pracoviště Hradec Králové, odbor –               
     Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí,  Smetanova 43, 562 01
 
Úložní kapacita:                                   6 181 bm

Rezerva úložní kapacity:                          642 bm        
 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií
 
1. Předarchivní péče
 
a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení
 
- Výběr ve skartačním řízení            14
- u veřejnoprávních původců                13
- u soukromoprávních původců              1       
 
- Výběr mimo skartační řízen - 0
 

b) Metodická jednání a školení
 
Metodická činnost probíhala v průběhu celého roku. Mimořádná pozornost byla věnována přípravě školení
určených původců a původců k ustanovení z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, a vyhlášky 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
 
- Školení probíhala ve studovně SOkAUO a na jednotlivých obecních úřadech obcí s rozšířenou působností
od 5. května do 1. července, 4. října – celkem  23 dní. Celkem pozváno 380 původců zúčastnilo se 290 tj.
76,3%.
 
Běžných a průběžných metodických konzultací ohledně spisové služby                        18
 
- Posuzování spisových a skartačních řádů
K posouzení podáno (č.j.) 258, posouzeno 254 z toho doporučeno ke schválení 148.

 
2. Zpracování archiválií
 

Zpracovatelé:   M. Bílková, Mgr.R. Dušek, I. Heiderová, D. Polák, Mgr.V. Vaněček, R. Vondrová, E.
Všetulová.
 
Inventárních pomůcek          30        (z toho: inventářů 28, prozatímních inventárních seznamů 2)
                                  
Celkem okresní archiv zpracoval  formou  inventáře 145,92bm ( stav před zpracováním činil 167,72 bm.);
formou  prozatímního inventárního seznamu 142,08 bm (stav před zpracováním  činil 138,5 bm
archiválií.).Celkem s archivní pomůckou tedy bylo zpracováno 306,22 bm  (před zpracováním) 288 bm (po



zpracování).
 
 

Zpracování archiválií

       

Název archivního souboru

Zpracováno
bm za rok/

původní stav
před

zpracováním

Inventarizováno bm
za rok

Zkatalog.
evidenčních
jednotek

Počet
katalog.
záznamů

Zrejstříkováno
evidenčních
jednotekdefinitivně průběžně

KSČ - OV Žamberk 2,7 3,54 0 0 0 0

KSČ - OV Lanškroun 1,96 2,36 0 0 0 0

KSČ - OV Vysoké Mýto 3,4 4,4 0 0 0 0

MěstNV Lanškroun 48,93 30,6 0 0 0 0

ZŠ Těchonín 0,48 0,62 0 0 0 0

AO České Libchavy 1,79 1,74 0 0 0 0

ZDŠ Studené 0,88 1,03 0 0 0 0

MŠR Studené 0,12 0,15 0 0 0 0

ZDŠ Anenská Studánka 0,34 0,4 0 0 0 0

ZDŠ Litice nad Orlicí 0,8 0,92 0 0 0 0

ZŠ Záchlumí 0,99 1,1 0 0 0 0

ZDŠ Cotkytle 1,6 1,73 0 0 0 0

ZŠ Dolní Dobrouč 6,95 7,02 0 0 0 0

ZŠ Kerhartice 1,7 1,86 0 0 0 0

ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí 2,1 2,3 0 0 0 0

ZŠ Hnátnice 3,79 3,91 0 0 0 0

ZDŠ Čenkovice 0,12 0,12 0 0 0 0

FÚ České Libchavy 1,81 2,05 0 0 0 0

Speciální ZŠ Brandýs nad
Orlicí 1,65 1,27 0 0 0 0

ZDŠ Černovír 0,68 0,8 0 0 0 0

OŠ Černovír (německá) 1,3 1,4 0 0 0 0

NPF Úřadovna Žamberk 7,55 5,83 0 0 0 0

NPF Úřadovna Lanškroun 17,25 15,18 0 0 0 0

Sběrné středisko Králíky 14,22 14,3 0 0 0 0

Sběrné středisko Lanškroun 9,2 7 0 0 0 0

Sběrné středisko Ústí nad
Orlicí 0,48 2,8 0 0 0 0

Landrát Lanškroun 16,2 15,36 0 0 0 0

Landrát Králíky 18,73 16,13 0 0 0 0

ČSSÚ - OO Ústí nad Orlicí 18,5 0 19,55 0 0 0

ONV Ústí nad Orlicí 120 0 122,53 0 0 0

       

       

       

       

Celkem 306,22 145,92 142,08 0 0 0

       
 

3. Využívání archiválií
 



a) Badatelská agenda
 

Badatelna archivu byla z technických důvodů uzavřena pro badatelskou veřejnost od 1. června do 30. června

a od 3. října do 30. prosince.
 
Počet badatelů celkem 169 z toho cizinců 2; Počet badatelských návštěv 311; Počet zápůjček 73.
 
- Korespondence s badateli a institucemi (vyhledávání informací) celkem 535 č.j.; pro zahraničí 11č.j.
- Tématické soupisy a rešerše – celkem 8 č.j. (tuzemské pro úřední potřebu 4, soukromé 4)
- Vydávání výpisů, opisů z archiválií a kopií archiválií – celkem 249 č.j.( pro úřední potřebu 103, soukromé
účely146)
 
Žadatelům bylo zhotoveno 2 587 ks kopií. Badatelům bylo ke studiu ofoliováno  67 223 listů archiválií.
 

- Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské
účely
 

rešerše:            4          pro úřední potřebu:      SOkA Chrudim, Obvodní soud Praha 2x, Policie ČR
                                                            Hradec Králové          
                        2          soukromé                    Oldřich Urban, Horní Třešňovec
                                                                       Václav Šimek, Habartov
 
b) Vědecko-výzkumná činnost:       
 
- projekt Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety - Mgr. Vaněček

- genealogie  NA Praha-  Dušek, Heiderová, Mgr. Vaněček
 
Výstavy – spolupráce:                       
 
NA Praha: Návrat ke kořenům. Běh života v archivních dokumentech. (24. 9. – 6. 11.)
 
c) Ediční a publikační činnost
 
Metodická pomoc s almanachem Sboru dobrovolných hasičů v Dolním Třešňovci a Sboru dobrovolných
hasičů v Černovíře; texty k obrazové publikaci Město Ústí nad Orlicí; konzultace s firmou Skala, spisová
služba skartace, nad Slovníčkem spisové služby, Podacím deníkem, Knihou zápůjček a Evidencí razítek,; R.
Dušek.
 
Publikační činnost jednotlivých zaměstnanců součástí samostatné přílohy výroční zprávy za celou oblast.

 
 

IV. Stav archiválií ( ochrana, evidence)

 
Původně plánované zřízení pracoviště pro digitalizaci a skenování se nepodařilo zprovoznit z důvodu řešení

aktuálnějších stavebně technických oprav. Zhotovení záložních a studijních reprodukcí, dle závěrů z vnitřní
kontroly archivu pracovníky AS MV ČR a SOA Zámrsk ze dne 18. 4. 2003 je připravováno na rok 2006.
Depozitáře a archiválie jsou kontrolovány správcem objektů pravidelně zápisem. Ve výjimečných případech
je klima sledováno a zapisováno každý den.
 



 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 
Po domluvě s restaurátorkou Bc. Andrlovou zajištěny podpěrné molitany do studovny pro předkládané knihy
a zkumavky pro případný odběr vzorků plísní k rozboru.
V restaurátorské dílně SOkA Pardubice byly restaurovány – 4 listiny v podobě knihy (na náročném úkolu
pracovaly restaurátorky v letech 2004-2005):
AM Brandýs n. O.       1747    Privilegia, pergamenová listina v podobě knihy s panovnickou
                                                přivěšenou pečetí Marie Terezie; 8 fol.
AM Lanškroun            1739    Privilegia, pergamenová listina v podobě knihy s panovnickou
                                                přivěšenou pečetí Karla VI; 71 fol.
AM Ústí nad Orlicí      1772    Privilegia, pergamenová listina v podobě knihy s panovnickou
                                                přivěšenou pečetí Marie Terezie; 12 fol.
AM Vysoké Mýto       1744    Privilegia, pergamenová listina v podobě knihy s panovnickou
                                                přivěšenou pečetí Marie Terezie; 63 fol.
Celkem zrestaurováno a konzervováno: 4 listiny (knihy), 154 fol., 4 pečeti.

 
 

VI. Knihovna
 
Knihovna byla vedena klasickým způsobem, zkušebně byly přírůstky zadávány do nového proramu Clavius.
Celkový počet knih – 11547 toho přírůstek za rok 2005 - 127.
 

 

VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu
 

- Hmotné a technické zabezpečení archivu            
 
V roce 2005 byla v archivu provedena řada stavebně technických prací, které byly provázeny časově značně

náročnou přípravou. K nejzávažnějším akcím patřilo:
- výměna oken budovy centrály a montáž žaluzií
- výměna části čidel  systému EZS centrály
- vybudování kanalizace
- oprava sociálního zařízení (zahájení prací)
- instalace kamerového systému v centrále
- oprava plotu a dvora (před dokončením)
- oprava praskající podlahy ve studovně, položení bezpečnostní dlažby u kamen
 
Archiv svépomocí zajišťoval výrobu nábytku pro vlastní potřebu ale také pro ekonomické oddělení
v Pardubicích.
 
Mimořádná situace - Povodňová aktivita 18. 3. a 19. 3. – 3. stupeň, 24 hodinové hlídky – R. Dušek, D.
Adam, D. Polák.

 
Dne 29. 8 provedena státní kontrola: Zdravotní ústav PČR SVK Hradec Králové - předmět a účel:
dodržování obecně platných právních předpisů v ochraně veřejného zdraví.
 
- Administrativní práce -za rok 2005 bylo evidováno celkem 2 505 čísel jednacích. Žadatelům bylo



zhotoveno 2 587 ks kopií. Badatelům bylo ke studiu ofoliováno  67 223 listů archiválií.

Příloha k VZ SOA v Zámrsku č.1
 
 

Přehled původců, u kterých byla provedena v roce 2005 provedena instruktážní dohlídka
 

Veřejnoprávní původci:
 
Česká inspekce životního prostředí, prac. Hradec
Králové

Česká pošta, s.p., o.z. Vých. Čechy, Pardubice

Finanční ředitelství Hradec Králové

Galerie výtvarného umění Náchod

IMPULS – středisko amatérské kultury Hradec Králové

Inspektorát bezpečnosti práce Hradec Králové

Krajská hygienická stanice Hradec Králové

Krajská hygienická stanice Pardubice

Krajská knihovna Pardubice �

Krajská nemocnice Pardubice �

Krajská správa sociálního zabezpečení Pardubice

Krajská veterinární správa Pardubice

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové 2x

Krajský soud Hradec Králové 2x

Krajský úřad Pardubice 3 x �

Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové

Muzeum loutkářských kultur Chrudim

Muzeum východních Čech Hradec Králové

Pedagogické centrum Hradec Králové

Plavecká škola Pardubice �

Povodí Labe, s.p. Hradec Králové

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Tesla s.p. v likvidaci Pardubice �

Univerzita Hradec Králové 2x �

Univerzita Pardubice �

Ústav zdravotnických informací Pardubice

Územní středisko záchranné služby Pardubice

Východočeská galerie Pardubice

Východočeské muzeum Pardubice

Vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích

Zeměměřičský a katastrální inspektorát Pardubice
 
Soukromoprávní původci :
 

Aliachem a.s. Pardubice (3x) � �

ASCI s.r.o. Jevíčko � � �



Broumovské strojírny Hynčice, a.s., Hynčice u Broumova
C.I.E.B. Kahovec, K-BASS, s.r.o., o.z. Brandýs n/O.

Česká agentura na podporu obchodu Pardubice

Česká komora autorizovaných inženýrů Pardubice

Český Telecom, a.s., CSAS Jičín (2x) �

ČEZ-Elektrárna Chvaletice, a.s. �

Drobné zboží, s.p. v likvidaci, Hradec Králové

DRT-Dräxlmeier Rubena HK, s.r.o. v likvidaci, Hradec Králové

DUO Opočno, s.r.o. � �

ECOTEX s.r.o. Vysoké Mýto � �

ELIGO Ostřešany, a.s. � �

El-klima Pardubice, s.r.o. � �

Enprima Engineering Ltd. Praha, prac. Pardubice

EOP a.s. Pardubice � � �

ERA Pardubice, a.s. � �

EX-PRAMEN, s.p. v likvidaci, Hradec Králové

GRAFITEC Dobruška, s.r.o. � �

HZ s.r.o. Hradec Králové (2x) � �

CHEMING Pardubice, a.s. � �

Choceňská mlékárna Choceň, s.r.o. �

IFASO s.r.o. Chrudim � �

INTERGAL Vrchovina, a.s., Vrchovina u Chocně

ISOLIT-BRAVO s.r.o. Jablonné nad Orlicí

JAS Lánov – obchodní kancelář Lánov �

Karosa, a.s. Vysoké Mýto � �

KARSIT Jaroměř s.r.o. � �

KASPER KOVO s.r.o. Trutnov �

KASPER s.r.o. Trutnov � �

Komerční spisovna dr. Miloš Pešek Svitavy

Kovopol Police nad Metují, a.s. �

Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. � �

LEVEL Hlinsko, s.r.o. � �

Medicamenta a.s., divize Vysoké Mýto �

Mikroelektronika s.r.o. Vysoké Mýto �

MSP automatic s.r.o. Hradec Králové �

NOPO a.s. Slatiňany � �

Novostav Hradec Králové, s.r.o. �

NP publication s.r.o. Hradec Králové (4x)

ORPA Lanškroun, a.s. (2x) � �

Oseva Uni Choceň, a.s. � �

PARAMO a.s. Pardubice (2x) � �

PERLA, a.s. Ústí nad Orlicí (2x) � �

P-D Refractories, a.s., závod DINASKA Svitavy

PLYNOSTAV, a.s. Pardubice � �

PROFIKOMPLEX a.s. Hradec Králové (2x)

PROXIM s.r.o. Pardubice � �



RIETER CZ, a.s. Ústí nad Orlicí �
RONAL Jičín CZ, s.r.o., Jičín � �

RPIC Pardubice, s.r.o. � �

RUBENA, a.s. Náchod � �

Salesiánské středisko Pardubice �

SEADD s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště

Schott Electronic Packaging s.r.o. Lanškroun

Slévárna a strojírna Pilníkov u Trutnova, a.s.

SOLPAP s.r.o. Třebechovice p.O. �

Sostaf s.r.o. Heřmanův Městec �

SPOLSIN Česká Třebová, s.r.o. �

Státní léčebné lázně, Janské Lázně, s.p. (2x)

Strojírna Potůček, s.r.o. Slatiňany �

SVITAP J.H.J. s.r.o. Svitavy � �

SYNPO a.s. Pardubice (3x) � �

VELVETA a.s., závod Nová Paka �

VELVETA a.s., závod Stará Paka �

VIGONA a.s. Svitavy � �

W.O.K. Holding, a.s. v likvidaci, Hradec Králové

ZIMA a.s. Opočno � � �

ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. �
 

            Příloha k VZ SOA v Zámrsku č.2
 
 

Seznam organizací, kterým SOA v Zámrsku v roce 2005 vydal souhlas s provozováním
koncesované živnosti „vedení spisovny“.
 

 
Název - sídlo Provozovna

 

Profikomplex, a.s.

569 53  Cerekvice n.Louč.

Československé armády 383
500 03 Hradec Králové

  
Cerekvice nad Loučnou 19
503 53 Cerekvice nad Loučnou
 

MS business spol. s r.o.
U Fotochemy 1601
500 02 Hradec Králové

v místě sídla

Stavební bytové družstvo

Hradec Králové
V Lipkách 894
500 02 Hradec Králové

v místě sídla

IFASO, s.r.o. Chrudim 538 61 Kočí
 

Josef Mrkvička
Žumberk 42

v místě sídla



538 36 Žumberk
 

NP publication spol. s r.o.
Kněževes u Prahy č. 18

Pražská  389
500 04 Hradec Králové
 

Ing. Jan Lukeš
Obchodní kancelář
JAS Vrchlabí
543 02
 

V místě sídla

Dr. Miloš Pešek
Jana Wericha 843/6
568 02 Svitavy

U Stadionu271,
568 02 Svitavy – Předměstí

 

Příloha k VZ SOA v Zámrsku č.3

 
Zpráva o výsledcích prověrek fyzického stavu archivních kulturních památek v SOA v Zámrsku za
rok 2005 ( čl. 13 met. návodu č.j. AS-1413/2_2005
 
I.   AKP   SOA v Zámrsku
II.  AKP  SOkA Hradec Králové
III. AKP SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli
 

I. AKP  SOA v Zámrsku
 
a) fyzický stav archiválií

 
 

číslo AKP název fond Stav

18 Šlikovský horní řád z r. 1518 a písemnosti
k dějinám mincovnictví a dolování
v Jáchymově z lrt 1534 - 1767

RA Šliků Dobrý

19 Urbář broumovského panství z r. 1676, včetně
mapových příloh

Velkostatek Broumov Dobrý

75 Rodinný archiv Piccolomini, Náchod 1431 –
1881 / celý fond

RA Piccolomini Dobrý

76 Registra purkrechtní pardubického panství z let
1508 - 1526

Velkostatek Pardubice Dobrý

77 Protokol úpravy mezd dělníků ve sklárně
v Novém Světě z r. 1796

Harrachovské sklárny Nový
Svět

Dobrý

123 Písemnosti válečné kanceláře hr. J. Šlika,
prezidenta dvorní  válečné rady z let 1620 –
1652.

RA Šliků Dobrý

124 Listy hrabat Šliků včetně falz z let  1416 -
1733

RA Šliků Dobrý

126 Soubor 13 nejstarších matrik
z předbělohorského období z let 1587 - 1720

Sbírka matrik
Východočeského kraje

Dobrý



 
b) konzervační zásahy
AKP č. 19

-         restaurování knihy (svazku) v SOA Zámrsk r. 1971
-         restaurování mapových příloh v NA SÚA v letech 2000/2001
 

AKP č. 75 -
-         restaurování pergamenové listiny sign.  5378 v SÚA r. 2000

 

AKP č. 123
-         restaurování pergamenové listiny inv.č. 118 v SOkA Pardubice r. 2004

 
AKP č. 126

-         restaurování matrik (knih) v SOA v Zársku v letech 1991-1992, 1998
 
c) údaje o fyzických podmínkách uložení a o závadách
V roce 2005 provedena oprava depozitáře, v němž jsou uloženy AKP včetně výměny regálů.
 
d) údaje o podmínkách uložení z hlediska zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí nebo krádeži
Všech osm AKP je uloženo v depozitáři s elektronickou zabezpečovací  signalizací v 1. patře budovy A
(zámek).
 
e) počty a kvalita bezpečnostních kopií

f) počet a kvalita studijních kopií
AKP                           počet políček
 
č. 18                            1700
č. 19                            646 (svazek) + digitální kopie na CD-ROM včetně mapových příloh

( firmou ALBERTINA – ICOME v letech 1998 a 2000)
č. 75                            110 662
č. 76                            120
č. 77                            4
č. 123                          4632
č. 124                          508
č. 126                          2530
 
 

II.  AKP  SOkA Hradec Králové
 
a) fyzický stav archiválií
 

název fond Stav

Kniha svědomí Nového Bydžova, kn. č. 1,
inv. č. 1078

Archiv města Nový Bydžov dobrý

 
b) konzervační zásahy
-
c) údaje o fyzických podmínkách uložení a o závadách



Kniha je uložena v trezoru, bez přístupu přirozeného světla, za teplotních a vlhkostních podmínek
pohybujících se v rámci normy.
 
d) údaje o podmínkách uložení z hlediska zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí nebo krádeži
Archiválie se nachází v trezoru.
 
e) počty a kvalita bezpečnostních kopií
V roce 1995 vyhotovilo pracoviště SOA Zámrsk dvě bezpečnostní kopie na mikrofilmu, kopie A je uložena
v depotu Třesovicích, kopie B v SOkA Hradec Králové, kvalita kopií je dobrá.
 
f) počet a kvalita studijních kopií
Oficiálně je kopie B na mikrofilmu považována za studijní, avšak SOKA HK nedisponuje technickým

zařízením pro zobrazování a četbu mikrofilmových políček.
 

III. AKP SOkA Svitavy sesadlem v Litomyšli
 
a) fyzický stav archiválií

 
 

Název fond Stav

inv. č. 1 – listina litomyšlského biskupa Jana II.
ze Středy z 28. srpna 1357 (vydaná v
Domažlicích), kterou zřídil v Litomyšli cech
pekařů a udělil mu artikule podle vzoru Hradce
Králové;

Pekaři a perníkáři Litomyšl dobrý

inv. č. 1 – listina litomyšlského biskupa Jana II.
ze Středy z  28. srpna 1357 (vydaná v
Domažlicích), kterou zřídil v Litomyšli cech
řezníků a udělil mu artikule podle vzoru
Hradce Králové;

Řezníci Litomyšl dobrý

inv. č. 525 – Katalog posluchačů

Filozofického ústavu v Litomyšli z let 1803 –
1844 (Liber calculorum Instituti philosphici
Litomisslensis 1803 – 1827), kn. č. 369;
 

Gymnázium Litomyšl I. dobrý

inv. č. 526 – Katalog posluchačů
Filozofického ústavu v Litomyšli z let 1828 –
1844 (Liber calculorum Instituti
philosophici Litomisslensis 1828 – 1844),
kn. č. 370.

Gymnázium Litomyšl I dobrý

 
b) konzervační zásahy
Na základě restaurátorského průzkumu, provedeném v roce 2005 doporučeno zhotovení vhodnějších obalů
pro bezpečné uložení AKP a jejih celková konzervace. Dne 15. 12. 2005
AKP převezeny do restaurátorské dílny  SOkA Chrudim.
 
c) údaje o fyzických podmínkách uložení a o závadách
V SOkA Svitavy jsou archiválie uznané za KP uloženy v podmínkách stanovených normou (co do teploty a



relativní vlhkosti) v budově bývalé zámecké kočárovny.
 
d) údaje o podmínkách uložení z hlediska zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí nebo krádeži
Archiválie uznané za KP jsou uloženy v trezoru a jejich bezpečné uložení, včetně zamezení vniknutí
nepovolaných osob, je zajištěno v souvislosti s bezpečnostním režimem celého objektu.

 
e) počty a kvalita bezpečnostních kopií
Mikrofilmové bezpečnostní kopie jsou zhotoveny v jednom exempláři.
 
f) počet a kvalita studijních kopií
Studijní fotokopie jsou zhotoveny v jednom exempláři (v případě školních katalogů ve vázané podobě).
 

                                                                                              Příloha k VZ SOA v Zámrsku č.4
 
Změny v číselníku archivů a kulturně vědeckých institucí (PEvA)
 
Změny zvýrazněny tučně.
 

905203010
Regionální muzeum v Litomyšli
Jiráskova 9
570 01   Polička
tel: 461 615 287
tel./fax: 461 614 626
 
905203020
Kulturní služby města Moravská Třebová - Městské muzeum
Svitavská 18
571 01   Moravská Třebová
tel.: 461 311 203
fax: 461 311 202
 

905203030
Městské muzeum a galerie Polička
Tylova 114
572 01   Polička
tel.: 461 725 769
tel./fax: 461 724 056
 
905203040
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Máchova alej 1
568 02   Svitavy
tel.: 461 532 704
 
 

 
 




