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Výroční zpráva za rok 2006

Státní oblastní archiv v Zámrsku



 
 
centrála: Zámek čp. 1, Zámrsk 565 43
tel: 465 481 202
fax: 466 799 012; e-mail: soazam@raz-dva.cz
 
ekonomicko-správní odd.: Náměstí reoubliky 12, Pardubice 530 02
tel. 466 799 011
fax. 466 799 012; e-mail :soa.eupa@tiscali.cz
 
oddělení  metodiky a předarchivní péče: Škroupova 495, Hradec Králové 500 02
tel:495 402 615-7
fax:495 402 618; e-mail: SOAZhk@volny.cz
 
depozitář: Hostovlice u Čáslavě 53, PSČ 285 62, tel. 327 398 211
 
Součástí  Státního oblastního archivu je 9 státních okresních archivů:
 
Královéhradecký kraj:                                                        Pardubický kraj:

 
Státní okresní archiv v Hradci Králové                                    Státní okresní archiv v Chrudimi
Státní okresní archiv v Jičíně                                        Státní okresní archiv v Pardubicích

Státní okresní archiv v Náchodě                                              Státní okresní archiv ve Svitavách
Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou                        se sídlem v Litomyšli
Státní okresní archiv v Trutnově                                               Státní okresní archiv v Ústí

                                                                                               nad Orlicí
 

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

PhDr. Václav Pitucha                           archivář
PhDr. Michael Skopal              archivář
PhDr. Marie Skopalová                       archivářka (0,75 úvazek)
Alena Tošovská                                  uklízečka (do července) manipulant (od srpna)
Mgr. Jiří Vozar                        archivář
 
Oddělení pro badatelnu, knihovnu, dílny a evidenci NAD

 
Mgr. Milan Novotný                            archivář, vedoucí oddělení
Kateřina Bretová                                 archivářka (badatelna)
Fében Hubená                                     knihovnice



Jaroslav Jelínek                                   evidence NAD
Jitka Mládková                                    konzervátorka

Mgr. Jan Pavlíček                                archivář (zástup za MD, od 10.4.2006)
Věra Rozlílková                                   archivářka (zástup za MD, do 31.3.2006)
Lubomír Šípka                         dokumentátor
Bc. Michal Štorek                               archivář
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 (do května)
Bc. Jiří Nechvíle                                  archivář (zástup za MD)
Jindřiška Přikrylová                             archivářka
Jana Vinklerová                                   archivářka
 
Sekretariát a správa budov
 

Leontin Hanuš                         technik
Václava Janovská                                uklízečka
Miroslav Krynek                                 údržbář

Zdena Merklová                                  uklízečka
Radka Zastoupilová                             sekretářka, účetní
 
Oddělení ekonomicko-správní
 
Ing. Radim Voltr                                  vedoucí oddělení
Lenka Boková                                    finanční účetní
Hana Fajkusová                                  účetní
Mlada Kočová                                    mzdová účetní
Richard Králík                                     bezpečnostní technik
Ing. Vladimír Pavoda                           stavební technik
Věra Pechánková                                personalistka
Renata Půlpánová                                sekretářka, účetní
Ing. Jaroslav Řezníček                         oblastní správce IT
Marcela Sedláková                             materiálová účetní (na MD)
Eva Heinová                                        materiálová účetní(zástup za MD)
 
V roce 2006 nedošlo k významnějším změnám. Z oddělení správy fondů byl od ledna převeden Bc. Michal Štorek
do oddělení využívání a dokumentace, Alena Tošovská byla od srpna z uklízečky přeřazena na funkci manipulační
pracovnice. V březnu ukončila pracovní poměr Věra Rozlílková, na jejíž místo (zástup za mateřskou) byl v dubnu

přijat Mgr. Jan Pavlíček, absolvent archivnictví FF MU v Brně.
 
Dohoda o provedení práce byla uzavřena s bývalými pracovníky SOA PhDr. Tomášem Šimkem (leden – březen,
září – listopad) a Vlastou Šimkovou (březen – duben). Odbornou praxi  vykonali studenti archivnictví Univerzity
Hradec Králové Petr Hažmuka a Vladimír Vaníček.
 

Emeritními řediteli SOA v Zámrsku PhDr. Tomáši Šimkovi a emeritnímu řediteli SOkA Svitavy PhDr. Jindřichu
Růžičkovi, CSc., udělil ministr vnitra České republiky Ivan Langer dne 17. října 2006 medaili Za zásluhy o české
archivnictví.
 
 
II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu)
 
Kapacita ukládacích prostor činí cca 400 bm.



 

Celkové množství archiválií k 31. 12. 2006      25 584, 27 bm
Celkové množství archivních souborů                  3 162 fondů a sbírek
 

Počet nezpracovaných metrů                                        10 154,98 bm (39,69%)

Počet zpracovaných metrů                                            15 429,29 bm (60,30%)
Počet inventarizovaných metrů                                      11 684,41 bm (45,67%)
 
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 v oblasti předarchivní péče vycházela ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a
o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen archivní zákon), který ukládá archivům
povinnost provádět výběr archiválií, poskytovat metodickou pomoc původcům dokumentů a také kontrolu plnění
ustanovené zákona.

 
a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení
 
- ve skartačním řízení: Vystaveno celkem 277 protokolů o výběru archiválií u 268 původců. Z toho 55 u
veřejnoprávních (50 s převzetím archiválií, 5 bez převzetí archiválií) a 222 u soukromoprávních původců (67
s převzetím, 155 bez převzetí archiválií).
 

- mimo skartační řízení: Vystaveno celkem 41 protokolů o výběru archiválií u 41 původců. Většinou se jednalo
o výběry prováděné u likvidovaných společností v návaznosti na povinnosti likvidátorů při výmazu obchodních
společností.
 
- trvalé skartační souhlasy : 10
 

V průběhu celého roku pokračoval výběr archiválií ve skartačním řízení u nástupce SPT TELECOM, s.p. nyní
Telefónica, a.s. který má svou centrální spisovnu umístěnu v Jičíně. V roce 2006 byly předány archiválie do
příslušného fondu Národního archivu a byl zahájen výběr archiválií, patřících do Zemského archivu v Opavě a
SOA v Praze.
 
Viz tabulka III. č.1 a) b)

 
b) Metodická jednání
 
Veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů byla poskytována metodická pomoc formou
hromadných školení, individuálních konzultací přímo na pracovišti v Hradci Králové, telefonicky či v souvislosti se

skartačním řízením na místě.
 
Pozornost byla věnována původcům zejména pokud šlo o systémové otázky vedení spisové služby, tvorbu a
úpravu spisových norem, práva a povinnosti držitelů archiválií, podmínky pro získání koncese „vedení spisovny“ a
získání potvrzení pro likvidované firmy. Celkem bylo provedeno cca 82 metodických jednání pro všechny typy
původců.

 
V roce 2006 bylo provedeno celkem 10 hromadných školení (J. Rychlíková, H. Pochobradská):
 



- Centrum vzdělávání Královéhradeckého kraje,  pracoviště Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Jičín (celkem 
pro cca 100 účastníků),
 
- čtvrtletní školení pro úředníky Královéhradeckého kraje (cca 100),
 
- Univerzita Pardubice (cca 70),
 

- Finanční ředitelství Hradec Králové (cca 50),
 
- Státní vodohospodářská správa pracoviště Hradec Králové (cca 50),
 
- 5 školení pro veřejnoprávní i soukromoprávní původce po cca 20 účastnících.

 
Účast na grantu Evropských sociálních fondů (ESF) s Univerzitou Hradec Králové a Hospodářskou komorou

v Hradci Králové na projektu Moderní spisová a archivní služba (www.uhk.cz/uhkidv). V rámci tohoto grantu
proběhly 4 kurzy zaměřené na různé cílové profesní skupiny, a to pro vyšší management, zaměřený na archivní a

související legislativu, na střední a nižší management, který je zapojen do procesu řízení spisové služby, dále

pracovníky spisoven, úředníky a sekretářky, poskytující především podrobné informace o vedení spisové služby.
Poslední skupinou byli pracovníci  informačních technologií, kteří se často na systémech spisové služby podílejí

jako tvůrci nebo správci elektronických systému nebo některých jejích součástí. Celkem se zúčastnilo 110
posluchačů především z oblasti veřejnoprávních původců. Projekt byl zakončen dvěma workshopy, kde proběhla

diskuse mezi účastníky a většinou lektorů. Zřetelným efektem projektu je zvýšený zájem původců o další
spolupráci s archivem. (H. Pochobradská, R. Pokorný, J. Rychlíková).

 

Posuzování spisových norem – celkem 54
 

Průběžně pokračovala jednání nad tvorbou spisových norem, které jsou upravovány veřejnoprávními původci
v souvislosti s jejich organizačními změnami – např. Divadlo Drak Hradec Králové (změna z příspěvkové

organizace na veřejně prospěšnou) nebo v souvislosti s  nedořešenými změnami centrálních spisových norem
(Pošta s.p. pobočka Pardubice, ÚZSVM Hradec Králové, Lesy ČR s.p.Hradec Králové apod.).
 

c) Státní kontrola

 
V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zámrsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a

spisové službě a č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedly archivní inspektorky Mgr. Jitka Rychlíková, Mgr.

Helena Pochobradská a Jana Vinklerová celkem 8 státních kontrol :
-         Krajská hygienická stanice Pardubice

-         Krajská hygienická stanice Hradec Králové
-         Krajský úřad Pardubického kraje

-         Krajský úřad Královéhradeckého kraje

-         Univerzita Pardubice
-         Univerzita Hradec Králové

-         Obvodní báňský úřad Trutnov
-         Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Hradec Králové

 
Předmětem kontrol byl § 68 odst. 1 a 4 zákona o archivnictví - splnění stavebně technických podmínek spisoven

určených původců a v jednom případě § 64 a § 83 odst. 2. Na všech kontrolních akcích byla poskytnuta

součinnost dle § 14 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole. Námitky k protokolu nebyly podány.
 

Spisovny kontrolovaných původců ani v jednom případě nesplňují všechny požadavky stanovené zákonem. Jsou
umisťovány do prostor v suterénech se špatnými klimatickými podmínkami (zejména vysoká vlhkost, špatná



větratelnost, chybí přístroje pro měření vlhkosti a teploty). Častým problémem je ohrožení vodou, jak dešťovou
(sklepními okýnky přímo s pozemních komunikací), tak vodou z potrubí, které vede někdy přímo nad regály s

uloženými spisy. Mnohde jsou nedostatečně řešena bezpečnostní opatření proti vniknutí neoprávněných osob

(chybí EZS a bezpečnostní dokumentace). Protipožární zabezpečení naráží na rozdílná ustanovení  archivního
zákona a zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 246/2001 Sb. Zatímco

archivní zákon požaduje stejná opatření pro archivy i spisovny, uvedené směrnice považují spisovny za méně
rizikové a nestanovují povinnost instalovat v těchto prostorách systém EPS.

 
Všechny kontrolované osoby byly řádně seznámeny s protokoly ze státní kontroly a v některých případech již na

výsledky kontroly navázala jednání s příslušnými kompetentními osobami s cílem odstranit zjištěné nedostatky.

K nejrazantnějším změnám se chystají oba krajské úřady:  Krajský úřad Královéhradeckého kraje buduje nové
sídlo, jehož součástí bude také ústřední spisovna, v Pardubicích se počítá s rekonstrukcí již stojícího objektu,

prozatím využívaného k jiným účelům. Nedostatky ostatních kontrolovaných původců jsou dílčí, jejich odstranění
je realizovatelné a bude postupně ze strany archivu ověřováno.       
 

d) Další činnosti

 
Pracovnice oddělení dále používaly program REGIA, sloužící k evidenci organizací v předarchivní péči SOA

Zámrsk a diferenciaci předarchivního dohledu v rámci oblasti.
 

J. Vinklerová provedla celkovou revizi a reorganizaci  listů fondů  soukromoprávních původců. Zavedla novou

registraturu pro likvidované společnosti, společnosti v konkurzu a koncesované spisovny. Odpovídajícím
způsobem zaznamenala změny do programu Regia. 

 
Komerční spisovny

 

V souladu s pokynem ředitele ASMV Čj. AS-113/Ř-2005, byly posuzovány žádosti o vydání koncese „vedení
spisovny“. Celkem bylo vydáno 5 stanovisek k vydání koncese, z toho 4 souhlasná.

 
Archiválie mimo archiv

 
Pokračovalo postupné prověřování a aktualizace evidence archiválií uložených mimo archiv jak u podniků tak u

vědeckých a kulturních institucí. Zatím neúspěšně probíhají diskuse, týkající se nové evidence archiválií v Muzeu

východních Čech v Hradci Králové.
 

Akreditované archivy
 

Ve správní oblasti SOA v Zámrsku existuje od roku 2005  jediný akreditovaný archiv, a to na  Univerzitě Hradec
Králové. Vedoucí archivu je v kontaktu s metodickým oddělením a řídí se jeho pokyny v oblasti úprav vnitřní

spisové normy i dalších odborných činností.

 
Správní řízení

 
Ve spolupráci s odborem archivní správy bylo dokončeno správní řízení a uložení pokuty za správní delikt podle

ustanovení § 74 písm. o) a písm. q) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů ve výši 25 000,- Kč.

 

Pracovnice oddělení předarchivní péče v průběhu roku prováděly následující činnosti:
 

- 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 Petrof s.r.o. Hradec Králové.

 
Metodické pokyny

 
Na základě školení, porad a metodiky poskytnuté odborem archivní správy a studia příslušné legislativy byl
vytvořen v první polovině roku pokyn o výkonu státní kontroly. Zároveň bylo provedeno školení archivních
inspektorů k této problematice.
 
2. Zpracování archiválií
 
Pořádací a inventarizační práce byly v první polovině roku 2006 poněkud komplikovány realizací investičních akcí
v centrále SOA v Zámrsku (výměna oken v budově zámku a v prvním patře budovy B, zhotovení strukturované
kabeláže slaboproudých rozvodů, stavební úpravy  kanceláří, výměna elektroinstalace). Plánované úkoly v této
oblasti se proto nepodařilo zcela splnit.
 
Mgr. Jiří Kuba pokračoval v pořádání archivního fondu Státního oblastního archivu v Zámrsku II (1960) 1986 –
2002 ( zpracována polovina z 20 bm).
 
Hana Machatová dokončila přepis lokačních přehledů fondů II. oddělení do modulu Peva – Lokace a uspořádala
fondy Zemědělské stavby Hradec Králové 1957 – 1990 (4,25 bm) a Základní organizace ROH – Zemědělské
stavby Hradec Králové (1960)1980 – 1989 (0,35 bm). Roztřídila fond Zemědělské stavby Vysoké Mýto 1960 –
1992 (13,50 bm). Další 3 plánované fondy Zemědělské stavby s.p. zpracuje v roce 2007.
 
Mgr. Martin Paukrt pokračoval v dořazování a inventarizaci spisových manipulací z 19. století rozsáhlého fondu 
Velkostatek Opočno. Dokončení přechází do roku 2007. Bc. Michal Štorek ukončil inventarizaci knih uvedeného
fondu.
 
Z depozitáře v Hostovicích byly do Zámrsku převezeny druhopisy matrik v rozsahu 400 bm a bylo zahájeno jejich
třídění, aby mohly být do konce 2007 předány k uložení do okresních archivů.
PhDr. Václav Pitucha pokračoval v pořádání fondu  Rodinný archiv Schaumburg – Lippe Náchod 1742 – 1945
(celá metráž 27 bm je roztříděna). V poslední čtvrtině roku se Dr. Pitucha věnoval soupisové akci Kdo byl kdo
v říšské župě Sudety 1938 – 1945, přičemž uspořádal fond Úřad práce Trutnov 1938 – 1945 (1 bm).
 
PhDr. Michael Skopal roztřídil 15 bm z celkového množství 20 bm  fondu Rodinný archiv Kinských  Chlumec nad

Cidlinou  18. stol. – 1948 a uspořádal 6 bm rodinné korespondence.
 

PhDr. Marie Skopalová se většinu roku věnovala zpracování soupisové akce k vystěhování zemědělců  v 50.
letech,což se projevilo ve zpracování plánovaného fondu Krajský soud Jičín 1850 – 1949 (inventarizovány úřední

knihy v rozsahu 30 bm).

 
Mgr. Jiří Vozar dokončil inventarizaci fondu Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad 1633 – 1945 (3,50 bm) a

roztřídil polovinu metráže (cca 25 bm z 56) fondu Velkostatek Chotěboř.
 

Zuzana Dubová dokončila katalogizaci spisů fondu Mimořádný lidový soud Chrudim 1945 – 1948 (317 záznamů)
a uspořádala vytříděné spisy náležející do fondu Krajský soud Chrudim II. 1920 – 1949 (1951) (včetně věznice)

celkem 4,74 bm. Dokončila přepis lokačních přehledů fondů I. odd. do programu Peva – Lokace.

 
Vlasta Šimková formou dohody o provedení práce katalogizovala zápisy ze zasedání  předsednictva KV KSČ

Hradec Králové 1955 – 1960 (655 záznamů).
 



Marie Mrázková rejstříkovala katalog zápisů ze zasedání předsednictva KV KSČ Pardubice 1945 – 1960.

 
Bc. Michal Štorek zahájil pořádání dodatků fondu Velkostatek Rychmburk (Předhradí) – Chroustovice –

Košumberk.
 

Drobné podnikatelské fondy obuvníků byly reinventarizovány zejména z důvodů katastrofálního uložení a
nevyhovujících zastaralých pomůcek (sdružený inventář). (H. Pochobradská, J. Vinklerová).

 

Byly dokončeny inventarizační práce tří fondů - NAD 1188 Fantovy závody a.s. Praha (21,85 bm), NAD 1189
Fantovy závody, rafinerie minerálních olejů, Pardubice (6,37 bm) a NAD 3759 Závodní rada – Fantovy závody

Pardubice (0,07 bm). Po zpracování byly sloučeny v celkovém rozsahu 13,8 bm. (Bc. J. Nechvíle).
 

Přehled pořádacích prací za SOA v Zámrsku za rok 2006
 

Pořádání:

 
NAD 3888 Závodní výbor ROH – Krajský výbor Českého svazu výrobních družstev Hradec Králové,

1965 – 1990, J. Přikrylová; 0, 23 bm, prozatímní inventární seznam.
 

NAD 3889 SSM – Krajský výbor Českého svazu výrobních družstev  Hradec Králové, 1979 – 1988, J.
Přikrylová; 0,11 bm, prozatímní inventární seznam.

 

NAD 3892 Československá vědeckotechnická společnost – Krkonošské hotely Vrchlabí, s.p.,
Špindlerův Mlýn, 1982 - 1992, J. Přikrylová; 0, 07 bm, prozatímní inventární seznam.

 
Inventarizace:

 

- dokončené fondy:
 

NAD 28 Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad, 1633 – 1945, J. Vozar; 3,5 bm
 

NAD 723 Zemědělské stavby Hradec Králové 1957 – 1990, H. Machatová; 4,25 bm (vnitřní skartace
12,05)

 

NAD 710 Základní organizace ROH – Zemědělské stavby Hradec Králové (1960) 1980 – 1989, H.
Machatová; 0, 35 bm ( vnitřní skartace 0,70 bm).

 
NAD 592 Asalbert Riedel, továrna na kůže a kožené zboží, Třebechovice pod Orebem, 1838 – 1948

(1949), J. Přikrylová; 1,37 bm (vnitřní skartace 4, 01 bm) – dokončení z roku 2005.
 

NAD 2557 Krkonošské hotely Vrchlabí, s.p. Špindlerův Mlýn, (1946) 1963 – 1999, J. Přikrylová; 2,53 bm

(vnitřní skartace 0,87 bm).
 

NAD 1527 Krajský výbor Českého svazu výrobních družstev Hradec Králové, 1952 – 1990 (1991), J.
Přikrylová; 10,45 bm (vnitřní skartace 15,18 bm, 1,44 vytříděno do jiných fondů).

 

NAD 3881 Krajský svaz výrobních družstev Pardubice, 1950 – 1960, J. Přikrylová; 1,10 bm.
 

NAD 2671 Závodní  výbor ROH – Československé závody naftových motorů Praha n.p., závod Plotiště
nad Labem, 1945 – 1964, J. Přikrylová; 0,85 bm (vnitřní skartace 0, 58 bm).

 



NAD 1188 Fantovy závody a.s. Praha 1933 – 1949; 21,85 bm, NAD 1189 Fantovy závody, rafinerie

minerálních olejů, Pardubice; 6,37 bm a NAD 3759 Závodní rada – Fantovy závody Pardubice; 0,07 bm.,
J. Nechvíle, po zpracování a sloučení celkem 13,8 bm, (vnitřní skartace 13,8 bm), inventář dokončen počátkem

roku 2007.
 

- nedokončené fondy
 

NAD 116, Státní oblastní archiv  Zámrsk II. (1960) 1986 – 2002, J. Kuba, zpracováno 5 bm (celkem 10

z 20 bm) rok dokončení 2007.
 

NAD 269, Rodinný archiv Schaumburg-Lippe Náchod, 1742-1945, V. Pitucha,
Roztříděn celý fond 27 bm.

 

NAD 265, Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou II., 18.stol. – 1948, M.Skopal, roztříděno 15
bm z 24 bm.

 
NAD 375, Velkostatek Opočno 1581-1949; T. Šimek, M. Paukrt, J. Kuba, M. Štorek.

 
NAD 205 Krajský soud Jičín 1850 – 1949, M. Skopalová, inventarizováno 30 bm.

 

NAD 337 Velkostatek Chotěboř 1670 – 1949, J. Vozar, roztříděno 25 bm ( z 56 bm)
 

NAD 493 Zemědělské stavby Vysoké Mýto 1960 - 1992, M. Machatová; roztříděn celý fond 13,50 bm.
 

NAD 3485 Úřad práce Trutnov 1938 – 1945, V.Pitucha, uspořádán 1 bm.
 

NAD 204 Krajský soud Chrudim II. 1920 – 1949 (1951), Z. Dubová, uspořádáno 4,74 bm.

 
NAD 1249 Vladislav Roubal, továrna na obuv, Týniště nad Orlicí, 1920 – 1949, J. Vinklerová, zbývá

dokončit 0,6 bm.
 

Reinventarizace:
 

NAD 1263 Michala Lüwita syn, továrna na obuv, Heřmanův Městec, 1946 – 1948, H. Pochobradská,

celkem 0,25 bm (vnitřní skartace 0,01 bm).
 

NAD 1351, Leopold Dudešek a spol., IBIS, Pardubice, 1921 – 1958, H. Pochobradská; 0,8 bm (vnitřní
skartace 0,45 bm).

 

NAD 601 Spojené koželužské závody a. s., A. a J. Nejedlý Kostelec nad Orlicí, 1898 – 1948 (1952), J.
Vinklerová; 1,63 bm, (vnitřní skartace 0,83 bm).

 
NAD 1352 František Branda a spol., továrna na obuv, Holice, 1938 – 1949, J. Vinklerová; 0,29 bm ( vnitřní

skartace 0,05 bm).
 

NAD 1350 Bohumil Faltys, tovární  výroba obuvi Holice, 1935 – 1949, J. Vinklerová; 0,40 bm (vnitřní

skartace 0,35 bm).
 

NAD 1248 Suchánek – Martinec, továrna na obuv, Sezemice, 1930 – 1949, J. Vinklerová; 0, 55 bm (
vnitřní skartace 0,53 bm).

 



NAD 1262 Kovářík – Okřínek, továrna na obuv KO–VO, Pardubice, 1930 – 1948, J. Vinklerová; 0, 78 bm

( vnitřní skartace 0,33).
 

NAD 1260 W.Olbert, továrna na obuv, Kostelec nad Orlicí, 1895 – 1948 (1954), J. Vinklerová; 0,94 bm
(vnitřní skartace 0,17 bm).

 

Katalogizace
 

NAD 1385 Mimořádný lidový soud Chrudim 1945-1948, Z. Dubová, 317 záznamů.
 

NAD 1110, KV KSČ Hradec Králové- zápisy ze zasedání předsednictev z let 1955 – 1960), V. Šimková, 655
záznamů.

 

V roce 2006 bylo zpracováno celkem 178, 23 bm, definitivně inventarizováno 48, 38 bm a průběžně formou PIS
35, 41 bm archiválií. Celkem bylo pořízeno 972 katalogizačních záznamů.
 
Viz tabulka III. č. 3 tabulkové části výroční zprávy
 

Pomocné práce
 
Po výměně oken v zámecké části archivu byla provedena očista archiválií ve všech depozitářích budovy A.
Stavební úpravy ve dvou depozitářích budovy D a v depotu F 1.05 včetně výměny regálů si vyžádaly lokální
přesuny archiválií. Z depozitáře v Hostovicích byly do Zámrsku převezeny druhopisy matrik a naopak do Hostovic
bylo přesunuto 68 fondů oddělení správy podnikatelských fondů v rozsahu cca 486, 42 bm.
 
3. Využívání archiválií
 
 a) Badatelská agenda
 
- Počet založených badatelských listů celkem 703, z toho cizinci 86 (= 12,2 %)
- Celkové množství návštěv 2316, z toho cizinci 206,
- 71 % všech návštěv se uskutečnilo pro genealogické účely ( tj. 1651 návštěv )
 

Badatelna byla pro veřejnost uzavřena od 17. 10. 2005 do 8. 5. 2006 kvůli výměně oken, budování strukturované
sítě, malování a výměně koberců a od 18. 12. 2006 do 1. 1. 2007, po zbytek roku byla otevřena každé pracovní
pondělí, úterý, středu a čtvrtek, počet dní, kdy bylo otevřeno, tak činil 124. Průměrná návštěvnost na jeden den
činila téměř 19 badatelů, nejvyšší návštěvnost byla tradičně v letních měsících červenci a srpnu (22, resp. 23

badatelů na den) a v květnu po znovuotevření badatelny (22, 5 badatelů na den).
 
Celkový počet předložených matrik za rok činil 9.209 kusů, mikrofilmů bylo předloženo 6.543 kusů, ostatních

evidenčních jednotek z jiných fondů 3.199 kusů.
 
Počet zápůjček archiválií ze SOA činil 76, výpůjček do SOA  6.
 

Pořizování kopií:
 
Pracovnicí fotodílny bylo pořízeno téměř 2.500 kusů reprodukcí archiválií pro žadatele (pokles o 47 % oproti r.

2005, nadále se tak projevuje trend používání vlastního digitálního fotoaparátu badateli pro pořizování reprodukcí
z předloženého archivního materiálu; částečně mělo vliv i uzavření badatelny a depozitářů matrik kvůli stavebním
pracem), převažovaly kopie z knih (zejména matrik).
 

Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely
 
Pro žadatele bylo vyřízeno  celkem 767 rešerší a dotazů:



 
-         375 žádostí pro účely úřední
-         147 podkladů k vystavení matričních dokladů a výpisů z matrik
-         58 matričních pátrání a ostatních rešerší

-         187 dalších badatelských dotazů
 
Archiv se podílel na zpracování biografické příručky "Kdo byl kdo v Sudetské župě 1938-1945"; PhDr. V.

Pitucha regentoval poznámky k 71 osobám.
 
PhDr. M. Skopalová zpracovala elaborát v rozsahu 184 stran k soupisové akci nuceně vystěhovaných
zemědělských rodin v 50. letech 20. století.

 
PhDr. T. Šimek připravil do tisku  Soupis pečetí a pečetidel východočeských archivů 1226 – 1620.
 

b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve
spolupráci, spolupráce s medii, zahraniční styky
 
Výstavy

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

 
Účast na konferencích
 

„Nekatolíci v českých zemích v 18. století“ v Polabském muzeu v Poděbradech (M. Novotný) - příspěvek:
„Reversy navrátilců do církve - nekatolíci ve farnosti České Heřmanice v 70. letech 18. století“,
 
Sjezd českých historiků v Pardubicích (Mgr. M. Novotný, Mgr. J. Rychlíková),

 
Seminář o digitální fotografii v SOkA Pardubice ( Bc. M. Štorek, L. Šípka, I. Vodstrčilová),
 

Seminář  restaurátorů a historiků v Třeboni (J. Mládková),
 
Škola historiků  - Univerzita Hradec Králové (Bc. J. Nechvíle).
 

Přednášky
 
- „Reversy navrátilců do církve - nekatolíci ve farnosti České Heřmanice v 70. letech 18. století“předneseno na

konferenci v Poděbradech viz výše ( Mgr. M.Novotný),
 
- „Současný systém předarchivní péče v ČR“ na Fakultě ekonomicko správní (Mgr.H. Pochobradská),
 

- „Spisová služba a kancelářské systémy“ – soubor přednášek na katedře humanitních studií Univerzity Pardubice
(Mgr. H. Pochobradská) a na katedře pomocných věd historických a archivnictví Univerzity Hradec Králové
(Mgr. J. Rychlíková),

 
Několik přednášek a dva workshopy v rámci projektu „Moderní spisová a archivní služba“, na Univerzitě Hradec
Králové z prostředků Evropských sociálních fondů. Viz kapitola předarchivní péče (Mgr. R. Pokorný,Mgr. H.
Pochobradská, Mgr. J. Rychlíková).
 
c) Ediční a publikační činnost
 



Pracovníci archivu zpracovali část příspěvků pro 10. svazek Sborníku prací východočeských archivů včetně
výroční zprávy o činnosti SOA za rok 2004.
 
Viz příloha č. 8 výroční zprávy.
 

 
IV. Stav archiválií (ochrana, evidence)
 
Přehled celkového stavu archivního materiálu k 31. 12. 2006
 
Celkem archiválií                                                      25 584,27 bm

 
Počet nezpracovaných metrů                                        10 154,98 bm (39,69%)
Počet zpracovaných metrů                                            15 429,29 bm (60,30%)
Počet inventarizovaných metrů                                      11 684,41 bm (45,67%)

 
Výsledky dosažené v roce 2006
                                                                                              

Zpracováno                                                                      178,23 bm
Inventarizováno celkem                                                       83,79 bm
Katalogizace celkem                                                        972 záznamů
 

Přírůstky roku 2006
 
Uspořádaného materiálu                                                      23,67 bm

z toho inventarizováno                                                           0,00 bm
Nezpracovaného materiálu                                                121,91 bm
celkem bm                                                                       145,58 bm
 

Úbytky roku 2006
 
Uspořádaného materiálu                                                        4,81 bm

z toho inventarizovaného                                                        4,81 bm
Nezpracovaného materiálu                                                    2,66 bm
celkem bm                                                                           7,47 bm           
 

Přírůstky
 
K zajímavým přírůstkům, které archiv pravidelně přebírá patří Inspektorát bezpečnosti práce Hadec Králové,

Finanční ředitelství Hradec Králové, Státní zemědělská a potravinářská inspekce Hradec Králové, lesní závody od
Lesů ČR,s.p. a lesních akciových společností, spisy státních statků  ze Státního statku Jeneč a správního
meziarchivu v Citonicích.

 
K mimořádným přírůstkům patří dodatek k fondu státního podniku Petrof Hradec Králové a jeho nástupců, který
byl do archivu předán v souvislosti se stěhováním spisovny jeho nástupce Petrof s.r.o. Hradec Králové.
 

Delimitací ze SOkA Chrudim byly předány archiválie do fondu Velkostatek Medlešice a Rodinný archiv
Wiederspergů Medlešice (1,5 bm) nalezené na zámku v Medlešicích. Od Státního oblastního archivu v Třeboni
byly převzaty archiválie do fondu Velkostatek Štoky – Střítež – Horní Cerekev v celkovém rozsahu 22,8 bm.

 
 
 



 
Úbytky
 

Do SOA v Třeboni, pracoviště Jindřichův Hradec byly delimitovány fondy Vysoké Veselí  - Volanice a Paarský 
cukrovar Vysoké Veselí (1,65 bm). Národnímu archivu v Praze byly předány tři fondy františkánských konventů
Moravská Třebová, Hostinné a Turnov  tj. celkem 5,6 bm.
 
Pořizování reprodukcí pro zajišťovací účely: mikrofilmováno 99.227 políček, vyvoláno 93.956 políček.
 
Pořizování reprodukcí pro studijní účely: kopírováno a vyvoláno 112.778 políček, jednalo se o reprodukce
knih ze Sbírky matrik východočeského kraje.
 
Viz  tabulka č. IV. 2. Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti
Viz tabulka č. IV. 3. Množství zhotovených kopií za r. 2006

 
V. Konzervace a restaurování archiválií
 
1. Dílna SOA v Zámrsku
 
Personální obsazení: Jitka Mládková
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 v roce 2006:
 

archiv fond sign., kniha č. apod. forma

SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Borohrádek, sign. 9-3836 kniha

SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Hostinné, sign. 50-2 kniha

SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Opatov, sign. M-28 2368 kniha

SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Rokytnice v O.h., sign. 138-1 kniha

SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Rokytnice v O.h., sign. 138-2 kniha

SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Smidary, sign. 148-1 kniha

SOA Zámrsk Velkostatek Opočno obecní účet města Třebechovice 1797 kniha

SOA Zámrsk Velkostatek Pardubice mapy č. 208-215 mapy

SOA Zámrsk Velkostatek Potštejn mapa č. 3 mapa

SOkA Jičín Archiv města Jičín kniha č. 1 kniha

 
Dezinfekční zásahy v r. 2006:
 

archiv fond kart. č. forma

SOA Zámrsk Velkostatek Lanškroun kart. č. 331 spisy

SOA Zámrsk Velkostatek Opočno nemanip. spisy

SOA Zámrsk Velkostatek Rokytnice v Orlických horách kart. č. 191, 192 spisy

SOkA Trutnov Čtenářská zábavní beseda Malé Svatoňovice  kniha
 
viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování

2. Dílna v SOkA Chrudim
 
Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny: BcA. Romana Andrlová, BcA. Kristýna Dvořáková.
 



Restaurátorské průzkumy:
 
Restaurátorky prováděly průzkum fyzického stavu nejstarších pergamenových listin ve fondech archivů měst a
cechů, SOkA Chrudim a průzkum z hlediska napadení plísní spisovny Městského úřadu Nechanice.
 
Restaurátorské práce v roce 2006:
 
- BcA. R. Andrlová

 

SOkA Svitavy, Fond Gymnázium Litomyšl, odd. I, inv. č. 526, č. kn. 370 (kniha - kulturní památka),
SOkA Svitavy, Fond Cech pekařů a perníkářů Litomyšl, inv. č. 1 (pergamenová listina – kulturní památka),
SOkA Rychnov nad Kněžnou, Fond Archiv města Rychnov nad Kněžnou, Kniha městská purkrechtní – D, r.
1711-1798,
SOkA Chrudim, Fond Archiv města Chrudim I, kniha inv. č. 384,
SOkA Chrudim, Fond Děkanství Chrudim, výpověď Doroty Skákalíkové o příběhu s obrazem sv. Salvatora.
 
- BcA. K. Dvořáková
 
SOkA Svitavy, Fond Gymnázium Litomyšl, AKP č. 67, odd. I, inv. č. 525, č. kn. 369,kniha,
SOkA Svitavy, Fond Cech řezníků Litomyšl, AKP č. 66, inv. č. 1, perg. Listina,
SOkAChrudim, Fond Archiv obce Kameničky, kronika obce z roku 1836
SOkA Chrudim, Fond Archiv města Chrudim II, inv. č. 47, r. 1819, Zápisy o schůzích politické komise od roku
1819, kniha,
SOkA Chrudim, Fond Archiv města Chrudim I, inv. č. 1, r. 1357, pergamenová listina,
SOkA Jičín.Fond, Archiv města Lázně Bělohrad, inv. č. 139, r. 1722, pergamenová listina,
SOkA Jičín.Fond, Archiv města Mlázovice, inv. č. 1, č. kr. 1, r. 1784, pergamenová listina.
 
Dezinfekční zásahy a další práce:
 

- BcA. Kristýna Dvořáková provedla desinfekci knih z archivního fondu Farní úřad Slatiňany a aktového materiálu
z fondu Svaz mladých Chrudim.
 

- BcA. R. Anrlová zhotovila 75 ochranných obalů na nejstarší knižní fond archivu města Chrudim.
 
3. Dílna v SOkA Pardubice
 
Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny: Zuzana Nováková – restaurátorka, Karla Mimrová –
knihařka.
Materiálně technické vybavení: doplněna zvlhčovací komora
 

Restaurátorské práce v roce 2006 :
 
SOkA Náchod, Archiv města Náchod, pergamenové listiny, 11 ks,
SOkA Trutnov, Cech ševců Trutnov, mistrovská  kniha 1754 – 1819,

SOkA Trutnov, Cech soukeníků Vrchlabí, perg. Listina 1554, přivěšená pečeť,
SOkA Trutnov, Cech tkalců Vrchlabí, kniha artikulí 1686,
SOkA Trutnov, Cech tkalců Vrchlabí, perg. Listina 1649, přivěšená pečeť,

SOkA Trutnov, Cech cvilinkářů, barchetníků a tkalců Dvůr Králové n. L., listina 1675, přivěšená pečeť,
SOkA Trutnov, Cech hrnčířů Dvůr Králové n.L., pap. Knihové privilegium 1677, přivěšená pečeť,
SOkA Trutnov, Cech hrnčířů Dvůr Králové n.L., pap., perg. Kniha artikulí 1674, přivěšená pečeť,
SOkA Svitavy, AKP č.66, AF Pekaři a perníkáři Litomyšl, inv. č. 1, listina litomyšlského biskupa Jana II. ze

Středy z 28. srpna 1357,
SOkA Svitavy, AM Polička, pergamenové listiny, 3 ks,
SOkA Hradec Králové: AM Hradec Králové, plán opevnění 1773.

 
Další práce:



 
Rekonzervace 36 pečetí z fondů archivů měst; výroba a opravy ochranných obalů; vazba periodik, časopisů a
ostatních tiskovin.

 
Bylo provedeno základní ošetření havarijního stavu nalezených tiskovin z pomníku Dražkov u Sezemic. Na žádost
Muzea východních Čech byly restaurovány, konzervovány a opatřeny ochranným obalem  velni poškozené listiny
z roku 1867 – nález z pruského pomníku z Chlumu u Hradce Králové.

 
Restaurátorky průběžně dezinfikovaly kontaminované přírůstky, prováděly průběžná měření  a organizovaly práce
související s chodem restaurátorského pracoviště. Konzultovaly plošné ošetření  plísně v depozitáři Jana Palacha.

Instalovaly výstavu  Sdružení  československých dobrovolníků ve Francii.
 
 
VI. Knihovna
 
Přírůstků do knihovny - 302 svazků
Stav knihovního fondu na konci roku – 25 020 svazků

Počet výpůjček za ok 2006 - 576
Evidence knihovního fondu je vedena v programu CLAVIUS, katalog knihovny je přístupný všem uživatelům ve
vnitřní síti centrály SOA v Zámrsku.

 

VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu
 
1. Řízení archivu
 
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 Hradci Králové 29.3.2006 (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H. Pochobradská,

J. Vinklerová).
 
Porada metodiků SOA, NA a AS MV ve Filipovicích 15.-17.5.2006 (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H.
Pochobradská, J. Vinklerová).

 
Porada metodiků SOA, NA a AS MV v Chudenicích 23. – 25. 10. 2006 (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H.
Pochobradská).

 
Schůzka k připomínkování standardu pro elektronickou spisovou službu - MOREQ (Mgr. R. Pokorný, SOkA
Hradec Králové).
 

Ve spolupráci s odborem archivní správy bylo dokončeno správní řízení a uložení pokuty za správní delikt podle
ustanovení § 74 písm. o) a písm. q) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů ve výši 25 000,- Kč.

 
V průběhu roku se scházely porady ředitele s řediteli okresních archivů a vedoucí SOA. Kromě těchto porad se
pořádaly na oblastní úrovni tematické schůzky se zaměřením na konkrétní odbornou problematiku: porady
informatiků, porady pro archivní inspektory v souvislosti s přípravou pokynu o státní kontrole (29.6.2006 v Hradci

Králové).
 
Na základě vnitřního auditu informačních technologií byl vydán pokyn upravující náležitosti evidence a nakládání

s výpočetní technikou.



 
2. Hmotné a technické zabezpečení archivu
 
Čerpání rozpočtu v roce 2006:
 
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 2006 uvádí následující přehled:
 
Příjmy
 

Celkový objem příjmů SOA Zámrsk v roce 2006 představoval  4,334.012,- Kč, z toho:
 

- příjmy z vlastní činnosti (vyhotovené rešerše a pořizování kopií  archiválií pro

potřeby badatelů, nájemné ze služ.bytů a NP) ve výši 277.645,- Kč.
- příjmy z prodeje nekapitálového majetku ve výši 157.392,- Kč
- kapitálové příjmy (prodej nepotřebného majetku) ve výši 67.000,- Kč
 

Celkovou výši příjmů Státního oblastního archivu v Zámrsku v roce 2006 zkresluje
převod prostředků z vlastních fondů ve výši 3,831.974,-Kč.
 

Výdaje
 

Celkové výdaje jsou proti roku 2005 vyšší z důvodu použití prostředků rezervního fondu 
předchozích let, zejména v oblasti kapitálových výdajů na dokončení realizace akcí
zahájených v roce 2005.
 

Objem ostatních provozních výdajů se podstatně nezměnil, změny jsou proti předchozím letům pouze ve struktuře
výdajů (zvýšením cen energií došlo k přesunu prostředků z ostatních položek do výdajů za paliva a energie ).
 

Rezervní fond
 
Do rezervního fondu převedl SOA Zámrsk v roce 2006 prostředky v celkové výši  684.711,-Kč, z toho
273.000,- Kč z běžných výdajů a 411.711,-Kč z výdajů na  programové financování

 
Mimorozpočtové zdroje
 

Schválený rozpočet SOA Zámrsk byl překročen v souladu se zákonem č. 218/200 Sb. o mimorozpočtové zdroje
v celkové výši 3,829.650,- Kč.

 

Kapitálové výdaje
 
Byly dokončeny akce zahájené v roce 2005:

 
-          Strukturovaná síť SOA v Zámrsku - centrála
-          Kamerový systém SOkA Ústí nad Orlicí

-          Výpočetní technika – celá oblast
-          Strukturovaná síť SOkA Jičín
-          Kamerový systém SOkAPardubice
 

Z nově zahajovaných akcí byl pořízen knihovnický software CLAVIUS a dále místo nerealizované dodávky
digitálního knižního skeneru bylo doplněno digitální záznamové zařízení v SOkA Chrudim a Hradec Králové a
rozšířen systém EPS v centrále SOA Zámrsk a SOkA Svitavy.



 
Investiční akce v centrále SOA v Zámrsku
 
- Realizace závěrů energetického auditu :
výměna oken v budově zámku a v 1. patře budovy B; zateplení podlah půdních prostor v budově A a části budov
D a F.
 
- Slaboproudé rozvody – strukturovaná síť, telefonní rozvody, posílení elektroinstalace, posílení kamerového
systému v badatelně, rozšíření požární signalizace na celý areál kromě budovy B a přízemí budovy C, vytvoření
tras pro elektronické monitorování teploty a vlhkosti v budově A, vytvoření tras pro zabezpečovací signalizaci v
budovách A a B).
 
Elektornická požární signalizace – doplnění čidel v budově zámku, kabeláž a čidla v budovách  E a F, ústředna.
 
Stavební opravy v centrále SOA v Zámrsku
 
V souvislosti s realizací energetického auditu provedena oprava půdy ( odkornění podbití, nástřik proti škůdcům,
úklid), opraveny dvě kanceláře ve druhém patře, vymalovýny chodby, badatelna a předsálí. V budově B bylo
opraveno 6 kanceláří a částečně pořízen nový nábytek; byly opraveny dva depozitáře v budově D a depozitář
F1.01 včetně výměny regálů.
 
3. Vzdělávání zaměstnanců

 
Mgr. M. Novotný - doktorandské studium na FF MU v Brně.
Bc. M. Štorek - magisterské studium archivnictví na FHS v Hradci Králové.
Bc. J. Nechvíle - magisterské studium na FF Univerzity Pardubice.
J. Mládková - stáž v restaurátorské dílně Národního archivu v Praze.
 
Archiváři se účastnili pravidelných školení pro práci s programem PEVA v Benešově u Prahy, školení BOZP,
školení řidičů apod.
 
4. Administrativní práce
 
V podacím deníku  centrály v Zámrsku evidováno celkem 1784 čísel jednacích.
V podacím deníku na ekonomickém pracovišti v Pardubicích celkem 1172 čísel jednacích.
V podacím deníku na odd. metodiky a předarchivní péče v Hradci Králové celkem 857 čísel jednacích.

Ve fotodílně vyhotoveno téměř 8.900 kusů xerokopií pro služební potřebu (pokles o téměř 55 % oproti r. 2005),
pořízena fotodokumentace pro konzervátorskou dílnu a fotodokumentace staveb v areálu archivu.

Státní oblastní archiv v Zámrsku
 

 
 
 
 
 

Výroční zpráva za rok 2006 - státní okresní archivy
 
 
 
 
 

 
Státní okresní archiv v Hradci Králové

Státní okresní archiv v Chrudimi
Státní okresní archiv v Jičíně

Státní okresní archiv v Náchodě
Státní okresní archiv v Pardubicích



Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou
Státní okresní archiv ve Svitavách se sídlem v Litomyšli

Státní okresní archiv v Trutnově

Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Společnou prioritou všech archivů byly v roce 2006 pořádací práce, které měly zpřístupnit co největší množství
archiválií badatelské veřejnosti.
 

V rámci předarchivní péče pokračovala metodická pomoc původcům a ve druhé polovině roku byly zahájeny
státní kontroly u určených původců.
 
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 Hradec 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
PhDr. Jiří Pavlík Ph.D.             archivář
Petr Soldán                             archivář
Stanislava Svatoňová               archivářka

Mgr. Andrea Svatošová           archivářka
Miloš Vacek                            archivář
 

Mgr. R.Horký pracuje na dohodu o pracovní činnosti (katalogizace). V roce 2006 absolvovalo v archivu celkem



27 studentů svou povinnou studijní praxi.
 

 
II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu)
 

Celková úložní kapacita – 5 950 bm
Rezerva úložní kapacity – 415 bm
Celkový stav k 1.1.2007 – 5 531 bm
 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií
 

1. Předarchivní péče
 
a) Výběr archiválií ve skartačním řízení  a mimo skartační řízení

- ve skartačním řízení - 21 (veřejnoprávní původci s převzetím archiválií)

- mimo skartační řízení - 89 (soukromoprávní původci)
 

b) Metodická jednání

Metodické návštěvy, instruktážní jednání a pomoc s tvorbou skartačních  a spisových řádů bylo provedeno celkem
u 35 původců. Školení soukromoprávních původců celkem – 7.
 
Výkonem předarchivní péče byl pověřen Bc.M. Landsmanns ředitelem archivu Mgr. R. Pokorným, který působil

jako lektor v rámci společného vzdělávacího projektu Univerzity Hradec Králové a SOA v Zámrsku – Moderní
spisová služba.
 

c) Státní kontrola
V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zámrsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a
spisové službě a č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedli archivní inspektoři Mgr. R. Pokorný  a Bc. M.
Landsmann celkem 6 státních kontrol.

 
Předmětem kontrol byl § 68 odst. 1 a 4 zákona o archivnictví splnění stavebně technických podmínek spisoven
určených původců: Statutární město Hradec Králové, Město Nový Bydžov, Město Chlumec nad Cidlinou, Město

Nechanice, Město Smiřice, Město Třebechovice pod Orebem. Ve všech případech byla poskytnuta součinnost
dle § 14 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole.
 
2. Zpracování archiválií

V roce 2006 pokračovaly práce na pořádání větších kmenových fondů. Bylo dokončeno setřídění archivního
fondu Okresní národní výbor v Hradci Králové v rozsahu 390 bm nacházejícím se ve stavu rozsypu. Plán byl
splněn i vzhledem k neočekávanému navýšení prací u Okresního soudu Hradec Králové (skokové navýšení

jednacích čísel za jednotlivé roky).
 
Navíc oproti plánu bylo inventarizováno: Junák – svaz junáků a skautek, středisko Třebechovice pod Erebem,
1911 – 2005, inventář, zpracovatel Mgr. R. Horký, 3, 05 bm.

Navíc oproti plánu bylo katalogizováno: ONV Hradec Králové IV., 1968 – 1971, katalog, zpracovatel Mgr. R.
Horký, katalogizováno celkem 2388 záznamů z 82 knih.
 
viz  tabulka č. III/3

 

Pomocné práce:
Celkem bylo přestěhováno cca 250 bm archiválií (ONV Hradec Králové a Okresní soud Hradec Králové. Velký
časový prostor byl věnován košilkování, kartonování a polepování kartonů štítky.



 
3. Využívání archiválií
 

a) Badatelská agenda
V roce 2006  archiv navštívilo 311 badatelů, z toho 4 cizinci.
Celkový počet badatelských návštěv – 1320

Archiv vyřídil celkem 949 badatelských dotazů a 371 informativních návštěv.
 
Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely
- občanské - 33 (dotazy, genealogické informace, restituční, pozemkové a majetkové záležitosti),

- úřední - 78
- celostátní - Nuceně vystěhované zemědělské rodiny pro ASMV a Soupis znakových privilegií pro ZA v Opavě
(Mgr. A. Svatošová)

 
b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy, spolupráce s médii,
zahraniční styky
 

Výzkum
 
Spoluúčast na grantu Univerzity Hradec Králové  a SOA v Zámrsku: vzdělávací program Moderní spisová služba 

(Mgr. R. Pokorný).
 
Výstavy

Tematická výstava k zahájení konference „Rok 1866 a česká společnost“ v budově Muzea Východních Čech
v Hradci Králové.
 
Konference pořádané archivem

Archiv se spolupodílel na s Muzeem Východních Čech v Hradci Králové a Univerzitou Hradec Králové na
uspořádání konference „Rok 1866 a česká společnost“ (Středoevropské, národní a regionální souvislosti) ve
dnech 26. a 27, dubna 2006.

 
Účast na konferencích
„Rok 1866 a česká společnost“ (Středoevropské, národní a regionální souvislosti) ve dnech 26. a 27. dubna
2006.

 
Sympozium „Vznik a rozvoj regionálních finančních elit“ na F UK v Praze ve dnech 25. a 26. 11. 2006.
 

Přednášky
„Pevnost v obležení“ na téma válečného konfliktu roku 1866 (Ph.Dr. J. Pavlík a Mgr. R. Pokorný). Předneseno na
výše zmíněné konferenci v Muzeu Východních Čech v Hradci Králové. Dále se v archivu uskutečnilo několik
přednášek pro  studenty hradeckých  gymnázií a posluchače externího studia oboru archivnictví  UHK (Mgr. R.

Pokorný).
 
Dlouhodobé aktivity

Mgr. R. Pokorný
Člen - redakčních rad  sborníku Historická fotografie a Královéhradecko,

Člen komise při ASMV ČR pro zavádění evropské legislativy v oblasti elektronické spisové služby
Výuka – seminář počítače pro archiváře a seminář pořádacích prací pro posluchače oboru  archivnictví na
Univerzitě Hradec Králové.
 
c) Ediční a publikační činnost



Ve spolupráci s Muzeem východních Čech Hradec Králové a dalšími paměťovými institucemi  byl vydán druhý
ročník sborníku Královéhradecko. Archiv zajišťoval veškeré korekční, redakční a technické práce sborníku. ( Bc.
J. Košek, Bc. M. Landsmann, Mgr. R. Pokorný).
Archiv zajišťoval redakčně (PhDr. J. Šůla) a technicky připravoval tisk (Bc. J. Košek) Sborníku prací

východočeských archivů, který byl vydán v říjnu 2006.
 

IV. Stav archiválií (ochrana, evidence)
 
Evidence
Přírůstky – 51 čísel v celkovém rozsahu  34,33 bm. Celkem zapsáno 21 nových archivních fondů.

K významnějším přírůstkům patří: Česká spořitelna Hradec Králové - 7, 4 bm, JZD Králíky – 6, 37 bm, Junák –
svaz skautů a skautek, středisko Třebechovice p. O. – 1, 77 bm, Městský úřad Smiřice - 1, 02 bm.
 
Nově uspořádána a ukládacími jednotkami vybavena evidence listů fondů.
 
Ochrana

Reprodukce pro studijní účely – 190 kopií pro badatelskou potřebu 1250 pro úřední potřebu. Bylo vydáno
celkem 92 povolení pro použití vlastního reprodukčního zařízení (badatelé pořídili celkem 3578 digitálních kopií).
Průběžně byla prováděna kontrola uložení a fyzického stavu archiválií.
 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 
Viz celková zpráva restaurátorských prací SOA v Zámrsku.

 

VI. Knihovna
 
V roce 2006 plnila knihovna archivu všechny povinnosti veřejné knihovny dle příslušné legislativy. Byla prováděna
běžná revize knihovního fondu. Probíhala revize a zpracování části knihovního fondu – duplikátů. Bude dokončena
v následujícím roce.

 
Přírůstek za rok 2006 představuje 1273 knihovních jednotek. Zpracováno a vřazeno do fondu bylo: 750 k.j.
monogrrafií  a 523 k.j. periodik.
 
Celkový stav k 1.1. 2007 představuje 23 835 svazků. Počet výpůjček: 767,  z toho 463 badateli a 299
zaměstnanci archivu.
 

VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu
 
Vzdělávání zaměstnanců
Mgr. R. Pokorný - doktorandské studium na Univerzitě v Hradci Králové
PhDr. J. Pavlík, PhD. - doktorandské studium na FF UK Praha – ukončeno v roce 2006.
 

Hmotné a technické zabezpečení archivu
Dokončena realizace opatření vycházejících ze závěrů  tepelného auditu budovy ve Škroupově ulici (zateplení
severní strany, fasáda, klempířské práce, zateplení půdy, ekvitermní úprava rozvodu tepla). Byla opravena porucha
kamerového  systému  hlavní budovy a zlepšena nahrávací technika v badatelně.
 

 

Státní okresní archiv Chrudim



 
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
 
BcA. Romana Andrlová           restaurátor-konzervátor
Mgr. Ivan Bergmann                archivář (od 3.7. 2006, zástup za MD)
Mgr. Petr Boček                     archivář (od 1.3. 2006)
BcA. Kristýna Dvořáková       restaurátor-konzervátor (zástup za MD)

Otto Jiřík                                 údržbář
Vlasta Kavková                       uklízečka
Jana Lichtenbergová                archivářka, hospodářka
Pavel Němec                           správce sítě
Věra Roušarová                      archivářka
Mgr. Renata Růžičková           archivářka, zástupce ředitele (od 3.7. 2006 v SOkA Pardubice)
Mgr. Pavel Šrámek, PhD         archivář (od 3.4.2006 v SOkA Pardubice)

Mgr. Jiří Vaněček                    archivář (od 3.4. 2006)
Věra Vodrážková                    archivářka
 
 
II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu)
 
Skutečná úložná kapacita archivu cca 6500 bm.
Rezerva úložní kapacity k 31. 12. 2006 cca 2000 bm.

 
Celkové množství archiválií k 31. 12. 2006 3082,32 bm.
SOkA Chrudim uchovával celkem 2029 fondů a sbírek.
Počet nezpracovaných metrů činil 1731,29 bm (56,16%).
Přírůstek za rok 2006 činil 42,26 bm, z toho 0,12 bm delimitací.
Delimitováno z archivu bylo 0,13 bm archiválií.
Vnitřní skartací nebyly vyřazeny žádné archiválie.

Celkem bylo založeno 51 nových fondů. Zrušena nebyla žádná karta NAD.
V roce 2006 přibyla evidenčně 1 archivní pomůcka.
V evidenci k 31. 12. 2006 celkem 343 archivních pomůcek.
 

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

Výběr archiválií ve skartačním řízení - 30
systematické písemné vyřizování přikázané agendy,
veřejnoprávní původci – 30 z toho 27 s převzetím archiválií
soukromoprávní původci - 0
 



Výběr archiválií mimo  skartační řízení - 48
Archiv zakoupil dva soubory fotografií Vladimíra Mosteckého (12372,- Kč) a Liber Decretorum Parochia
Herzmanensis ab anno 1734 (8000,- Kč).
 
b) Metodická jednání
V souladu s pokyny nadřízených orgánů se archiv soustředil na uzpůsobení spisové služby podmínkám zákona č.
499/2004 Sb. Archiv provedl dvě hromadná školení pro veřejnoprávní původce z okresu Chrudim i pro soukromé
původce. Průběžně aktualizoval poradnu ke spisové službě na svých internetových stránkách. Provedl 23 osobních
a 47 telefonických konzultací.

 
Posuzování spisových norem - 12
 
c) Státní kontrola
V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zámrsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a
spisové službě a č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedli archivní inspektoři Mgr. Ivo Šulc a Mgr. Petr Boček
celkem 7 státních kontrol.
 
Předmětem kontrol byl § 68 odst. 1 a 4 zákona o archivnictví splnění stavebně technických podmínek spisoven u
měst a obcí: Chrudim, Hlinsko, Heřmanův Městec, Chrast, Nasavrky, Skuteč, Třemošnice
 
2. Zpracování archiválií
 
Fond Okresní národní výbor Chrudim: V. Roušarová a V. Vodrážková vytvořily prozatímní inventární seznam
ke skupině Knihy (37,6 bm). I. Bergmann, J. Lichtenbergová a J. Vaněček prováděli evidenci stavební
dokumentace (v současnosti zpracováno 16468 spisů), V roce 2007 bude na základě Metodického pokynu OŘA MV

ze dne 11. února 1998, č. j. AS/1-551/98 (bod IV. 3 D.) a pokynu ředitele SOA v Zámrsku řešena otázka
předání této dokumentace příslušným městským a obecním úřadům, resp. ponechání vybrané dokumentace ve
fondu.
 
Fond Okresní úřad Chrudim I (R. Růžičková, J. Vaněček)  Zpracováno 20 bm archiválií prozatím bez archivní
pomůcky.
 

Tabulka III 3 Zpracování archiválií
 

Název archivního souboru
Zpracováno
bm za rok

Inventarizováno bm za
rok

Zkatalog.
evidenčních

jednotek

Počet
katalog.
záznamů

Zrejstříkováno
evidenčních

jednotekdefinitivně průběžně

Okresní národní výbor Chrudim,
Knihy

37,6 0 0* 0 0 0

Okresní úřad Chrudim I 20 0 20** 0 0 0

Celkem 57,6 0 20** 0 0 0

 
* Viz komentář.
** Prozatím bez archivní pomůcky.
 
3. Využívání archiválií
 
a) Badatelská agenda
 
Tabulka III 4 Využívání archiválií

 

Počet Z toho Počet Počet správních
Počet

zapůjčených
Počet

vypůjčených Počet rešerší Počet rešerší



badatelů
celkem

cizinců badatelských
návštěv

řízení podle § 38
odst. 2

evidenčních
jednotek

evidenčních
jednotek

pro úřední
potřebu

pro soukromé
účely

302 1 817 0 25 27 7 1

 

Rešerše pro úřední potřebu

Akce K – soupis na základě pokynu nadřízených orgánů (V. Roušarová, V. Vodrážková),
 
Seznam pohřbených sovětských vojáků v Chrudimi pro Městský úřad Chrudim, Občanskou iniciativu Vděčnost,
resp. ruské velvyslanectví,
 
Chrudimští varhanáři – rodina Macalova – pro odbornou publikaci (Mgr. J. Vaněček),
 

Žádosti o odškodnění účastníků druhého odboje – podklady pro ministerstvo obrany,
 
Australský voják popravený Němci 8. května 1945 v Mrákotíně – pro australské úřady
(Mgr. P. Šrámek, Mgr. I. Šulc).
 
b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve
spolupráci, spolupráce s medii, zahraniční styky

 
Výzkum
Židé v Chrudimi a v Pardubickém kraji – pokračování výzkumu a shromažďování materiálů.
(Mgr. A. Langová, Mgr. R. Růžičková),
 
Letectví na Chrudimsku do roku 1949 – výzkum a shromažďování materiálů (Mgr. P. Boček),
 

Dějiny fotografie na Chrudimsku u příležitosti 150. výročí profesionální fotografie v Chrudimi a 100. výročí první
amatérské fotografické organizace v Chrudimi (Mgr. I. Šulc),
 
Političtí vězni okresu Chrudim – koordinace dokončení výzkumu pro publikaci Konfederace politických vězňů,
okresní pobočky Chrudim. Odkoupena část nákladu (Mgr. I. Šulc).
 
Výstavy

Židé v Chrudimi. 7. 3. – 2. 4. 2006. (Mgr. A. Langová, Mgr. R. Růžičková),
 
Přednášky
Židé v Chrudimi. 7. 3. 2006 (Mgr. R. Růžičková),
Fotografie na Chrudimsku. 5. 9. 2006 (Mgr. I. Šulc),
Archivní poklady Čankovic. Beseda s občany. 22. 11. 2006. (Mgr. I. Šulc).
 

Účast na konferencích
Seminář restaurátorů a historiků v Chebu (5. – 7. 9. 2006) a v Třeboni (3. – 6. 10. 2006).
Seminář o zkušenostech s využíváním klimatizace v archivech, muzeích a knihovnách (21. 11. 2006) (R. Andrlová,
K. Dvořáková).
 
Různé
Školní exkurze a spolupráce s dějepisným seminářem chrudimského gymnázia a dalšími školami (Mgr. P. Boček,

Mgr. I. Šulc).
 
Účast v redakční radě sborníku a ediční radě SOA v Zámrsku, v komisi SOA pro nákup archiválií, ve skupině pro



aplikaci programu JANUS v SOA, v redakční radě Chrudimských vlastivědných listů, v historicko-letopisecké
komisi rady města Chrudim (Mgr. I. Šulc).
 
c) Ediční a publikační činnost - součástí samostatné přílohy.
 
IV. Stav archiválií (ochrana, evidence)
 
Archiválie jsou uloženy řádně, problémy s degradací materiálu a biologickým napadením v době před předáním do
péče SOkA jsou řešeny dle možností konzervátorské dílny. (BcA. R. Andrlová, Mgr. I. Šulc)
 
Pořizování analogových a digitálních reprodukcí pro studijní a prezentační účely: Především v souvislosti s projekty
k dějinám fotografie na Chrudimsku, dále dle aktuálních potřeb. (I. Bergmann, P. Němec)
 

Kontrola archivních objektů, mikroklimatu, lokační plány (O. Jiřík,Mgr. I. Šulc).
 
Přírůstky
Nákup 438 ks fotografií (s negativy) za 12 372 Kč a 1 knihy Liber decretorum do fondu Farní úřad Heřmanův
Městec za 8 000 Kč.
 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 
Personální obsazení restaurátorské dílny: BcA. Romana Andrlová, BcA. Kristýna Dvořáková.
Materiálně technické vybavení dílny: Vybavení 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 souhrnné zprávě za SOA v Zámrsku.
 
VI. Knihovna
 
Knihovna dosáhla celkového počtu 11003 přírůstkových čísel, za rok 2006 činil přírůstek 306 přírůstkových čísel
(J. Lichtenbergová, Mgr. R. Růžičková).
 
VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu
 
Hmotné a technické zabezpečení archivu
Z větších vydání lze uvést:
sedm počítačů a server (195 tis. Kč),

síťová kopírka (86 tis. Kč),
opravy stavby a zařízení (63 tis. Kč),
obaly na pergamenové listiny (50 tis. Kč),
záznamové zařízení kamerového systému (50 tis. Kč),-
 
Vzdělávání zaměstnanců
Školení k používání programu JANUS pro SOkA Chrudim a Jičín. (I. Šulc)
 
Správa počítačové sítě a stav výpočetní techniky
Účast na práci skupiny informatiků SOA Zámrsk (P. Němec, Mgr. I. Šulc).
Účast na tvorbě manuálu programu JANUS v rámci SOA Zámrsk (Mgr. I. Šulc).
Správa počítačové sítě v SOkA Chrudim a na Ekonomicko-správním úseku SOA Zámrsk v Pardubicích.
V Chrudimi byla v souvislosti s personálními změnami a připravovaným nákupem nové výpočetní techniky zahájena
rozsáhlá reorganizace struktury serveru, počítačových souborů a záloh dat (P. Němec, Mgr. I. Šulc).
 



Státní okresní archiv Jičín
 
Jičín 506 01 

Raisova 533 -  centrála

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

I. Personální podmínky archivu
 
PhDr. Jindřich Francek                        ředitel

 
Mgr. Karel Chutný                              archivář, zástupce ředitele
Jaroslav Březina                                  správce budovy
Bc. Markéta Česáková                       archivářka
Milada Dufková                                  hospodářka
Milena Heligrová                                 archivářka

Mgr. Radka Janků                               archivářka ( MD)
Mgr. Alena Jurigová                            archivářka
Jaroslava Krausová                             archivářka
Eva Mazánková                                  manipulační pracovník
 
Mgr. Radka Janků čerpala mateřskou dovolenou, zastupovala ji Bc. Markéta Česáková. Deseti denní praxi
v archivu absolvoval student archivnictví  historie UHK, Martin Janda.

 
 
II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu)
 

Celková úložní kapacita roce 2006 - 9047 bm.
Celkem uloženo 4831 bm archiválií.
Rezerva úložní kapacity 4215,21 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 – 21
- u veřejnoprávní původců 21

- u soukromoprávních původců 0
 
Výběr mimo skartační řízení celkem - 35
- u veřejnoprávních původců 6
- u soukromoprávních původců 29
Archiv vydal 1 trvalý skartační souhlas.
 



b) Metodická jednání
V souladu s úkoly stanovenými v oblasti předarchivní péče pro SOkA na rok 2006 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,
 
- obecním úřadům: Bašnice, Jičíněves, Podhradí, Stará Paka, Staré Hrady, Vitiněves,
 
- školám všech úrovní např.: Lepařovu gymnáziu v Jičíně, Střední odbornému učilišti Lázně Bělohrad, Vyšší
odborné škole, Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Jičín, Speciální škole Jičín aj.,

 
- dalším veřejnoprávním původcům: Pedagogicko-psychologické poradně Jičín, Finančnímu úřadu Jičín, Krajské
hygienické stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové - územnímu pracovišti Jičín, Městské
nemocnici Hořice.
 
c) Státní kontrola - 6

V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zármsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a
spisové službě  č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedli archivní inspektoři Mgr. Karel Chutný a Mgr. Alena
Jurigová celkem 6 státních kontrol.
 
Předmětem kontrol byl § 68 odst. 1 a 4 zákona o archivnictví splnění stavebně technických podmínek spisoven
určených původců: Město Hořice, Město Nová Paka, Město Sobotka, Město Jičín, Město Lázně Bělohrad,
Město Sobotka. Ve všech případech byla poskytnuta součinnost dle § 14 zákona č. 552/1991 Sb. o státní

kontrole.
 
2. Zpracování archiválií
V roce 2006 byla započata v rámci schváleného harmonogramu pořádání kmenových archivních souborů
inventarizace archivního souboru Berní správa Jičín 1870 - 1952 (NAD č. 1897). Z něj byly při zpracování
vyčleněny archiválie v rozsahu 59,91 bm náležející do archivního souboru Berní správa Nová Paka 1870 - 1952
(NAD č. 1148). Celkem tedy bylo zpracováno 63,06 bm archiválií Berní správy Jičín a 59,91 bm archiválií

Berní správy Nová Paka. Vzhledem k velkému rozsahu obou výše uvedených archivních souborů budou
inventarizační práce pokračovat i v roce 2007. Současně se v inventarizaci archivního souboru Strakův hudební
archiv Kopidlno 1806 – 1978 (NAD č. 1901) navázalo na stav z roku 2005, z celkového objemu 70,48 bm
bylo zpracováno 5,18 bm.; pro další rok již zbývá pouze vyhotovení inventáře. Celkově bylo za rok 2006
zpracováno 128,15 bm.
 
viz tabulku č. III/3

 
3. Využívání archiválií
 

a) Badatelská agenda

Badatelnu archivu navštívilo 217 osob (z toho 1 cizinec), které vykonaly celkem 725 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 2006 tvořili část badatelů studenti zdejších
středních škol a vysokoškolští studenti, kteří v SOkA připravovali své seminární a diplomové práce.
 
Zápůjčky a výpůjčky

V roce 2006 zapůjčil archiv prostřednictvím 78 reverzů, celkem 167 evidenčních jednotek (2 listiny, 56 knih, 32
kartonů, 77 fasciklů resp. balíků). Většinou se jednalo o zápůjčky archiválií Okresnímu soudu Jičín (spisový
materiál), městským a obecním úřadům (kroniky) či Archivu hlavního města Prahy (sčítací operáty z r. 1921).



 
V roce 2006 si archiv vypůjčil prostřednictvím 9 reverzů 54 evidenčních jednotek (36 knih, 16 kartonů, 1 fascikl,
1 balík) od Státního oblastního archivu v Zámrsku, Státního okresního archivu Hradec Králové, Náchod, Svitavy
se sídlem v Litomyšli, Ústavu dějin umění AV ČR a Městského kulturního střediska Lázně Bělohrad.

 
Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely
 
SOkA provedl 22 rešerší pro úřední potřebu a 10 pro soukromé účely (z toho 2 složité a náročné rešerše - 1 pro
úřední účely, 1 pro soukromé účely).
 

b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy, spolupráce s médii,
zahraniční styky
 
Výzkum
Soupis nuceně vystěhovaných zemědělských rodin v 50. letech 20. století (úkol iniciovaný odborem archivní
správy MVČR č.j. AS-1216/Ř-2005).
 

Výstavy
Spolupráce na výstavě „Hospodářské a sociální důsledky bitvy u Jičína, 29. 6. 1866“ s Regionálním muzeem a
galerií Jičín (termín konání výstavy: 28. 4. - 9. 7.).
 
Účast na konferencích
„Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním“ Katedra PVH a archivního studia FF UK ve spolupráci
s Archivem hl. města Prahy a Národním archivem v Praze (Bc. Markéta Česáková, Mgr. Alena Jurigová).

 
Přednášky
23. 2. 2006, Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola Hořice
Přednáška pro úředníky obecních úřadů na téma „Archivace a spisová služba“
přednášející: Mgr. Karel Chutný
 
27. 2. 2006, Základní škola, 17. listopadu 109, Jičín

Přednáška pro učitele a žáky na téma „Kroniky v historickém kontextu“
přednášející: Mgr. Karel Chutný
 
3. 4. 2006, Základní škola, Železnická 440, Jičín
Přednášky pro učitele a žáky na téma „Kroniky v historickém kontextu“ a „Vedení kroniky“
přednášející: Mgr. Karel Chutný
 

11. 5. 2006, Deštné
Přednáška pro ředitele a zástupce ředitelů základních uměleckých škol Královéhradeckého a Pardubického kraje
na téma „Spisová služba“
přednášející: Mgr. Karel Chutný
 
25. 5. 2006, Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola Hořice
Přednáška pro kronikáře na téma „Vedení obecní kroniky“ (kronika v historickém kontextu a její účel, platné

právní normy i s ohledem na problematiku ukládání obecních kronik do archivů, kronika a její náležitosti, zápis do
kroniky a jeho úprava, dokumentační přílohy ke kronice)
přednášející: Mgr. Karel Chutný
 
26. 9. 2006, Základní škola, Husitská 1695, Nová Paka
Přednáška pro ředitele základních škol na téma „Spisová služba“



přednášející: Mgr. Karel Chutný
 
18. 10., Spolek Jičín v Praze

Přednášky pro členy spolku na téma „Jičínské dějepisectví“ a „Správní a historický vývoj Státního okresního
archivu v Jičíně“
přednášející: PhDr. Jindřich Francek a Mgr. Karel Chutný
 
c) Ediční a publikační činnost - součástí přílohy výroční zprávy za celou oblast.
 

IV. Stav archiválií (ochrana, evidence)
 
Při pravidelných (měsíčních) kontrolách nebyly zjištěny závažnější nedostatky týkající se způsobu uložení archiválií
či jejich fyzického stavu.
 
(viz také přílohu č. 9 - tabulku č. IV/1, přílohu č. 10 – Stav zachování archivních souborů)
 

Přírůstky: celkem v roce 2006 - 97, 62 bm archiválií,
 
Delimitace: celkem 47, 88 bm archiválií
- Do Státního okresního archivu Chrudim: 0,58 bm z archivního souboru Střední zahradnická škola, Střední
odborné učiliště a Odborné učiliště Kopidlno (NAD č. 2165).
- Do Státního okresního archivu Hradec Králové 0,03 bm z archivního souboru Střední zahradnická škola, Střední
odborné učiliště a Odborné učiliště Kopidlno (NAD č. 2165) a 0,01 bm z archivního souboru Okresní úřad Nová

Paka (NAD č. 1192).
- Do centrály SOA v Zámrsku - Katastrální měřičský úřad Jičín (NAD č. 22, 43,13 bm) a Okresní měřičské
středisko Nová Paka (NAD č. 1193, 4,13 bm). Ve výkazu vnějších změn jsou výše uvedené skutečnosti
zaznamenány pod č. 1 – 110.
 (viz také přílohu č. 11 - tabulku č. IV/2)
 
Zajišťovací práce (reprodukce, mikrofilmování) se v roce 2006 nerealizovaly.

 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 
V roce 2006 byla po restaurátorském zásahu v dílně SOA Zámrsk vrácena Liber contractuum 1768 – 1792 (AM
Jičín, kn. č. 1 (neusp.) předaná SOA Zámrsk 20. 6. 2003. Rovněž byly do archivu navráceny listiny náležející do
archivních souborů  Archiv města Lázně Bělohrad (kr. č. 1, inv. č. 139 - Povýšení Nové Vsi Karlem VI. na město

se třemi trhy výročními a jedním trhem týdenním (1722), orig. perg., 75 x 58 cm, 1 přivěšená pečeť) a Archiv
města Mlázovice (kr. č. 1, inv. č. 1 - Josef II. potvrzuje městečku Mlázovice tři výroční trhy (21. 5. 1784), orig.
perg., 46 x 71 cm, 1 přivěšená pečeť), které byly restaurovány v dílně Státního okresního archivu Chrudim.
 

VI. Knihovna
 

K 31. 12. 2005 bylo v přírůstkové knize evidováno 20 702 knihovních jednotek, po odečtení vyřazených
multiplikátů činí současný stav 18 937 svazků. V roce 2006 koupí či darem získáno 648 publikací, prostřednictvím
MVS bylo badatelům vypůjčeno 68 publikací. Pro správu knihovny je využíván knihovní systém Clavius.
 

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

V roce 2006 byla provedena kompletní oprava střechy budovy archivu. Pro krytí byla použita nová hydroizolační



folie Sikaplan 15G v kombinaci s podkladovou ochranou a vyrovnávací geotextilií Izoltech. Zároveň byla upravena
hromosvodná soustava. Zhotovitelem byla firma A-Z IZOL s. r. o. Hradec Králové.
 

Administrativní práce
 
Zápisy v podacím deníku: 592 čísel jednacích.

Státní okresní archiv Náchod
 
 
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
 
V roce 2006 vykonávali předepsanou odbornou praxi v archivu níže uvedení studenti a studentky oboru
archivnictví – historie Univerzity Hradec Králové: Jan Omámik, Pavel Horák, Jarmila Hilmanová, Štěpánka

Lněničková, Irena Nekovářová.
 
II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu)
 
Celková úložná kapacita: 10 065,90 bm
Využitá úložná kapacita: 6 892,60 bm
Rezerva úložné kapacity: 3 174,30 bm
 
Množství přírůstků v roce 2006: 77 položek v přírůstkové knize v rozsahu 83,52 bm. Úbytky nebyly žádné.

 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií1.
 
1. Předarchivní péče
 
a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení

Výběr archiválií ve skartační řízení byl proveden celkem u 30 původců (protokolů celkem 31) z toho u



veřejnoprávních původců 25, u soukromoprávních původců 3 a při zániku původce 3.
 
Výběr archiválií mimo skartační řízení proveden u 42 původců (protokolů celkem 44).

 
Dary – např. osobní fondy Jan Šimáně, Zdeněk Bartl, Oldřich Šafář, Spolek divadelních ochotníků Olešnice za
Červeným Kostelcem – dárce Frant. Tuček.
 
Koupě – např. cenná sbírka teatralií z Jaroměřska včetně autorských rukopisů od Prof. PhDr. Františka Černého
za 150 000 Kč, sbírka fotografií a pohlednic z Náchodska od Oldřicha Špreňara za 25 000 Kč, rukopisná
pamětní kniha z dvacátých let 20. století od Miloslava Adolfa za 1 500 Kč a několik drobných nákupů

z Antikvariátu Náchod.
 

b) Metodická jednání
Vyžádané osobní konzultace v institucích: celkem 12.
(MěÚ Jaroměř, MěÚ Náchod, MěÚ Broumov – opakovaně, MěÚ Police nad Metují, OÚ Dolní Radechová, OÚ
Vysokov, OÚ Rychnovek, MŠ Komenského Náchod - opakovaně, MŠ Velké Poříčí, MŠ Česká Skalice,
Dětský domov, MŠ a školní jídelna Broumov, Střední odborné učiliště společného stravování Teplice nad Metují.

 
Školení a semináře: celkem 5.
Školení pro pracovníky Okresního státního zastupitelství Náchod, dále dva semináře pro ředitele škol okresu
Náchod a dva semináře pro přihlášené veřejnoprávní a soukromoprávní původce.
 
Specifická metodika je poskytována obecním a městským kronikářům.
 

Posouzení předložených spisových norem původců včetně související metodicko-poradenské činnosti bylo
provedeno u 26 subjektů (především MěÚ, OÚ, ZŠ, MŠ).
 
c) Státní kontroly
V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zármsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a
spisové službě  č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedli archivní inspektoři Mgr. L. Baštecká, Alice Snášelová
a PhDr. J. Čáp celkem 4 státní kontroly.

 
Předmětem kontrol byl § 68 a § 61 odst.1 a 4 zákona o archivnictví splnění stavebně technických podmínek
spisoven určených původců: Město Jaroměř, Město Náchod, Město Broumov, Město Nové Město nad Metují
 
2. Zpracování archiválií
 
Rozpracované archivní fondy:

 
NAD 1417 ONV Náchod II, 1945 – 1990. V roce 2006 bylo zpracováno období let 1945 – 1960 (cca 91,60
bm), z toho inventarizováno v programu JANUS 30,20 bm. Jedná se částečně o reinventarizaci, v jejímž rámci se
provádí rekonstrukce původní registratury.
 
NAD 498 MNV Velké Petrovice, 1945 – 1990; 3,10 bm, z toho v roce 2006 reinventarizováno a uspořádáno
celkem 1,63 bm.

 
NAD 2137 Sbírka map a plánů, 1620 – 2002; 2,25 bm. V roce 2006 proběhlo třídění, očista a rozřazování
materiálu, 330 map bylo inventarizováno v progamu JANUS (t.j. 0,84 bm).
 
Ukončené zpřístupňovací práce:
 



NAD 959 Archiv města Náchod, 1402 – 1945 (1985), celkem 144,23 bm, v průběhu tří let byla provedena
celková reinventarizace a inventarizace nezpracovaného materiálu, v roce 2006 byl vyhotoven inventář (za rok
2006 inventarizováno 20, 99 bm.)

 
NAD 383Velkostatek Police nad Metují, 1706 – 1948 (SOA Zámrsk), původní rozsah: 96,53 bm, nově 99,5
bm. Inventarizace celého fondu byla provedena v průběhu dvou let, v roce 2006 byl vyhotoven inventář, (za rok
2006 - 57,5 bm).
 
NAD 614 OV KSČ Náchod, 1945 – 1988, původní rozsah 19,24 bm, po zpracování 23,38 bm. V roce 2006
byl vyhotoven inventář.

 
NAD 2366 Národní garda Náchod, 1848 – 1850, rozsah 0,13 bm. Inventarizace včetně vyhotovení inventáře
byla provedena mimo plán v souvislosti se zpracováváním AM Náchod.
 
Celkem bylo v roce 2006 definitivně zinventarizováno 102 bm a průběžně zinventarizováno 32,67 bm.
Zpracováno, t.j. roztříděno a uspořádáno bylo celkem 198,95 bm.
 

3. Využívání archiválií
 

a) Badatelská agenda
Počet badatelů: 211 z toho 17 cizinců; počet badatelských listů: 230; počet návštěv: 1206 (studium 629,
informativní návštěvy 553 a exkurze 24).
 
Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely
Celkem badatelských dotazů a rešerší 553 z toho všeobecné dotazy – 57; tématické rešerše (genealogie, kulturní
historie, historie obcí, životopisy osobností, vývoj); majetkových poměrů, dědictví aj.) – 19; státní občanství,

domovská příslušnost, výpisy z matrik – 34; opisy, výpisy, sbírky listin, kolaudační a soudní rozhodnutí, stav. a
proj. dokumentace – 313; potvrzení o studiu, návštěvě školy, zaměstnání, důchodu – 126; doklady o zatčení,
věznění, pracovním nasazení – 4.
 
Exkurze – celkem 3: VOŠ stavební Náchod; Městská knihovna Police nad Metují – čtenářský kroužek; Česká
archivní společnost v rámci zájezdu.
 
b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve
spolupráci, spolupráce s medii, zahraniční styky
 
Výzkum
Výzkum bohemik ve WAP Wroclaw – excerpce archiválií k česko-kladskému pomezí (Mgr. L. Baštecká, PhDr.
J. Čáp, Mgr. J. Čížek), studijní pobyt ve dnech 20. – 22. 6. 2006.
 
Vývoj samosprávy v Náchodě (L.Baštecká, J.Čáp, 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).
 
Projekt Identifikace projevů lidové kultury (Mgr. L. Baštecká, pro MVČ Hradec Králové).
 
Přednášky – celkem 18
 
Mgr. L. Baštecká např.:
Kronikářství v Novém Městě nad Metují (Klub seniorů NMnM 26.1.),
Prameny k dějinám obce Malá Čermná (OS Pumpa Malá Čermná 18.2.),
Historie ochotnického divadla v kraji a díle A. Jiráska (FFUK Praha, katedra divadelní vědy k poctě Prof. Fr.
Černého 21.2.),

Válka 1866 v paměti východočeské kulturní krajiny a jejích obyvatel (konference ve VČM HK 26.4.),



Regionální malíř Karel Šafář (vernisáž výstavy v Hronově 12.8.),
 
Mgr. J. Čížek:

Prusové v Náchodě roku 1866 (LHV Beránek Náchod 14.6., s Mgr. L. Bašteckou),
Rakouská armáda a pruský vpád do severovýchodních Čech v roce 1866 (Letní škola historiků na UHK 30.8.).
 
Mgr. J. Ptáčková: Ženy pronásledované komunistickým režimem(diskusní příspěvek, Akademické týdny v Novém
Městě nad Metují 7.8.).
 
Výstavy – celkem 8

 
„750 let Broumova v archivních dokumentech“ (originály archiválií vystaveny v Muzeu Broumovska 16.6. –
31.7.2006) a několik menších výstav archiválií na obecních úřadech v Božanově, České Metuji, Bezděkově,
Heřmánkovicích, Velkém Poříčí a Jezbinách při příležitosti historických výročí těchto obcí.
 
Zahraniční spolupráce je realizována především 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 25.10.2006. O studijním pobytu ve Státním archivu Wroclaw viz výše.
 
c) Ediční a publikační činnost - součástí samostatné přílohy.
 

IV. Stav archiválií (evidence, ochrana)
 
Pokračovalo mikrofilmování badatelsky nejvíce frekventovaných archiválií a obecních a městských kronik.
Z těchto mikrofilmů bylo v roce 2006 zhotoveno 2 406 papírových kopií.
 
Byly provedeny 4 pravidelné kontroly archivních objektů, mikroklimatu, uložení a fyzického stavu archiválií (vždy
1x za čtvrtletí). Zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány.
 

Fyzický stav archiválií v depozitářích I – III (A a B) je závislý na funkci klimatizačního zařízení. Depozitáře IV – IX
jsou pouze temperovány. Pro zlepšení podmínek a prevenci možného fyzického poškození archiválií by bylo
vhodné realizovat výhledově některá opatření (např. zakoupení dezinfekční komory, ochranných melinexových
folií, ukládání v horizontální poloze) – viz zpráva restaurátorky z průzkumu v roce 2004.
 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 
V roce 2006 byly v restaurátorské dílně SOkA v Pardubicích restaurovány pergamenové listiny a pečetě z fondu
AM Broumov, jedna papírová listina byla zrestaurována v dílně SOA Zámrsk.
 

VI. Knihovna
 

Počet svazků – 12 475. Přírůstek za rok 2006 – 363 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. Evidence knihovny je vedena v knihovnickém programu Clavius.
 

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



Vzdělávání zaměstnanců
Určení zaměstnanci absolvovali jednodenní porady a konzultace (např. archivní inspektoři, informatici), popřípadě
školení řidičů referentských motorových vozidel či školení BOZP a PO. Ředitelka archivu se zúčastnila

dvoudenního kursu „Ukládání digitálních záznamů“ v Benešově, pořádaném Archivní správou MV.
 
Aktivní účast na konferencích:
„Rok 1866 a česká společnost“ (Muzeum východních Čech Hradec Králové 26. 27. 4., Mgr. L. Baštecká –
referát,Mgr. J. Čížek).
Akademické týdny (Pavlátova louka Nové Město nad Metují 7.8., Mgr. J. Ptáčková – diskusní příspěvek).
 
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.
 
Na základě závěrů energetického auditu z roku 2004 byla v roce 2006 provedena výměna oken v přízemí budovy
SOkA č.p. 1834, zbývající část oken bude z finančních důvodů vyměněna až v roce 2007..
 
Administrativní práce - V roce 2006 bylo přijato a vyřízeno celkem 1 102  čísel jednacích.

 

 

Státní okresní archiv Pardubice
 
 
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 (na MD od června)

Ivana Dočkalová                     asistentka, hospodářka
Pavlína Friedová                      uklízečka
Bc. Ladislav Hloušek   archivář
Renata Klčová                         archivářka
Mgr. Linda Kučerová archivářka, knihovnice
Karla Mimrová                        knihařka
Zuzana Nováková                   restaurátorka

Mgr. Renáta Růžičková           archivářka
Vladimír Sedláček                   operátor VT., správce budovy
Mgr. Tereza Siglová                archivářka
Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D.       archivář
 
Během letních měsíců roku 2006 v SOkA vykonali povinnou archivní praxi posluchači Fakulty humanitních studií
Univerzity Hradec Králové, katedry PVH Petr Jakoubek, Hana Kubelková, Markéta Stehlíková, Michal

Jesenský, David Kakrda, Kristýna Levínská a posluchačka Univerzity Pardubice oboru kulturní dějiny Kateřina



Mikanová.
 

II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu)
 
K 31. 12. 2006 bylo v SOkA Pardubice uloženo 4 212,24 bm archiválií. V roce 2006 přijato 117 přírůstků
v celkovém rozsahu 39,59 bm. Úbytky žádné.
 
Centrála - úložní kapacita - 2400 bm,
Depozitář Přelouč úložní kapacita – 1 300,
Depozitář v ul. J. Palacha (pronajaté prostory)  kapacita cca – 1 200 bm
 
Celkem úložní kapacita – 4  900 bm, rezerva cca – 700 bm
 

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

- ve skartačním řízení u 51 původců (celkem 55 protokolů) z toho 36 s převzetím archiválií,
- mimo skartační řízení u 48 původců (celkem 48 protokolů) z toho 34 s převzetím archiválií.
 
b) Metodická jednání
Metodická pomoc byla poskytována formou individuálních konzultací většinou v souvislosti s konkrétním
problematikou (skartační řízení, spisové normy apod.). Hromadné školení proběhlo pro úředníky Finančního úřadu
v Pardubicích.

 
c) Státní kontrola – celkem 5
V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zámrsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a
spisové službě a č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedli archivní inspektoři Mgr. J. Poddaná, Ph.D., Bc. L.
Hloušek a Mgr. P. Šrámek, Ph.D. celkem 5 státních kontrol u následujících původců:
Město Přelouč, Statutární město Pardubice, Město Holice, Město Dašice a Obec Choltice.
 

Předmětem plánovaných kontrol byl § 68 odst. 1 a 4 zákona o archivnictví splnění stavebně technických podmínek
spisoven určených původců a v jednom případě (Obec Choltice) § 25 a § 68 archivního zákona.
�
2. Zpracování archiválií
 

Dokončené fondy:

 
NAD 1677 Bičík Zdeněk, Pardubice 1916 – 1989, Mgr. T. Siglová, (vnitřní skartace 0,01), 1,26 bm.
 
NAD 42 Archiv obce Břehy, (1822) 1850 – 1945 (1951), Mgr. R. Růžičková, (vnitřní skartace 0,01), 1, 65
bm.
 

Rozpracované fondy:
 
NAD 1553 KSČ – okresní výbor Pardubice, 1948 – 1989 bude dokončen v roce 2007.
 
Městský národní výbor Pardubice nebyl dokončen z důvodu převzetí několika dalších přírůstků. Inventarizace
bude dokončena v roce 2007.

 
NAD 2179 Fišera Joseph, profesor 1912 - 2004 a  NAD 2195 Sdružení československých dobrovolníků
ve Francii [1893] – 2005 - pokračovaly inventarizační práce.



 
3. Využívání archiválií
 

a) Badatelská agenda
 

Celkový počet badatelů – 319;
- studenti - 154 z Univerzity Pardubice (77), Univerzity Hradec Králové (25), Masarykova univerzita Brno (5),
Karlova univerzita Praha (6), UJEP Ústí nad Labem (4), studenti středních a vyšších odborných škol (26),
-   zaměstnanci státní správy – 32,
-   důchodci – 37,
 
Badatelských návštěv celkem  - 1269

Badatelská témata:
- dějiny menších měst a obcí (68),
- dějiny Pardubic a Pardubicka (45),
- genealogie (26),
- dějiny školství (18),
- kulturní život a spolkový život ve městě (15) apod.
 

Dotazů celkem - 301 (potvrzení studia a dosaženého vzdělání, majetkoprávní záležitosti, potvrzení zaměstnání)
Kladně vyřízeno 244 dotazů, 48 negativně a 9 postoupeno).

 
b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve
spolupráci, spolupráce s medii, zahraniční styky
 
Výstavy
Prezentace projektu Legionáři a jejich pokračovatelé ve světle česko–francouzské spolupráce, jejíž součástí bylo
představení archiválií z osobního fondu Josef Fišer a z fondu Sdružení československých dobrovolníků ve Francii,

které byly předány do SOkA Pardubice v letech 2004 – 2005 z Francie. Vernisáže se zúčastnili mj. velvyslanec
ČR ve Francii, Pavel Fischer, vojenští přidělenci obou států a předseda Sdružení čsl. dobrovolníků ve Francii pluk.
Valérien Ignatowich.
 
Přednášky
Průběžně pořádány přednášky o historii Pardubic a další osvětové akce pro kronikáře (30) a pro školy.
Pokračovaly semináře o archivu a pomocných vědách historických pro Gymnázium Pardubice a Univerzitu

Pardubice. V rámci Městských slavností byl uspořádán Den otevřených dveří a vědomostní soutěž pro děti
základních škol.
 
Konference
 
Kongres SVU v Českých Budějovicích – seminář „České archivy a prameny k dějinám  zahraničních Čechů“,
Mgr. J. Poddaná Ph,D. přednesla příspěvek: „Sdružení  československých dobrovolníků  v Paříži a jeho 

dlouholetý předseda prof. Joseph Fišera“.
 
Mikulovské sympozium a liberecký seminář „Židé v Čechách“, Mgr. R. Růžičková - příspěvek  „Sonda do života
židovské komunity na ploše okresního města v 19. a 20. století“.
 
Konference ve Zlíně „Tomáš Baťa a jeho doba“ – Mgr. Pavel Šrámek, PhD. – příspěvek: „Podnikání Tomáše
Bati v Pardubicích“.

 



Zahraniční spolupráce
Pokračovaly kontakty se Sdružením československých dobrovolníků ve Francii.Ve dnech 12. – 14. května 2006

se Mgr. J. poddaná Ph.D. zúčastnila pietní akce kladení věnců na památném hřbitově La Targette.
 

c) Ediční a publikační činnost
Legionáři okresu Pardubice, rodáci a občané 1914 – 1920. Pardubice 2006.
Podrobně součástí samostatné přílohy výroční zprávy za celou oblast.
�

IV. Stav archiválií (ochrana, evidence)
 

Evidence
Přírůstky –celkem 117 o celkovém rozsahu 39,59 bm.
 
Nejvýznamnější přírůstky: Magistrát města Pardubic (21,18 bm), Střední průmyslová škola chemická

v Pardubicích (1,91), Klub přátel  Pardubicka z let 1965 – 1980 (0,28 bm).
 
Ochrana archivního materiálu
Proběhla dílčí dezinfekce archiválií. Celkové odplísnění depozitáře v depozitáři J. Palacha se uskuteční až v roce
2007. Vysoké letní teploty negativně ovlivnily mikroklima v podkrovních prostorách v Přelouči i v centrále archivu.
 
Byla provedena kontrola stavu uložení archiválií mimo archiv u kulturních institucí (Muzeum Přelouč, Holice,

Choltice). Nevhodné uložení archiválií v Cholticích bylo řešeno v rámci státní kontroly.
 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 
- Materiálně technické vybavení – v roce 2006 doplněna zvlhčovací komorou.
- Personální obsazení pracoviště k 31.12.2006 – Zuzana Nováková (restaurátorka), Karla Mimrová (knihařka).

 
Restaurátorské a knihařské pracoviště SOkA se v roce 2006 zabývalo převážně restaurováním archiválií ostatních
okresních archivů knih, map a plánů i pergamenových listin s přivěšenými pečetěmi.
 
Restaurátorky průběžně dezinfikovaly kontaminované přírůstky, prováděly průběžná měření v depozitářích a
regulaci mikroklimatu. Provedly základní ošetření havarijního stavu nálezu tiskovin z pomníku Dražkov u Sezemic a
na požádání  Muzea Východních Čech restaurovaly, konzervovaly a opatřily ochrannými obaly velmi poškozené

listiny z roku 1867 – nález pruského pomníku v Chlumu u Hradce Králové.
 

VI. Knihovna
 
Počet přírůstků knihovny za rok 2006 činí 506 čísel. Celkový stav knihovního fodu k 31. 12. 2006 představuje 13
139 knihovních jednotek. Za rok 2006 bylo v programu Clavius zaevidováno 1100 svazků.

 

VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu
 
Vzdělávání zaměstnanců
Pracovnice restaurátorské dílny absolvovaly školení a odborné semináře v Národním archivu v Praze, Mgr.
J.Poddaná Ph.D. se zúčastnila školení o evidenci NAD a souvisejících technologiích v Benešově.  

 
 

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou



 
Rychnov nad Kněžnou 516 01
Kolowratský zámek -  centrála
tel. 494 535 595, mobil 605226068
fax 494 535 595, e-mail: soka - rk@nextra.cz
 

 

I. Personální situace
 
Stav k 31.12.2007
 
JUDr. Josef Juza                      ředitel
 

Mgr. Radka Holendová           archivářka
Ludmila Horáková                   uklízečka
Alena Strážnická                      archivářka
Zdeněk Vyskočil                     archivář
Mgr. Lucie Morávková            archivářka na MD
 

V roce 2006 došlo k mnoha personálním změnám. K 1.1. 2006 odešla uklízečka Eva Ruprichová, kterou
vystřídala Ludmila Horáková. Ke 30. červnu ukončil pracovní poměr Lukáš Faltus – archivář, správce IT a dnem
30. listopadu  odešla také PhDr. Jana Šebová, odborná archivářka.
 
V červnu srpnu vykonávali v archivu odbornou praxi studenti oboru archivnictví Univerzity Hradec Králové:
Jaromír Klášterecký, Michal Zeman, Iva Lhotová, Zdeněk Tomáš, Martina Dostálová a Pavel Bednář.
 

II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu)
 
Celková úložní kapacita – 3 900 bm
Rezerva úložní kapacity – 1 700 bm
 
Archivních souborů                  1880

Celkem bm                              2 021,36 bm
- z toho nezpracováno  173, 84 bm tj. 8, 60 %

zpracováno                  1 847,52 bm tj. 91, 39 %
- z toho inventarizováno           1 710, 27 bm tj. 84, 55 %
 
 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií
 
1. Předarchivní péče
 
a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení
- ve skartačním řízení – celkem u 47 původců, 48 protokolů
- mimo skartační řízení – celkem 45 původců , 48 protokolů

 
b) Metodická jednání – celkem u 54 organizací (3 hromadná školení, 38 individuálních)
Další metodické dohlídky u 21 organizací: Obecní úřady - Bohdašín, Borovnice, České Meziříčí,  Deštné v O.h.,
Kunov, Králova Lhota, Ohnišov, Orlické Záhoří, Potštejn, Žďár nad Orlicí; Městské úřady - Borohrádek, Týniště
nad Orlicí,  Vamberk; Školy – ZUŠ Týniště n.O., SPŠS Rychnov n.Kn.,  ZŠ Albrechtice n.O., ZŠ Borohrádek, 



ZŠ Orlické Záhoří, Gymnázium RK, ZUŠ Kostelec n.O., Speciální škola RK.
 

c) Státní kontrola – celkem 6, z toho 5 plánovaných, 1 na podnět občana.
V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zármsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a
spisové službě a č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedli archivní inspektoři Mgr. R. Holendová a Z. Vyskočil
celkem 6 státních kontrol, z toho 1 byla provedena na podnět občana.
 
Předmětem plánovaných kontrol byl § 68 odst. 1 a 4 zákona o archivnictví splnění stavebně technických podmínek
spisoven určených původců: Město Dobruška, Město Kostelec nad Orlicí,  Město Rokytnice c O.h., Město

Rychnov nad Kněžnou, Město Vamberk; Neplánovaná kontrola byla provedena u Obce Bolehošťse zaměřením
na § 64 odst. 1 zákona o archivnictví.
 
2. Zpracování archiválií

 

Název archivního souboru
Zpracováno
bm za rok

Inventarizováno bm za
rok

Zkatalog.
evidenčních

jednotek

Počet
katalog.
záznamů

Zrejstříkováno
evidenčních

jednotekdefinitivně průběžně

JZD Bačetín 0,42  0,42    

JZD Bolehošť 2,71  2,71    

JZD Borovnice 1,65  1,65    

JZD Černíkovice 1,1  1,1    

JZD České Meziříčí 6,10  6,10    

JZD Čestice 1, 53  1, 53    

JZD Dlouhá Ves 0,82  0,82    

JZD Dobré 1,75  1,75    

JZD Dobruška 1,20  1,20    

JZD Chleny 0,63  0,63    

JZD Lukavice 1,33  1,33    

JZD Ohnišov 1,50  1,50    

JZD Slatina 1,64  1,64    

JZD Synkov 0,84  0,84    

JZD Trnov 1,45  1,45    

JZD Tutleky 1,42  1,42    

JZD Týniště n.O. 3,91  3,91    

JZD Voděrady 0,45  0,45    

JZD Záměl 0,86  0,86    

Společenský zemědělský podnik
Rychnov n.Kn.

1,56  1,56    

STS Rychnov n.Kn. 1,80  1,80    

Výrobní družstvo Krajka
Vamberk

7,08  7,08    

Školský úřad Rychnov n.Kn. 21, 18  21, 18    

       

Celkem 62,43  62,43    

 
Celkem zpracováno 62,43 bm archiválií (původní stav před zpracováním), formou prozatímního inventárního
seznamu 42,08 bm, vnitřní skartací vyřazeno 20, 35 bm archiválií.
 
Blíže viz tabulka Tabulka III 3 Zpracování archiválií.
 

V roce 2006 bylo dokončeno překládání - katalogizace a rejstříkování kronik z následujících fondů:



 
Archiv fary ř.k.c. Týniště nad Orlicí 1838 – 1997,

Archiv fary ř.k.c. Chleny 1837 – 1980,
Arhicv fary ř.k.c. Borohrádek 1836 – 1995,
Archiv fary ř.k.c. Neratov 1726 – 1939,
Obecná škola německá Bělá 1764 – 1937,
Archiv obce Bedřichova 1918 – 1937,
Obecná škola německá Bedřichova 1900 - 1939.
 

3. Využívání archiválií
 
a) Badatelská agenda 
Celkový počet badatelů – 111 (z toho 6 cizinců).
 
Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely
Z celkového počtu 10 např.:

Soupis nuceně vystěhovaných zemědělských rodin v 50. a 60. letech  20. století.
Soupis erbovních listin.
Kdo byl kdo v říšské župě Sudety.
Pro Městský úřad Rychnov nad Kněžnou – významné osobnosti, historie vybraných budov, historie varhan
v regionu.
Pro Městský úřad Týniště nad Orlicí - archiválie k osobnostem regionu.
Odsun obyvatel německé národnosti  po 2. sv. válce.

 
b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve
spolupráci, spolupráce s medii, zahraniční styky
 
Přednášky, exkurze, výstavy
Archiv spolupracuje s městskými a obecními úřady na při různých historických a společenských výročích obcí,
spolků, měst apod. Velmi dobrá je spolupráce s faráři římskokstolické církve rychnovského vikariátu v oblasti

péče o církevní kroniky, které jsou skenovány, pořizovány jejich duplikáty a originály ukládány do archivu.
 
Archiv spolupracuje s kronikáři obcí – 79 (z celkového počtu 93) se zúčastnilo každoročního celodenního setkání,
pořádaného archivem.
 
c) Ediční a publikační činnost
Spolupráce na publikacích: V. Rathouský: Opočno 1068 – 2000. Praha 2006 a Historie obce Čestice. Publikační

činnost pracovníků archivu je součástí samostatné přílohy.
 
 
Zahraniční spolupráce
Archiv navázal spolupráci s Krajanským sdružením vystěhovaných občanů  z obcí  Orlických  hor po roce 1945 se
sídlem ve Waldkreiburgu v Německu.
 

IV. Stav archiválií (ochrana, evidence)

Depozitáře jsou vybaveny odvlhčovači, které udržují vlhkost pod 55 %. Průběžně jsou odstraňovány závady na
elektroinstalaci.
 
- digitalizace a skenování – 13 778  převážně z kronik obcí, škol, far ř.k.c. a další 
 



- průběžně byl kontrolován stav depozitářů (12x) a kontrolován fyzický stav archiválií (44).Výsledky kontrol jsou
zapisovány a průběžně je zpracováván přehled archiválií, na kterých je potřeba provést restaurátorské či

konzervátorské zásahy.
 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 
Restaurátorské práce nebyly prováděny.

 

VI. Knihovna
 
Nově vzato v roce 2006 do evidence 228 knih.
Celkem v evidenci knihovního fondu – 9 749 knih.
 

Nové přírůstky odborné knihovny jsou evidovány v programu Clavius, zakoupeném v roce 2005 a průběžně
pokračuje převod knihovního fondu do nové evidence.
 

 Státní okresní archiv Svitavy 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 (do 31.12.2006)

Pavla Dvořáková                                 archivářka, správce IT
Eva Jiskrová                                        archivářka
Lenka Kobzová                                  hospodářka
Mgr. Stanislav Konečný                      archivář
Pavel Kopřiva                         správce budov, řidič

Elena Kubešová                                  archivářka
Mgr. Katka Marion Tomanová*          archivářka (do 12.5. 2006)
 
(* dříve Mgr. Kateřina Jílková)
Od 3. 1. do 28. 2. a dále od 1. do 31. 12. 2006 pracovala v archivu na základě dohody o pracovní činnosti
Cecílie Tajstrová. Prováděla zejména manipulační a adjustační práce.
 
Povinnou odbornou praxi v archivu absolvovali: Jiří Sedlický, posluchač studia archivnictví  na FF UM v Brně,
Kateřina Jelínková, studentka Střední odborné školy obchodu a služeb v Chocni, Lucie Raliková studentka
archivnictví Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové, Bc. Lucie Dušková, studentka Filozofické
fakulty Univerzity v Pardubicích, Bc. Gabriela Bartošová, studentka antropologie Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v Brně a Jiří Jiruše, posluchač bakalářské formy studia archivnictví na Fakultě humanitních
studií Univerzity Hradec Králové.



 
Za celoživotní přínos českému archivnictví udělil emeritnímu řediteli SOkA Svitavy p. PhDr. Jindřichu  R ů ž i č k o
v i , CSc., ministr vnitra České republiky Ivan Langer dne 17. října 2006 medaili Za zásluhy o české
archivnictví.
 
II. Celkové množství uložených archiválií ( prostorové podmínky archivu)
 
Celková úložní kapacita - cca 6.800 bm

Rezerva úložní kapacity pak cca 2.100 bm
 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií
 
1. Předarchivní péče
 
a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení
- ve skartačním řízení - celkem u 43 původců ( 43 protokolů) z toho 24 s převzetím archiválií,
- mimo skartační řízení – celkem u 3 původců (3 protokoly).
 
b) Metodická jednání - 31 metodických dohlídek zaměřených na konzultace vedení spisové služby např. u
ÚZSVM – OOP Svitavy. Městských úřadů Jevíčko, Litomyšl, Moravská Třebová, Svitavy, Polička, u obecních
úřadů: Březina, Desná, Linhartice, Dolní Újezd, Karle, Horní Újezd, Čistá, Chornice, Javorník, Městečko
Trnávka, Poříčí, Radiměř, Rozhraní, Rudná, Sklené, Široký Důl, Třebařov, Vendolí, Vranová Lhota a Vysoká.
Dále bylo poskytnuto přes 100 individuálních instruktáží pro spisovenské pracovníky veřejnoprávních původců.
Během roku 2006 posouzeno celkem 29 skartačních a spisových řádů a plánů veřejnoprávních původců (obecní
úřady, střední a základní školy, nemocnice, kulturní zařízení).
 
c) Státní kontrola – celkem 5
V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zámrsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a
spisové službě a č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedli archivní inspektoři: Mgr. Oldřich Pakosta a Eva
Jiskrová celkem 5 státních kontrol u následujících původců: Město Jevíčko, Město Litomyšl, Město Moravská
Třebová, Město Polička a Město Svitavy.
Předmětem plánovaných kontrol byl § 68 odst. 1 a 4 zákona o archivnictví splnění stavebně technických podmínek
spisoven určených původců.
 
2. Zpracování archiválií
Bez pomůcky uspořádáno celkem  52, 34 bm archiválií. Podrobně tabulka č. III /3 Zpracování archiválií v příloze.
Sbírka map a plánů: 23 přírůstků (Mgr. S. Konečný).
 
3. Využívání archiválií
 

a) Badatelská agenda
Celkový počet badatelů za rok 2006 – 225 (z toho 6 cizinců).
Tematické rozdělení - historická témata 211, správní problematika 14.
Celkový počet návštěv - 803.
 
Počet výpisů 93 z toho pro potřeby úřadů a jiných organizací 49; pro potřebu občanů 44.
 
Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely
Mgr. S. Konečný : rešerše o osudech židovského obyvatelstva bývalého okresu Svitavy; v souvislosti s vydáním
publikace Stopy Židů v Pardubickém kraji (Pardubice 2006).
 
Mgr. O. Pakosta:
-   plk. M.F.Frol - pro komisi pro  památné hroby pracujících při MÚ Litomyšl,
-   první zmínka o lokalitě Heřmanice – Švábenice,
-   Vavřinec Toulovec z Třemošné - pro Městské muzeum a galerii ve Svitavách,
-   nejstaší městská pečeť a znak města Svitavy,
 



Soupis erbovních listin uložených v SOkA Svitavy,
Nuceně vystěhovaní zemědělci v 50. a 60. letech 20. století,
Kdo byl kdo v říšské župě Sudety.
 
b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve
spolupráci, spolupráce s medii, zahraniční styky
 
Konference
Konference ke 140. výročí prusko – rakouské války 1866, Muzeum východních Čech v Hradci Králové (Mgr. S.

Konečný, Mgr. O. Pakosta).
 
Přednášky a exkurze
9 přednášek a exkurzí věnovaných regionální historii – např.:
Mgr. S. Konečný – O zakládací listině jakož i o založení města Poličky,
Mgr. O. Pakosta – Heraldika se vztahem k numismatice (Česká numismatická společnost – pobočka Ústí nad
Orlicí),
Mgr. O. Pakosta – entomolog František Klapálek ( pro Městskou knihovnu v Litomyšli) a pod.
 
c) Ediční a publikační činnost – součástí samostatné přílohy.
 
St. Vosyka uspořádal: II. ročenku Městského muzea Česká Třebová, 2005 Česká Třebová 2006  a zpracoval
písemný posudek na publikaci autorů R. Fikejz – V. Velešík: Kronika města Svitavy. Svitavy 2006.
 

Ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli SOkA Svitavy připravil a vydal další svazek periodika Pomezí
Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd 7, Litomyšl 2006, 315 s. (vedoucím
redaktorem byl PhDr. Milan Skřivánek).
 
d) Různé
Mgr. O.Pakosta navrhl znaky a prapory pro několik obcí (Borová, Banín, Oldřiš a Perálec).
 

IV. Stav archiválií (ochrana, evidence)
 
Evidence
Celkový počet přírůstků v roce 2006 – 73, 69 bm
Celkový počet úbytků v roce 2006 – 0 bm
Významnější přírůstky:
Okresní prokuratura Svitavy 1981 – 1983 0,96 bm
Okresní úřad Svitavy (1948)1990 – 2002, 9,32 bm,
ONV Svitavy (1947)1945-1990(2001, 34,02 bm
Finanční úřad Litomyšl 1990-2000, 3 bm
Zemědělské obchodní družstvo Banín 1948 – 1990, 4,32 bm
 
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. Konzervace a restaurování archiválií
 

V roce 2006 byly převzaty ze SOkA Chrudim restaurované a konzervované archivní kulturní památky. Viz blíže
Zpráva o výsledcích prověrek fyzického stavu archivních kulturních památek v SOA v Zámrsku za rok 2006
v příloze výroční zprávy.

 

VI. Knihovna
 



Stav archivní knihovny - 19.269 svazků; přírůstek za rok 2006 - 265 svazků. V rámci knihovenských prací byla
zpracovávána bibliografie okresu - celkem  evidováno 232 nových záznamů.  Zpracovány přírůstky - 33 titulů
periodik 45 titulů do knihovny.
 

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

Vzdělávání zaměstnanců
Zaměstnanci archivu se účastnili školení k používání knihovního programu CLAVIUS, semináře zaměřeného na
dokumentační techniky mobiliárních fondů v SOkA Pardubice a dalších školicích akcí pořádaných oblastním
archivem.
 
Administrativní práce
K 31. 12. 2006 je v podacím deníku evidováno 876 čj., z toho 183 podání bylo doručeno elektronickou poštou.
 
Hmotné zabezpečení archivu
V centrální budově SOkA Svitavy byla provedena výměna termoventilů u radiátorů, stropní průduchy v depotu
jízdárna byly osazeny protipožárním materiálem.
Centrální budova SOkA Svitavy byla na konci roku 2006 napojena na pult HZS Pardubice.

 

Státní okresní archiv Trutnov
 
Trutnov 541 01 
Komenského 128 - centrála
tel. 499 829 411 ústředna
fax  499 829 410, e-mail: soka-tu@seznam.cz
internetové stránky: http://soka-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
Josef Janata                             archivář, informatik ( od 1.11.2006)
Mgr. Jan Kafka                       archivář
PhDr. Vladislava Lustigová      hospodářka, knihovnice, sekretářka
Ing. Jaroslav Řezníček�správce výpočetní techniky (od 1.8. 2006 SOA v Zámrsku)
Mgr. Eva Tomková                 archivářka
Martin Týřl                              domovník
Věra Vaňková                         archivářka
Iva Weissová                           uklízečka
 
Studentskou odbornou praxi absolvoval v archivu Pavel Martinec (Univerzita Hradec Králové), Petra Haková

(Jihočeská univerzita České Budějovice) a Veronika Jarolínová (Univerzita Hradec Králové).
 
Dlouhodobou praxi od srpna do prosince 2006 vykonávala v archivu Karolína Baudyšová, Pavel Zahradník (leden
– říjen na poloviční úvazek, listopad a prosinec na celý úvazek) a Věra Hepnarová (pracovala jako brigádnice
v měsících leden-červenec, září – prosinec). Emeritní ředitel Krkonošského muzea ve Vrchlabí Miloslav Bartoš
pracoval v archivuv listopadu a prosinci 2006 na pořádání Sbírky map a plánů.
 

II. Celkové množství uložených archiválií (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. 2006 činí 3 271,47 bm

(z toho 1 236,02 bm centrála a 2 035,45 bm depozitář v Poříčí).
 
Centrála je využita z 66,47 %, depozitář v Poříčí je naplněn ze 44,11 %. V úhrnu je kapacita archivu využita
z 55,36 %.
 
 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií
 
1. Předarchivní péče
 
a) Výběr archiválií ve  skartačním a mimo skartační řízení
- ve skartačním řízení – celkem 15 z toho 13 u veřejnoprávních původců a 2 u soukromoprávních. ( 15
protokolů),
- mimo skartační řízení – 36 původců (38 protokolů).
 
b) Metodická jednání

Obecní a městské úřady obdržely písemnou informaci o nových archivních předpisech s nabídkou vzorových
spisových a skartačních řádů. Pozornost byla věnována pracovníkům školských institucí, s nimiž bylo provedeno
27 osobních konzultací.
 
Dne 14. 11. 2006 proběhlo v budově bývalého Okresního úřadu v Trutnově školení kronikářů, kterého se
zúčastnilo 35 osob.
 
c) Státní kontrola – celkem 5
V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zármsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a
spisové službě a č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedli archivní inspektoři Bc. Roman Reil a Bc. Luděk
Jirásek celkem 5 státních kontrol: u následujících původců: Město Trutnov, Město Vrchlabí, Město Dvůr Králové
nad Labem, Obecní úřad Vilantice, Obecní úřad Doubravice.
 
Předmětem plánovaných kontrol byl § 68 odst. 1 a 4 zákona o archivnictví splnění stavebně technických podmínek

spisoven určených původců.
 
 

2. Zpracování archiválií
 
Dokončené fondy:
 
NAD 1729; Okresní úřad Trutnov II; (1951)1990–2002 (2003), V. Hepnarová, 46,10 bm;.
 
NAD 796; Městský národní výbor Trutnov; 1945–1990; Mgr.E. Tomková, 18,67 bm ,.
 
NAD 536 Archiv obce Hořejší Vrchlabí, 1749 – 1945 (1947), P. Zahradník, 1,67 bm.

 
NAD 639 Místní národní výbor Černý Důl, (1875) 1945 – 1990 (1994), P. Zahradník,  4,7 bm
 
Vnitřní skartace činila cca 20,11 bm



 
Rozpracované fondy:
 
NAD 892; ONV Vrchlabí; 1945–1960; zpracováno 20,94 bm, zbývá 16,85 bm; 2007 V. Vaňková.
 
NAD 733 MěNV Svoboda nad Úpou, 1945 – 1990, V. Hepnarová,  zpracováno 6,12 bm, zbývá vyhotovit
pomůcku.
 
NAD 801 MěNV Žacléř 1945 – 1990, V.Hepnarová, zpracováno 5,66, zbývá dokončit pomůcku.
 
NAD 464 Státní odborná škola textilní Vrchlabí 1873 – 1945, P. Zahradník,  zpracováno  3,55, zbývá dokončit
pomůcku.

 
NAD 2401 Průmyslová škola textilní Vrchlabí 1945 – 1951, P.Zahradník, zpracováno 1,32 bm , zbývá dokončit
pomůcku .
 
NAD 2402 Základní odborná škola Vrchlabí 1945 – 1950, P. Zahradník, zpracováno 0,33 bm, zbývá dokončit
pomůcku.
 
NAD 765 Archiv města Trutnov [1941] – 1945, E. Tomková, zpracováno 13,35 bm, zbývá vyhotovit prozatímní
inventární seznam.
 
NAD 798 MěNV Vrchlabí 1945 – 1990, J. Kafka, zpracováno 10, 99 bm, zbývá 30,94 bm.
 

Název archivního souboru
Zpracováno bm za

rok

Inventarizováno bm za rok

definitivně průběžně

Okresní úřad Trutnov II 41,3  105,95

MěNV Trutnov 15,47 19  

AO Hořejší Vrchlabí 1,67 1,67  

MNV Černý Důl 4,7 4,7  

ONV Vrchlabí 17,71  56,58

MěNV Svoboda nad Úpou 6,12  6,12

MěNV Žacléř 5,66  5,66

Státní odborná škola textilní Vrchlabí 3,55  3,55

Průmyslová škola textilní Vrchlabí 1,32  1,32

Základní odborná škola Vrchlabí 0,33  0,33

AM Trutnov 13,35  13,35

MěNV Vrchlabí 40,58  41,93

Celkem 151,76 25,37 234,79

 
V roce 2006 bylo  zpracováno 151,76 bm archiválií (z toho inventarizováno 25,37 bm a prozatímním inventárním
seznamem opatřeno 234, 79 bm). Vnitřní skartace činila 20,44 bm. Celkem tedy bylo zpracováno 151, 76 bm.
 
3. Využívání archiválií
 
a) Badatelská agenda
 
V roce 2006 byl celkem založeno 197 badatelských listů z toho 20 cizincům.
Celkový počet badatelských návštěv – 688 (z toho cizinci 38 návštěv). Celkem do badatelny přišlo 749

návštěvníků, z toho však 59 pouze pro informace.
Celkem vyřízeno 190 žádostí (potvrzení o studiu – 37, potvrzení o zaměstnání –9, kopie listin z katastru



nemovitostí – 55, vyhledání soudních spisů – 31, výpis z porodních knih – 7, genealogické  a matriční záležitosti –
17 a další).
 
Zapůjčeno bylo celkem 442 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 94 položek.
 
b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve
spolupráci, spolupráce s medii, zahraniční styky
 
Výstavy
Spoluprací s Městským muzeem Dvůr Králové se archiv podílel na výstavách o historii cechů ve Dvoře Králové,
s Muzeem Podkrkonoší Trutnov na výstavě o kronikáři Simonu Hűttelovi a jeho době a obecním úřadem Jívka na
výstavě „650 let obce Jívka“.
 
Přednášky, exkurze
V roce 2007 se uskutečnilo 7 exkurzí pro školy a archiváře (celkem asi 192 osob).
 

Různé
Archiv zorganizoval setkání archivářů oblasti SOA v Zámrsku v Horních Albeřicích.
 
c) Ediční a publikační činnost
Na konci roku 2006 byla dána do tisku Ročenka SOkA Trutnov 2003 – 2004.
Celkem 9x se sešla Pracovní skupina pro revizi překladu a přípravu vydání Kroniky města Trutnova od Simona
Hűttela.
 

IV. Stav archiválií (ochrana, evidence)
 
Evidence
Přírůstky –výběrem archiválií získáno 85, 19 bm archiválií a delimitací 3, 87 bm.
Významnější přírůstky – Státní notářství Trutnov 41, 90 bm, Okresní soud Trutnov 11, 53; 16 ks kronik

městských, obecních i spolkových např. Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Hostinné, Černý Důl, apod. Drobné
ale zajímavé přírůstky představují Ústav pro studium Krkonoš Trutnov a tzv. Akce „A“ (Masaryk), získané
prostřednictvím prof. V.Wolfa nebo fotoalbum Krkonošské výstavy z roku 1949  a materiály Společnosti
německo-českého porozumění v Trutnově.
 
V evidenci NAD přibylo 54 nových fondů. Sbírka novin a časopisů Trutnov (NAD1525) byla zrušena a vyřazena
z evidence (na základě rozhodnutí odboru archivní správy č.j. AS-869/2-2006 ze 14.6.2006). Byla přeřazena do
evidence knihovny.
 
Při revizi fondů uložených ve IV. podlaží centrály byl dohledán fond Hertach Franz, Vrchlabí (NAD 1451), který
nebyl nalezen v průběhu generální inventury v roce 2001.
 
Ochrana
Výrazně se zlepšila kvalita uložení listin a typářů, které byly přesunuty z nevětraných místností tzv. trezoru do

depozitáře upraveného pro uložení těchto archiválií (speciální krabice a regály, uzamykatelné kontejnery).
 
Depozitáře IV. Podlaží centrály byly vymalovány barvou s dezinfekční přísadou. Následné stěhování fondů bylo
využito k reorganizaci depozitářů, které je nyní přehlednější a přináší úsporu v práci archivářů (tematické rozdělení
depozitářů – archivy měst, obcí, spolků apod.). Knihy byly uloženy ve vodorovné poloze. V rámci těchto prací



bylo provedeno důkladné odsátí prachu.
 
Z depozitáře v poříčí byl do centrály přestěhován badatelsky hodně využívaný fond ONV Turtnov a na jeho místo
byly přesunuty naopak některé méně frekventované fondy. Během stěhování probíhala revize fyzického stavu
archiválií, který byl převážně dobrý. Kromě běžných mechanických poškození byl zjištěn v jednom případě výskyt
plísně (odstraněno restaurátorskou dílnou v Zámrsku).
 
Centrála: Průměrná teplota: 17,82°C a průměrná vlhkost 45,70 % -
Depozitář Poříčí:  Průměrná teplota 19, 2°C a relativní vlhkost 43,8 %.
 
Na mikrofilmovací lince v depozitáři v Poříčí pořízeno celkem 10 548 políček mikrofilmů. Především z německých
regionálních periodik  z přelomu 19. a 20. století.
 

V. Konzervace a restaurování archiválií
 
V restaurátorské dílně okresního archivu v Pardubicích bylo restaurováno 7 cechovních listin:
Cech ševců Trutnov, mistrovská  kniha 1754 – 1819,

Cech soukeníků Vrchlabí, perg. Listina 1554, přivěšená pečeť,
Cech tkalců Vrchlabí, kniha artikulí 1686,
Cech tkalců Vrchlabí, perg. Listina 1649, přivěšená pečeť,
Cech cvilinkářů, barchetníků a tkalců Dvůr Králové n. L., listina 1675, přivěšená pečeť,
Cech hrnčířů Dvůr Králové n.L., pap. Knihové privilegium 1677, přivěšená pečeť,
Cech hrnčířů Dvůr Králové n.L., pap., perg. Kniha artikulí 1674, přivěšená pečeť.
 

VI. Knihovna
 
Celkový stav k 31. 12. 2006: 11 744 knihovních jednotek. Roční přírůstek: 454 knihovních jednotek. Z toho
nákupem získáno 164 knihovních jednotek, darem získáno 248 kn. jednotek, výměnou získáno 42 kn. jednotek.
 

VII. Řízení archivu, hospodářsko-administrativní agenda, péče o zaměstnance
 
Vzdělávání zaměstnanců
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
Za celý rok 2005 měl SOkA Trutnov celkem 715 čísel jednacích.
 
Hmotné a technické zabezpečení archivu
Do archivu byl v roce 2006 zakoupen nový automobil, dataprojektor, videorekordér (záznamy z kamer), regály
do pořádací místnosti a byly pořízeny nové vstupní dveře.
 
Správa počítačové sítě
Kompletní správu počítačů a sítí SOkA Trutnov zajišťoval do 31.7.2006 Ing. Jaroslav Řezníček, který přešel na
pardubické pracoviště SOA v Zámrsku. Po něm tuto funkci převzal Josef Janata.

Státní okresní archiv 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
 
Mgr. Radim Dušek                              ředitel
Dalibor Adam                          archivář, správce budov
Bc. Vladimír Čereba                archivář (na MD)
Ivana Heiderová                      archivářka
Mgr. Karel Hulec                    archivář (od 9.5.2006)
Hana Mlynářová                      uklízečka
Věra Pelačíková                      archivářka, hospodářka
David Polák                            archivář
Mgr. Jiří Vaněček        .           archivář (zástup za MD,do 31.3.2006)
Růžena Vondrová                    archivářka, zástupkyně ředitele
Eliška Všetulová                      archivářka

 

II.      Celkové množství uložených archiválií
 
Celkem archivních souborů                  2 598
Celkem bm                                         5 451, 71
Archivních pomůcek                            245
 
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.
 
Celková úložní kapacita: 6 181 bm z toho 3 296 bm v centrále, 2 693 bm v areálu IZS a 192 bm v pronajatém
depozitáři  ÚZSVM Ústí nad Orlicí.
 
Rezerva úložní kapacity: 571 bm z toho 94 bm v centrále a 477 bm v areálu IZS.
 
 
 
 
 
 
 

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií
 
1. Předarchivní péče
 
a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení – celkem 275
 



- Výběr ve skartačním řízení            213
- u veřejnoprávních původců                206
- u soukromoprávních původců               12 (z toho 5 likvidovaných)
 
- Výběr mimo skartační řízen - 62
Množství skartačních řízení bylo způsobeno výzvami archivu a přesunem řady nevyřízených skartačních návrhů
z konce roku 2005 na rok 2006.
 
b) Metodická jednání a školení - 36
Metodická činnost probíhala po celý rok. Mimořádná pozornost byla věnována přípravě školení určených
původců a původců k problematice některých 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 okresního archivu od 16. do 26. května a 20. července, celkem 10 dní. Celkem
pozváno 370 určených původců zúčastnilo se 170 tj. 46% ( Mgr. R. Dušek).
 
Proškolena také muzea a kulturní zařízení též v souvislosti s vedením evidence NAD.
 
Posuzování spisových a skartačních řádů – celkem 121
 
c) Státní kontrola – celkem 6
V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zámrsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a
spisové službě a č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedli archivní inspektoři: Mgr. Radim Dušek, Růžena
Vondrová a David Adam celkem 6 státních kontrol u následujících původců: Město Česká Třebová, Město
Vysoké Mýto, Město Králíky, Město Lanškroun, Město Ústí nad Orlicí, Město Vamberk.

 
Předmětem § 63 až 68, § 61 odst. 2 a 4, § 70 z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění § 1 až 8 vyhlášky 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
 
2. Zpracování archiválií
Zpracovatelé:   M. Bílková, Mgr. R. Dušek, I. Heiderová, D. Polák, Mgr. V. Vaněček, R. Vondrová, E.
Všetulová.
 
Inventárních pomůcek          35        (z toho: inventářů 28, prozatímních inventárních seznamů 7).
 
NAD 211 ONV Ústí nad Orlicí - (1880) 1945 - 1995 (2002) z celkového množství nezpracovaného materiálu
503, 46 bm bylo v průběhu roku roztříděno 250, 46 bm a uspořádáno bez pomůcky 60 bm.
 
NAD 854 Farní úřad Mlýnický Dvůr 1804 - 1943 byl v celém rozsahu 2, 22 bm před zpracováním

neinventarizován z důvodů upřesnění údajů, které se staly přílohou Smlouvy o úschově archivních fondů a
jednotlivých archiválií“ mezi SOA v Zámrsku a Arcibiskupstvím olomouckým.
 
Celkem okresní archiv zpracoval formou  inventáře 18,07 bm (stav před zpracováním činil 17,6 bm.); formou 
prozatímního inventárního seznamu 119,78 bm (stav před zpracováním činil 124,7 bm archiválií.).Celkem
s archivní pomůckou tedy bylo zpracováno 306,22 bm  (před zpracováním) 288 bm (po zpracování).
Reinventarizováno bylo celkem 2,35 bm ( před zpracováním 2,22 bm).
 
 

3. Využívání archiválií
 

a) Badatelská agenda
Badatelna archivu byla z technických důvodů (řešení havarijní situace sociálního zařízení, kanalizace, dvora)



uzavřena pro badatelskou veřejnost od 1. ledna do 4 června.
 
Počet badatelů celkem 99 (z toho cizinců 2), kteří vykonali celkem 188 návštěv.
Počet  zápůjček 244.    
 

Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely
 
Pro úřední potřebu - 2
Soukromé - 5
 

b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve
spolupráci, spolupráce s medii, zahraniční styky
 
Výzkum
- projekt Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety  (Mgr.  J. Vaněček)
 
- koroborační formule – projekt Pečetě (PhDr. T. Šimek).
 
Přednášky
Mgr. R. Dušek: „100 let od postavení kostela v Dlouhé Třebové.“ Dlouhá Třebová 8. prosince 2006.
 
c) Ediční a publikační činnost
Mgr. R. Dušek - metodická pomoc a posouzení publikace: Skala, Luděk: Evidence dokumentů uložených ve
spisovně. Ústí nad Orlicí, OFTIS s. r. o. Ústí nad Orlicí (v tisku) a posouzení Evidence správních rozhodnutí pro

Oftis s. r. o. Ústí nad Orlicí 2006.
 
Publikační činnost jednotlivých zaměstnanců součástí samostatné přílohy výroční zprávy za celou oblast.
 

IV. Stav archiválií (ochrana, evidence)
 
Dle závěrů z vnitřní kontroly archivu, provedené pracovníky AS MV ČR a SOA v Zámrsku ze dne 18. 4. 2003
bylo v  průběhu roku bylo vybudováno pracoviště pro digitalizaci a zhotovení záložních a studijních reprodukcí.
Byla získána potřebná výpočetní technika, a vlastními silami vyroben odpovídající nestandardní stůl (opěrné
zařízení).
 
Zahájena digitalizace skleněných fotografických desek             - hotovo celkem 980 kusů.
(Město Ústí nad Orlicí prodloužilo lhůtu pro zapůjčený skener.)
 
Depozitáře jsou kontrolovány archivářem a správcem objektů pravidelně zápisem. Ve výjimečných případech je
klima sledováno a zapisováno každý den. Zkušební provoz automatického řízení klimatu trezorové místnosti
zahájen 30. listopadu.
 
Archivní kulturní památky
V archivu je uložena jedna kulturní památka – č. 127 (prohlášena dne 16. 6. 1998), a to ve fondu AM Česká
Třebová: Kniha smíšená 1378-1488, inv. č. 77, sign. 544, kn. č. 55.
 
Blíže příloha VZ SOA v Zámrsku Zpráva o výsledcích prověrek fyzického stavu archivních kulturních památek v SOA v Zámrsku
za rok 2006 ( čl. 13 met. návodu č.j. AS-1413/2_2005)
 
V. Konzervace a restaurování archiválií
 
Z důvodu investiční akce a její vlastní realizace – „Klimatizace trezorové místnosti“ – nebylo konzervování a
restaurování archiválií požadováno.
 

VI. Knihovna



 
Knihovna byla vedena klasickým způsobem, zkušebně byly přírůstky zadávány do proramu Clavius. Celkový
počet knih – 11744, z toho přírůstek za rok 2006 - 197.
 

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

Hmotné a technické zabezpečení archivu
 
V roce 2006 byla v archivu provedena řada stavebně technických prací, které byly provázeny časově značně
náročnou přípravou. K nejzávažnějším akcím patřilo:
Vyřešení havarijního stavu sociálního zařízení a stability rozvaděče elektrické energie, vybudování kanalizace
odpadních vod, vyřešení praskající podlahy chodby ve 2. nadzemním podlaží administrativní části budovy,
dokončení oplocení areálu budovy centrály archivu, nového přenosu EZS centrály a budovy v areálu IZS a
vybudování klimatizace trezorové místnosti.
 
Vyřešen smluvní vztah v budově archivu areálu IZS Ústí nad Orlicí s Hasičským záchranným sborem

Pardubického kraje.
 
Mimořádná situace
8. 2. – 10. 2. odhazování nadměrného množství sněhu ze střechových konstrukcí budovy centrály archivu. Ve
dnech 31. 3. 15.00 hod. – 3. 4. 13.00 hod. povodňová aktivita – 3. stupeň, 24 hodinové hlídky, mimořádná
opatření v souladu s bezpečnostní dokumentací a protipovodňovým opatřením.
 
Administrativní práce -za rok 2006 bylo evidováno celkem 1667 čísel jednacích. Žadatelům bylo zhotoveno
1206 ks kopií, vydáno 128 ověření z toho 113 pro soukromé a 15 pro úřední účely. Badatelům bylo ke studiu
ofoliováno  91 127 listů archiválií.
 
 
 
 
 
 
 

Dne 28. 2. 2007                                                        
Petr Zimmermann, prom.hist.

                                                                       ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku
 

 

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2006
 
 
č. 1         I. Personální podmínky archivu (5 listů)
 
Tab. č. 1
 
č. 2         II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD (11 listů)
 
Tab. č. 1: Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD
Tab. č. 2: Archivní soubory podle evidenčních statusů, kopie archiválií               
Statistika č. 3: Výběr archiválií a delimitace archiválií, celkové vnější změny
Statistika č. 4: Archivní zpracování a další vnitřní změny, celkové změny
 
č. 3         III. Výběr, zpracování a využívání archiválií (9 listů)
 
Tab. č. 1: Protokoly o výběru archiválií a) ve skartačním řízení



Tab. č. 1: Protokoly o výběru archiválií b) mimo skartační řízení
Tab. č. 2: Počet zkontrolovaných protokolů podle § 52 písm. i) a podle § 79 odst. 2 písm. f)
Tab. č. 3: Zpracování archiválií
Tab. č. 4: Využívání archiválií
 
č. 4         IV. Stav archiválií (2 listy)
 
Tab. č. 1: Prověrky fyzického stavu
Tab. č. 2: Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti
Tab. č. 3: Množství zhotovených kopií za rok 2006
 
č. 5         V. Konzervace a restaurování (3)
 
Tab. č. 1
Tab. č. 2: Konzervování a restaurování zakázkovým způsobem
 
č. 6         Zpráva o výsledcích prověrek fyzického stavu archivních kulturních památek v SOA v Zámrsku za rok 2006 (5 listů)
 
č. 7         Seznam koncesovaných spisoven (1 list)
 
č. 8         Publikační činnost (6listů)

 

 

                                                                                                                                                                      Příloha č. 1

I. Personální podmínky archivu Tabulka č. 1

SOA v Zámrsku

 

Druh pracovní činnosti
Systematizovaný

stav
Skutečný

stav

1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor) 6 6

2. Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, hospodářky,
sekretářky, písařky, podatelny apod.)

9 9

3. Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky,
ostraha, řidiči)

5 5

4. Informatika 1 1

5. Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie 1 1

6. Reprografie 2 2

7. Badatelské služby + knihovna 3 3

8. Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) 0 0

9. Předarchivní péče, kontrolní činnost 2 2

10. Archivní evidence a metodika 1 1

11. Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů 11 11

12. Zahraniční styky - -

Celkem 41 41

 

SOkA Hradec Králové

 

Systematizovaný Skutečný



Druh pracovní činnosti stav stav
1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor) 1 1

2. Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, hospodářky,
sekretářky, písařky, podatelny apod.)

- 1

3. Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky,
ostraha, řidiči)

2 2

4. Informatika - 1

5. Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie - -

6. Reprografie - -

7. Badatelské služby - 1

8. Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) - -

9. Předarchivní péče, kontrolní činnost - 1

10. Archivní evidence a metodika - -

11. Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů 9 5

12. Zahraniční styky - -

Celkem 12 12

 

 

SOkA Chrudim

 

Druh pracovní činnosti
Systematizovaný

stav
Skutečný

stav

1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor) 1 1

2. Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, hospodářky,
sekretářky, písařky, podatelny apod.)

- -

3. Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky,
ostraha, řidiči)

2 2

4. Informatika 1 1

5. Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie 2 2

6. Reprografie - -

7. Badatelské služby - -

8. Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) - -

9. Předarchivní péče, kontrolní činnost 1 1

10. Archivní evidence a metodika - -

11. Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů 5 5

12. Zahraniční styky - -

Celkem 12 12

 

SOkA Jičín

 

Druh pracovní činnosti
Systematizovaný

stav
Skutečný

stav

1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor) 1 1

2. Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, hospodářky,
sekretářky, písařky, podatelny apod.)

- -

3. Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky,



ostraha, řidiči) 2 2
4. Informatika - -

5. Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie - -

6. Reprografie - -

7. Badatelské služby - -

8. Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) - -

9. Předarchivní péče, kontrolní činnost - -

10. Archivní evidence a metodika - -

11. Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů 6 6

12. Zahraniční styky - -

Celkem 9 9

 

 

 

SOkA Náchod

 

Druh pracovní činnosti
Systematizovaný

stav
Skutečný

stav

1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor) 1 1

2. Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, hospodářky,
sekretářky, písařky, podatelny apod.) 1 1

3. Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky,
ostraha, řidiči) 2 2

4. Informatika 1 1

5. Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie - -

6. Reprografie 1 1

7. Badatelské služby 1 1

8. Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) - -

9. Předarchivní péče, kontrolní činnost 1 1

10. Archivní evidence a metodika - -

11. Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů 4 4

12. Zahraniční styky - -

Celkem 12 12

 

SOkA Pardubice

 

Druh pracovní činnosti
Systematizovaný

stav
Skutečný

stav

1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor) 1 1

2. Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, hospodářky,
sekretářky, písařky, podatelny apod.)

1 1

3. Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky,
ostraha, řidiči)

1 1

4. Informatika 1 1

5. Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie 3 3



6. Reprografie - -
7. Badatelské služby 2 2

8. Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) - -

9. Předarchivní péče, kontrolní činnost 1 1

10. Archivní evidence a metodika - -

11. Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů 3 3

12. Zahraniční styky - -

Celkem 13 13

 

 

 

SOkA Rychnov nad Kněžnou

 

Druh pracovní činnosti
Systematizovaný

stav
Skutečný

stav

1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor) 1 1

2. Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, hospodářky,
sekretářky, písařky, podatelny apod.)

- -

3. Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky,
ostraha, řidiči)

- -

4. Informatika - -

5. Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie - -

6. Reprografie - -

7. Badatelské služby - -

8. Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) - -

9. Předarchivní péče, kontrolní činnost 1 1

10. Archivní evidence a metodika - -

11. Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů 5 3

12. Zahraniční styky - -

Celkem 7 5

 

SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli

 

Druh pracovní činnosti
Systematizovaný

stav
Skutečný

stav

1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor) 1 1

2. Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, hospodářky,
sekretářky, písařky, podatelny apod.) 1 1

3. Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky,
ostraha, řidiči) 2 2

4. Informatika 1 1

5. Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie - -

6. Reprografie - -

7. Badatelské služby 1 1

8. Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) 1 1



9. Předarchivní péče, kontrolní činnost 1 1
10. Archivní evidence a metodika 1 1

11. Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů 1 1

12. Zahraniční styky - -

Celkem 10 10

 

 

 

SOkA Trutnov

 

Druh pracovní činnosti
Systematizovaný

stav
Skutečný

stav

1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor) 1 1

2. Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, hospodářky,
sekretářky, písařky, podatelny apod.) 1 1

3. Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky,
ostraha, řidiči) 2 2

4. Informatika - -

5. Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie - -

6. Reprografie - -

7. Badatelské služby - -

8. Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) - -

9. Předarchivní péče, kontrolní činnost 1 1

10. Archivní evidence a metodika 1 1

11. Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů 2 2

12. Zahraniční styky - -

Celkem 8 8

 

SOkA Ústí nad Orlicí

 

Druh pracovní činnosti
Systematizovaný

stav
Skutečný

stav

1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor) 1 1

2. Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, hospodářky,
sekretářky, písařky, podatelny apod.)

 
- 1

3. Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky,
ostraha, řidiči) 1 1

4. Informatika - -

5. Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie - -

6. Reprografie - -

7. Badatelské služby 2 1

8. Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) - -

9. Předarchivní péče, kontrolní činnost 1 1

10. Archivní evidence a metodika 1 1

11. Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů 3 4



12. Zahraniční styky - -
Celkem 9 10

 

                                                                                                                                                                      Příloha č. 3

 

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií  

Tabulka č. 1a Protokoly o výběru archiválií ve skartačním řízení

 

Původce

Počet
původců

Počet
protokolů

Množství
vyřazených
dokumentů

v bm

Množství
vyřazených

dokumentů v
%

Počet
správních

řízení
podle              

§ 10 odst. 3

Centrála Zámrsk 268 277 - - -

SOkA Hradec Králové 16 21 - - -

SOkA Chrudim 28 30 - - -

SokA Jičín 19 21 - - -

SokANáchod 30 31 - - -

SokA Pardubice 51 55 - - -

SokA Rychnov nad Kněžnou 47 48 - - -

SokA Svitavy se sídlem v Litomyšli 43 43 - - -

SokA Trutnov 13 15 - - -

SokA Ústí nad Orlicí 213 213 - - -

Celkem 728 754 - - -

 

Tabulka č. 1b Protokoly o výběru archiválií mimo skartační řízení

 

Původce

Počet
původců

Počet
protokolů

Množství
vyřazených
dokumentů

v bm

Množství
vyřazených

dokumentů v
%

Počet
správních

řízení
podle              

§ 10 odst. 3

Centrála Zámrsk 41 41 - - -

SOkA Hradec Králové 79 89 - - -

SOkA Chrudim 48 48 - - -

SOkA Jičín 35 35 - - -

SOkA Náchod 42 44 - - -

SOkA Pardubice 48 48 - - -

SOkA Rychnov nad Kněžnou 45 48 - - -

SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli 3 3 - - -

SOkA Trutnov 36 38 - - -

SOkA Ústí nad Orlicí 62 62 - - -

Celkem 439 456 - - -

 



Tabulka č. 2 počet zkontrolovaných protokolů podle § 52 písm.i) a podle § 79 písm. f) odst. 2

 

Název archivu
Počet protokolů
podle § 52 písm. i)

Počet protokolů podle § 79
odst. 2 písm. f)

 SOA v Zámrsku včetně SOkA 0 0

 

 

Tabulka č. 3 Zpracování archiválií

 

SOA Zámrsk – centrála

 

Název archivního souboru
Zpracováno
bm za rok

Inventarizováno bm za
rok

Zkatalog.
evidenčních

jednotek

Počet
katalog.
záznamů

Zrejstříkováno
evidenčních

jednotekdefinitivně průběžně

ZV ROH – KV Českého svazu
výrobních družstev Hradec
Králové

0,23 -
 

0,23
- - -

SSM – KV Českého svazu
výrobních družstev  Hradec
Králové

0,11 -
 

0,11
- - -

ČSVTS – Krkonošské hotely
Vrchlabí, s.p., Špindlerův Mlýn

0,07
-

0,07
- - -

Rodinný archiv Merveldtů
Lázně Bělohrad

3,5
 

3,5
-

- - -

Zemědělské stavby Hradec
Králové

16,3
 

4,25
-

- - -

ZV ROH – Zemědělské stavby
Hradec Králové

1,05
 

0,35
- - - -

Asalbert Riedel, továrna na
kůže a kožené zboží,
Třebechovice pod Orebem

5,38
1,37

- - - -

Krkonošské hotely Vrchlabí,
s.p. Špindlerův Mlýn

3,4
2,53

- - - -

Krajský výbor Českého svazu
výrobních družstev Hradec
Králové

27,07
10,45 - - - -

Krajský svaz výrobních
družstev Pardubice

1,10
1,10

- - - -

Závodní  výbor ROH –
Československé závody
naftových motorů Praha n.p.,
závod Plotiště nad Labem

1,43

 
0,85

- - - -

SOA Zámrsk II 5 - 5 - - -

Rodinný archiv Schaumburg-
Lippe Náchod

27 - - - - -

RA Kinských Chlumec nad
15*

-
- - - -



Cidlinou II
Krajský soud Jičín 30 - 30 - - -

Velkostatek Chotěboř 25* - - - - -

Zemědělské stavby Vysoké
Mýto

13,50
-

-
-

- -

Úřad práce Trutnov 1 - - - - -

Krajský soud Chrudim II 5,44 4,54 - - - -

Michala Lüwita syn, továrna na
obuv, Heřmanův Městec

0,26
 

0,25
-

-
- -

Leopold Dudešek a spol., IBIS,
Pardubice

1,25
0,8 -

-
- -

Fantovy závody, rafinerie
minerálních olejů, Pardubice

28,29
13,8  

 
  

Spojené koželužské závody a.
s., A. a J. Nejedlý Kostelec nad
Orlicí

2,46
 

1,63 - - - -

František Branda a spol.,
továrna na obuv, Holice

0,34
 

0,29
- - - -

Bohumil Faltys, tovární  výroba
obuvi Holice

0,75
 

0,40
- - - -

Suchánek – Martinec, továrna
na obuv, Sezemice

1,08
 

0,55
- - - -

Kovářík – Okřínek, továrna na
obuv KO–VO, Pardubice

1,11
 

0,78
- - - -

W.Olbert, továrna na obuv,
Kostelec nad Orlicí

1,11
 

0,94
- - - -

Mimořádný lidový soud
Chrudim

- - - -
 

317
-

KV KSČ Hradec Králové
 

- - - -
 

655
-

Celkem 178,23 48,38 35,41 - 972 -

 

SOkA Hradec Králové

 

Název archivního souboru
Zpracováno
bm za rok

Inventarizováno bm za
rok

Zkatalog.
evidenčních

jednotek

Počet
katalog.
záznamů

Zrejstříkováno
evidenčních

jednotekdefinitivně průběžně

Biskupská konsistoř Hradec
Králové

51,53 51,53
- - - -

ONV Hradec Králové 32 - 32 82 2388 -

Junák – svaz skautů a skautek,
středisko Třebechovice pod
Orebem
 

3,05

-

3,05

- - -

Český svaz žen – okresní výbor
Hradec Králové

1,02 1,02
- - - -

Okresní soud Hradec Králové 53 53 - - - -

Celkem 140,60 105,55 35,05 82 2388 -

 



SOkA Chrudim

 

Název archivního souboru
Zpracováno
bm za rok

Inventarizováno bm za
rok

Zkatalog.
evidenčních

jednotek

Počet
katalog.
záznamů

Zrejstříkováno
evidenčních

jednotekdefinitivně průběžně

Okresní národní výbor Chrudim,
Knihy

37,6
-

0*
- - -

Okresní úřad Chrudim I 20 - 20** - - -

Celkem 57,6 - 20** - - -

 

* Viz komentář.

** Prozatím bez archivní pomůcky.

 

 

 

 

SOkA Jičín

 

Název archivního souboru
Zpracováno
bm za rok

Inventarizováno bm za
rok

Zkatalog.
evidenčních

jednotek

Počet
katalog.
záznamů

Zrejstříkováno
evidenčních

jednotekdefinitivně průběžně

Berní správa Jičín 1870-1952 63,06 - 63,06 - - -

Berní správa Nová Paka 1870-
1952

59,91
-

59,91
- - -

Strakův hudební archiv
Kopidlno 1806-1978

5,18
-

5,18
- - -

Celkem 128,15 - 128,15 - - -

 

SOkA Náchod

 

 

Název archivního souboru
Zpracováno
bm za rok

Inventarizováno bm za
rok

Zkatalog.
evidenčních

jednotek

Počet
katalog.
záznamů

Zrejstříkováno
evidenčních

jednotekdefinitivně průběžně

Archiv města Náchod 20,99* 20,99* - - - -

Velkostatek Police nad Metují 57,5** 57,5** - - - -

OV KSČ Náchod 23,38 23,38 - - - -

Národní garda Náchod 0,13 0,13 - - - -

ONV Náchod II 91,6 - 30,2 - - -

MNV Velké Petrovice 3,1 - 1,63 - - -

Sbírka map a plánů 2,25 - 0,84 - - -



Celkem 198,95 102 32,67 - - -

 

* Dokončena tříletá inventarizace celkového množství 144, 23 bm.

** Dokončena dvouletá inventarizace celkového množství 99, 5 bm.

 

SOkA Pardubice

 

Název archivního souboru
Zpracováno
bm za rok

Inventarizováno bm za
rok

Zkatalog.
evidenčních

jednotek

Počet
katalog.
záznamů

Zrejstříkováno
evidenčních

jednotekdefinitivně průběžně

Bičík Zdeněk, Pardubice 1,26 1,25 - - - -

Archiv obce Břehy 1,69 1,65 - - - -

KSČ – okresní výbor Pardubice 54,5 - 42,5 - - -

Měst NV Pardubice 43,25 - 26, 88 - - -

Fišera Joseph, profesor 1,0 - 1,0 - - -

Sdružení čs.dobrovolníků ve
Francii

1,5
-

1,5
- - -

Celkem 103, 2 2,95 71, 88 - - -

 

Vnitřní skartace 28, 39 bm

 

 

SOkA Rychnov nad Kněžnou

 

Název archivního souboru
Zpracováno
bm za rok

Inventarizováno bm za
rok

Zkatalog.
evidenčních

jednotek

Počet
katalog.
záznamů

Zrejstříkováno
evidenčních

jednotekdefinitivně průběžně

JZD Bačetín 0,42 - 0,42 - - -

JZD Bolehošť 2,71 - 2,71 - - -

JZD Borovnice 1,65 - 1,65 - - -

JZD Černíkovice 1,1 - 1,1 - - -

JZD České Meziříčí 6,10 - 6,10 - - -

JZD Čestice 1, 53 - 1, 53 - - -

JZD Dlouhá Ves 0,82 - 0,82 - - -

JZD Dobré 1,75 - 1,75 - - -

JZD Dobruška 1,20 - 1,20 - - -

JZD Chleny 0,63 - 0,63 - - -

JZD Lukavice 1,33 - 1,33 - - -

JZD Ohnišov 1,50 - 1,50 - - -

JZD Slatina 1,64 - 1,64 - - -

JZD Synkov 0,84 - 0,84 - - -



JZD Trnov 1,45 - 1,45 - - -
JZD Tutleky 1,42 - 1,42 - - -

JZD Týniště n.O. 3,91 - 3,91 - - -

JZD Voděrady 0,45 - 0,45 - - -

JZD Záměl 0,86 - 0,86 - - -

Společenský zemědělský podnik
Rychnov n.Kn.

1,56
-

1,56
- - -

STS Rychnov n.Kn. 1,80 - 1,80 - - -

Výrobní družstvo Krajka
Vamberk

7,08
-

7,08
- - -

Školský úřad Rychnov n.Kn. 21, 18 - 21, 18 - - -

Celkem 62,43 - 62,43 - - -

 

 

SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli

         

Název archivního souboru
Zprac.
bm za
rok

Inventarizováno bm
za rok

Zkatalog.
evid.
jednotek

Počet
katalog.
záznamů

Zrejstří-
kováno
evid.
jednotek

Pozn.
*  

definitivně průběžně   

MNV Chotěnov 0,50 0,50 - - - - 0,40  

MNVChotovice 1,37 1,37 - - - - 0,75  

MNV Chrastavec 0,84 0,84 - - - - 0,80  

MNV Janov 2,40 2,40 - - - - 0,85  

MNV Janůvky 0,76 0,76 - - - - 0,64  

MNV Jaroměřice 5,05 5,05 - - - - 4,78  

MNV Jarošov 1,54 1,54 - - - - 0,90  

MNV Javorník 1,16 1,16 - - - - 1,00  

MNV Jedlová 1,69 1,69 - - - - 1,82  

MNV Kamenná Horka 1,12 1,12 - - - - 1,00  

MNV Kamenec u Poličky 0,72 0,72 - - - - 0,24  

MNV Karle 0,96 0,96 - - - - 1,10  

MNV Koclířov 0,75 0,75 - - - - 0,82  

MNV Kornice 0,48 0,48 - - - - 0,60  

MNV Korouhev 1,26 1,26 - - - - 1,56  

MNV Koruna 0,72 0,72 - - - - 0,75  

MNV Křenov 1,40 1,40 - - - - 1,27  

MNV Kunčina 5,34 5,34 - - - - 4,67  

MNV Květná 1,44 1,44 - - - - 0,62  

MNV Lavičné 2,28 2,28 - - - - 1,20  

MNV Lazy 1,24 1,24 - - - - 0,92  

MNV Lažany 0,24 0,24 - - - - 0,15  

MNV Lezník 1,11 1,11 - - - - 1,08  

MNV Linhartice 3,04 3,04 - - - - 2,36  

MNV Lubná 2,08 2,08 - - - - 1,77  

MNV Makov 1,00 1,00 - - - - 0,77  

MNV Malíkov 0,75 0,75 - - - - 0,86  

MNV Městečko Trnávka 3,80 3,80 - - - - 1,65  
- - - -



MNV Mikuleč 0,86 0,86 0,55  MNV Mladějov 2,86 2,86 - - - - 2,14  

MNV Modřec 0,65 0,65 - - - - 0,78  

MNV Morašice 2,20 2,20 - - - - 2,20  

MNV Mladočov 0,40 0,40 - - - - 0,13  

MNV Moravská Chrastová 3,00 3,00 - - - - 2,70  

MNV Moravský Lačnov 2,52 2,52 - - - - 2,41  

MNV Nedvězí 1,32 1,32 - - - - 0,60  

MNV Nová Sídla 0,24 0,24 - - - - 0,15  

MNV Nová Ves u Jarošova 0,24 0,24 - - - - 0,24  

MNV Nová Ves u Kunčiny 0,75 0,75 - - - - 0,72  

MNV Nová Ves u Litomyšle 0,24 0,24 - - - - 0,20  

MNV Oldřiš 2,10 2,10 - - - - 1,23  

MNV Opatov 2,24 2,24 - - - - 2,20  

MNV Opatovec 0,90 0,90 - - - -   

MNV Osík 3,24 3,24 - - - - 1,02  

FÚ Koclířov II 0,30 0,30 - - - - -  

KSČ-MO Mendryka 0,12 0,12 - - - - -  
Potravní družstvo Rovnost
Svitavy 0,12 0,12

- - - -
0,10  

Sokol-tělocvičná jednota Svitavy 1,32 1,32 - - - - 0,48  
Okr.mysl.sdruž.Moravská
Třebová 0,64 0,64

- - - -
0,50  

Kučera Josef,Doktor"in memor." 0,30 0,30 - - - - -  

ČSP-okresní pobočka Svitavy 4,20 4,20 - - - - -  

Sbírka dokumentace  0 - 635 - - -  

Celkem 75,80 75,80 - 635 - - 54,43  

         
         
         
Komentář:         
* Údaje ve sloupci "Pozn." vyjadřují rozsah fondů před inventarizací, přičemž vycházejí z databáze  
PEvA z roku 2006; čili zahrnují rovněž přírůstky z roku 2006, jež plán práce na rok 2006   
(zpracovaný k 31. 12. 2005) evidovat pochopitelně nemohl.      
         
Bez pomůcky formou soupisů uspořádal SOkA Svitavy v roce 2006  
archiválie v rozsahu 52,34 bm.  

 

SOkA Trutnov

 

Název archivního souboru
Zpracováno
bm za rok

Inventarizováno bm za
rok

Zkatalog.
evidenčních

jednotek

Počet
katalog.
záznamů

Zrejstříkováno
evidenčních

jednotekdefinitivně průběžně

Okresní úřad Trutnov II 41,3 - 105,95 - - -

MěNV Trutnov 15,47 19 - - - -

AO Hořejší Vrchlabí 1,67 1,67 - - - -

MNV Černý Důl 4,7 4,7 - - - -

ONV Vrchlabí 17,71 - 56,58 - - -

MěNV Svoboda nad Úpou 6,12 - 6,12 - - -

MěNV Žacléř 5,66 - 5,66 - - -

Státní odborná škola textilní - - - -



Vrchlabí 3,55 3,55
Průmyslová škola textilní
Vrchlabí

1,32
-

1,32
- - -

Základní odborná škola Vrchlabí 0,33 - 0,33 - - -

AM Trutnov 13,35 - 13,35 - - -

MěNV Vrchlabí 40,58 - 41,93 - - -

Celkem 151,76 25,37 234,79 0 0 0

 

SOkA Ústí nad Orlicí

 

Název archivního souboru
Zpracováno
bm za rok

Inventarizováno bm za
rok

Zkatalog.
evidenčních

jednotek

Počet
katalog.
záznamů

Zrejstříkováno
evidenčních

jednotekdefinitivně průběžně

Okresní soud Ústí nad Orlicí 30 - 30,75 - - -

Okresní soud Vysoké Mýto 16 - 16,25 - - -

Okresní soud Králíky 3 - 2,9 - - -

Okresní soud Žamberk 30 - 31,17 - - -

Okresní soud Lanškroun 4 - 5,2 - - -

ČSBS – OV, Ústí nad Orlicí 3,7 - 3,7 - - -

ONV  Ústí nad Orlicí 38 - 29,81 - - -

ZŠ německá Třebovice 0 0,05 - - - -

ZŠ (1.-4. roč.) Třebovice 0,85 0,9 - - - -

ZŠ Mladkov 1,01 0,46 - - - -

OŠ německá Mladkov 0 0,69 - - - -

NSDAP . MS Bílá Voda 0,02 0,01 - - - -

NSDAP – MS Červená Voda 1,3 1,27 - - - -

NSDAP – MS Česká Třebová 0,11 0,34 - - - -

NSDAP – MS Dolní Třešňovec 0,11 0,04 - - - -

NSDAP -  MS Hylváty 0,1 0,12 - - - -

NSDAP – Okresní vedení
Králíky

0,12 0,12
- - - -

NSDAP – MS Skuhrov 0,01 0,01 - - - -

NSDAP – MS Ústí nad Orlicí 0,25 0,23 - - - -

NS péče o bl. lidu MS
Čenkovice

0,24 0,34
- - - -

NS péče o bl. lidu MS
Damníkov

0,12 0,12
- - - -

Volkssturm Česká Třebová 0,01 0,01 - - - -

Volkssturm Mladkov 0,02 0,02 - - - -

SA-Standarte 130 Lanškroun 0,68 0,23 - - - -

SS-Sturmbann II/98 Lanškroun 0,55 0,34 - - - -

Standesamt Čenkovice 0,01 0,01 - - - -

Standesamt Luková 0,5 0,46 - - - -

Standesamt Mladkov 0,3 0,23 - - - -

Standesamt Ostrov 0,01 0,01 - - - -

Standesamt Prostřední Lipka 0,3 0,34 - - - -

ZŠ Horní Čermná 2,83 3,83 - - - -

Evangelická OŠ Horní Čermná 0,67 0,58 - - - -



ZŠ Dolní Čermná 4,6 4,6 - - - -

ZŠ Verměřovice 2,88 2,76 - - - -

FÚ Mlýnický Dvůr 2,22 2,35 - - - -

Celkem 144,52 20,42 119,78 0 0 0

 

Rozpracováno bez pomůcky:

ONV Ústí nad Orlicí                         310,46                                                               696 knih 1433                      

 

Tabulka č. 4 Využívání archiválií

 

 

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

CentrálaZámrsk 703 86 2316 - 546 210 580 187

SOkA Hradec
Králové

311 2 949
-

76 81 134 33

Chrudim 302 1 817 - 25 27 7 1

Jičín 217 1 725 - 167 54 22 10

Náchod 211 7 1206 - 196 121 366 130

Pardubice 319 3 1269 - 50 19 2 4

Rychnov nad Kněžnou 111 6 418 - 74 15 7 21

Svitavy se sídlem
v Litomyšli

225 6 803
-

7 - 59 34

Trutnov 197 20 688 - 442 94 0 0

Ústí nad Orlicí 99 2 188 - 244 0 2 5

Celkem 2695 134 9379 - 1827 621 1179 425

 

 

 

                                                                                                                                                                         Příloha č. 4

IV. Stav archiválií

Tabulka č. 1 Prověrky fyzického stavu archiválií

 

 Počet prověrek
fyzického stavu

Z toho archivních
kulturních památek

Z toho národních
kulturních památek

Počet případů
zjištěného poškození

Centrála Zámrsk 6 1 - 3běžné;KP v pořádku

SOkA Hradec Králové 25 1 - 0

SOkA Chrudim 1* - - 1*

SOkA Jičín 12 - - 0



SOkA Náchod 4 - - 1
SOkA Pardubice 1* 1 - Plísně, KP v pořádku

SOkA Rychnov nad
Kněžnou

79
- -

0

SOkA Svitavy se sídlem
v Litomyšli

6 2
-

1

SOkA Trutnov 1450** - - 80

SOkA Ústí nad Orlicí 37 2 - běžné; KP v pořádku

 

*Plošný průzkum v SOkA Chrudim a SOkA Pardubice

** Plošná kontrola prováděná při rozsáhlém stěhování fondů.(viz komentář)

 

 

 

 

Tabulka č. 2 Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., odst. II.

 

 Místo měření Datum měření Teplota v °C Relativní vlhkost v % Poznámka

Centrála Zámrsk A-1.13 22.8.2006 21,1 70 -

 B-1.17 23.8.2006 19,5 77 -

 D-1.17 18.9.2006 16,1 68,2 -

 E2-1.23 24.8.2006 15,7 71,1 -

 E2-2.29 31.1.2006 18,5 29,5 -

SOkA Hradec Králové Prozatímní
depot č. 402 15.2.2006 - 1,7 61,2

-

 Depot č. 302 17.6.2006 29,3 39,3 -

SOkA Chrudim Depot 1 a 2 31. 1. 2006 15,1 54,3 -

 Depot 3 a 4 31. 1. 2006 17,3 50,5 -

 Depot 7 a 8 29. 6. 2006 19,1 57,5 -

 Depot 3 a 4 31. 7. 2006 17,8 60,4 -

SOkA Jičín Depot I 8.3.2006 13 32 -

  2.8.2006 24 56 -

 Depot II 26.7.2006 28 53 -

 Depot III 2.8.3006 29 51 -

  29.3.2006 13 39 -

SOkA Náchod Depot IX 28.2.2006 4,3 38,8 -

 Depot  IX 1.8.2006 25,5 66,6 -

 Depot č. 6 1.8. 2006 22 67,9 -

SOkA Pardubice Depot Přelouč - 27 70 -

 Centr.mapárna - 21 43,5 -

 trezor - 18,5 48 -

 Výstavní m. - 21 39 -

 J. Palacha - 20 35 -

SOkA Rychnov n.Kn. * * * * *



SOkA SV centrála 24.3.2006 21 44 -

 centrála 26.7.2006 25 49 -

 jízdárna 29.9.2006 18 67 -

 jízdárna 17.3.2006 6 65 -

 konírna 4.8.2006 21 64 -

SOkA Trutnov CentrálaI/3 13.2.2006 13 0 -

 Poříčí 1 10.1.2006 12 0 -

 CentrálaIV/3 2.8.2006 25 0 -

 Poříčí 2 12.7.2006 29 0 -

 Centrála III/3 3.2.2006 31 0 -

 Centrála II/3 2.10.2006 - 65 -

SOkA Ústí nad Orlicí Centrála A-F 26. 1.2006 7 - -

 Centrála A-B 15.-3.10.06 - 68-71 -

 Depot 05 B 21.9.-3.10.06 - 70 -

 

* extremní teploty nebyly naměřeny

 

Tabulka č. 3 Množství zhotovených kopií za rok 2006

 

 

Název archivního souboru

Počet políček
bezpečnostního

mikrofilmu

Počet kusů
bezpečnostních

negativů

Počet
políček

studijních
kopií

Počet
digitálních

kopií

Centrála Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje 99227 - 112778 -

SOkA Hradec
Král.

-
- - - -

SOkA Chrudim Soudobá dokumentace - - - 35

 Sbírka fotografií - - - 256

 Sbírka map a plánů - - - 2

 Klub fotografů amatérů Chrudim - - - 18

 Zapůjčeno od externích subjektů - - - 2569

Celkem SOkA Ch  

- - -
2880

SOkA Jičín -

- - - -

SOkA Náchod Bez uvedení fondu 8056
-

3229
-

SOkA Pardubice Bez uvedení fondu -
-

2790 1848

SOkA Rychnov
n.Kn. MNV Zdobnice

- - -
328

 ZŠ Jedlová
- - -

108

 AM Týniště n.O.
- - -

2 867



 

AO Hoděčín - - -
169

 MNV Kostelecká Lhota
- - -

487

 Archiv fary ř.k.c. Neratov
- - -

537

 AO Lipovka
- - -

285

 ZŠ Olešnice
- - -

1227

 MNV Šachov
- - -

56

 HS Kostelecká Lhota
- - -

67

 AO Šachov
- - -

352

 ZŠ Albrechtice nad Orlicí
- - -

649

 ZŠ Potštejn
- - -

1101

 ZŠ Pěčín
- - -

825

 
ZŠ RK Javornická

- - - 375

 Obecná škola dívčí RK
- - -

873

 SŠ dívčí RK
- - -

322

 AO Peklo n.Zd.
- - -

462

 AO Kunštát
- - -

35

 AO Bartošovice v O.h.
- - -

190

 AO Sněžné
- - -

362

 Archiv fary ř.k.c. Sedloňov
- - -

300

 Archiv školy Uhřínov
- - -

120

 ZŠ Pohoří
- - -

564

 Archiv fary ř.k.c. Borohrádek
- - -

231

 JZD Val
- - -

297

- - -
589



 AM Dobruška

Celkem SOkA RK  
- - -

13778

SOkA Svitavy, Lit. Mezifondový soubor kronik
- -

2250 123

SOkA Trutnov Sbírka novin a časopisů 10548
- -

-

SOkA Ústí n.O. skleněné fotodesky
- - -

980

Celkem SOA

 117831
0 121047

36267

                                                                                                                                                                      Příloha č. 5

V. Konzervace a restaurování

Tabulka č. 1

 

 

SOA Zámrsk

 

Druh archiválií Značka archivního souboru Zkonzervováno a zrestaurováno

Počet perg. listin - -

Počet papír. listin - -

Počet přivěš. pečetí - -

Počet perg. rukopisů - -

Počet papír. rkp. nebo knih Sbírka matrik
Velkostatek Opočno

AM Jičín

6
1
1

Počet vazeb Sbírka matrik
AM Jičín

6
1

Počet spisů - -

Počet map Velkostatek Pardubice
Velkostatek Potštejn

8
1

Počet grafických listů - -

 

SOkA Hradec Králové – tyto práce nebyly vykonávány

 

SOkA Chrudim

 

Druh archiválií Značka archivního souboru Zkonzervováno a zrestaurováno

Počet perg. listin 225203010/369
225201010/317
225102010/1039
225102010/481
225203010/367

5



Počet papír. listin - -
Počet přivěš. pečetí 225203010/369

225201010/317
225102010/1039
225102010/481
225203010/367

7

Počet perg. rukopisů - -

Počet papír. rkp. nebo knih 225203010/879 2u
225201010/522

225201010/317 2u
225201010/319
225104010/1164

7

Počet vazeb 225203010/879
225201010/522
225201010/317
225104010/1164

4

Počet spisů - -

Počet map - -

Počet grafických listů - -

 

 

SOkA Jičín

 

Druh archiválií Značka archivního souboru Zkonzervováno a zrestaurováno

Počet perg. listin AM Lázně Bělohrad 1

 AM Mlázovice 1

Počet papír. listin - -

Počet přivěš. pečetí AM Lázně Bělohrad 1

 AM Mlázovice 1

Počet perg. rukopisů - -

Počet papír. rkp. nebo knih AM Jičín 1 kniha

Počet vazeb - -

Počet spisů - -

Počet map - -

Počet grafických listů - -

 

SOkA Náchod

 

Druh archiválií Značka archivního souboru Zkonzervováno a zrestaurováno

Počet perg. listin AM Broumov, Soukenický
cech

11

Počet papír. listin Cech kovářů Broumov 1

Počet přivěš. pečetí AM Náchod 1

Počet perg. rukopisů - -

Počet papír. rkp. nebo knih - -

Počet vazeb - -

Počet spisů - -



Počet map - -
Počet grafických listů - -

 

SOkA Pardubice

 

Druh archiválií Značka archivního souboru Zkonzervováno a zrestaurováno

Počet perg. listin - -

 - -

Počet papír. listin - -

Počet přivěš. pečetí AM Pardubice, Sezemice,
Přelouč, Bohdaneč, DAšice

36

Počet perg. rukopisů - -

Počet papír. rkp. nebo knih - -

Počet vazeb Sbírka map a plánů -
Handatlas

1

Počet spisů Dražkov u Sezemic *

Počet map - -

Počet grafických listů - -

 

* několik zteřelých tiskopisů v torzech – balíčky (viz komentář). Přehled činnosti restaurátorské dílny SOkA Pardubice je

součástí Výroční zprávy SOA v Zámrsku v komentáři

 
SOkA Rychnov nad Kněžnou – v roce 2006 nebyly tyto práce prováděny

 

SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli

 

Druh archiválií Značka archivního souboru Zkonzervováno a zrestaurováno

Počet perg. listin PPL,ŘL,AMP-Iainv.č.
1;1;8;9;32

5

Počet papír. listin - -

Počet přivěš. pečetí PPL,ŘL; inv.č. 1;1 2

Počet perg. rukopisů - -

Počet papír. rkp. nebo knih - -

Počet vazeb GL I inv.č. 525 kn 369,inv.č.
526 kn.370

2

Počet spisů - -

Počet map - -

Počet grafických listů - -

 

SOkA Trutnov

 

Druh archiválií Značka archivního souboru Zkonzervováno a zrestaurováno

Počet perg. listin Cech soukeníků Vrchlabí 1554
Cech tkalců Vrchlabí, 1649



Cech cvilinkářů, barchetníků a
tkalců Dvůr Králové n. L 1675

 

3

Počet papír. listin   

Počet přivěš. pečetí Cech soukeníků Vrchlabí 1554
Cech tkalců Vrchlabí, 1649

Cech cvilinkářů, barchetníků a
tkalců Dvůr Králové n. L

Cech hrnčířů Dvůr Králové n.L.
1677, 1674

5

Počet perg. rukopisů Cech ševců Trutnov 1754 –
1819

Cech tkalců  Vrchlabí 1686
Cech hrnčířů Dvůr Králové n.L.

1677, 1674

4

Počet papír. rkp. nebo knih - -

Počet vazeb - -

Počet spisů - -

Počet map - -

Počet grafických listů - -

 

SOkA Ústí nad Orlicí – tyto práce nebyly vykonávány
 

Tabulka č. 2 Konzervování a restaurování zakázkovým způsobem
 

Název firmy Počet zakázek Náklady v Kč

 SOA v Zámrsku včetně SOkA  0 0 

 
 

                                                              Příloha č. 6
 

Zpráva o výsledcích prověrek fyzického stavu archivních kulturních památek v SOA v Zámrsku za rok
2006 (čl. 13 met. návodu č.j. AS-1413/2-2005)
 
V archivech Státního oblastního archivu v Zámrsku je uloženo celkem 13 archivních kulturních památek: č. 18,19,66, 67, 75, 76, 77,
86, 123,124, 126, 127, 145.
 

I.                     AKP SOA v Zámrsku
II.                   AKP SOkA Hradec Králové
III.                 AKP SOkA Pardubice
IV.                 AKP SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli
V.                   AKP SOkA Ústí nad Orlicí

 
I. AKP SOA v Zámrsku

 
a) fyzický stav archiválií
 

Číslo Název a fond Datum prohlášení Stav

18 Šlikovský horní řád z r. 1518 a písemnosti k dějinám
mincovnictví a dolování v Jáchymově z lrt 1534 –
1767
AF Rodinný archiv Šliků

9.12.1977 dobrý

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

7.7.1977 dobrý

75 Rodinný archiv Piccolomini, Náchod 1431 – 1881 / 6.7.1984 dobrý



celý fond
AFRA Piccolomini

76 Registra purkrechtní pardubického panství z let 1508
– 1526
AF Velkostatek Pardubice

6.7.1984 dobrý

77 Protokol úpravy mezd dělníků ve sklárně v Novém
Světě z r. 1796
AF Harrachovské sklárny Nový Svět

6.7.1984 dobrý

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

9.12.1997 dobrý

124 Listy hrabat Šliků včetně falz z let  1416 – 1733
AF Rodinný archiv Šliků

9.12.1997 dobrý

126 Soubor 13 nejstarších matrik z předbělohorského
období z let 1587 – 1720
AF Sbírka matrik Východočeského kraje

16.6.1998 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
 

Číslo Název a fond Datum prohlášení Stav

86 Kniha svědomí Nového Bydžova, kn. č. 1, inv. č.
1078
AF Archiv města Nový Bydžov

13.12.1989 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 Pardubice

 
a) fyzický stav archiválií
 

Číslo Název a fond Datum prohlášení Stav

145 Kniha trhová městská (rudá) města Pardubic, 1515 -
1585
AF Archiv města Pardubice  
 

20. 2. 2001 dobrý

 
b) konzervační zásahy
restaurováno 1984 v SOA  v Zámrsku
 
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 je uložena v trezorové místnosti s přímým napojením na PCO Policie ČR. Vstup povolen jen 3
zaměstnancům SOkA s manažerskými kódy.
 
e) počty a kvalita bezpečnostních kopií
Bezpečnostní kopie zhotovena formou mikrofilmu. Kvalita bude ověřena v průběhu roku 2007. Archiv nedisponuje čtecím
zařízením.
 
f) počet a kvalita studijních kopií
Archiválie není předkládána do badatelny. Studijní kopie bude pořízena na knižním skeneru – zatím není k dispozici.

III. AKP SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli

 
a) fyzický stav archiválií
 

číslo Název a fond Datum prohlášení Stav

66 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;
AF Pekaři a perníkáři Litomyšl .

28.7.1982 dobrý

66 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
AF Cech řezníků Litomyšl

28.7.1982 dobrý

67 inv. č. 525 – Katalog posluchačů Filozofického 28.7.1982 dobrý



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

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

28.7.1982 dobrý

 
b) konzervační zásahy

Na základě výsledků restaurátorského průzkumu z roku 2005 byl proveden restaurátorský zásah v dílně SOkA
Chrudim v roce 2006 na všech AKP.
 
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).
 
IV. AKP SOkA Ústí nad Orlicí
 
a) fyzický stav archiválií
 

číslo Název a fond Datum prohlášení Stav

127 Kniha smíšená1378-1488; inv. č. 77, sign. 544, kn. č.
55
AF Archiv města Česká Třebová

16. 6. 1998 dobrý

 
Kontrola fyzického stavu archiválií je prováděna pravidelně. Z důvodu rekonstrukce v budově archivu byl pro rok 2005 a 2006
stanoven zvláštní režim. AKP byla kontrolována pouze dvakrát za rok v červenci a v listopadu.
 
b) provedené, probíhající nebo plánované konzervační zásahy
Konzervace knihy provedena v roce 1926 v Archivu hlavního města Prahy. Další konzervační zásah není plánován, pouze
odborná prohlídka konzervátora ze SOA v Zámsrku v roce 2007.
 
c) údaje o fyzických podmínkách uložení z hlediska zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí nebo krádeži
Od prosince 2006 zajištěno digitální automatické měření teploty a vlhkosti a automatická regulace klimatu trezorové místnosti.
Uložení v odpovídajícím kartonu a regálové konstrukci.
Trezorová místnost zajištěna standardním způsobem v rámci bezpečnostní dokumentace: zabezpečená zóna, režimová opatření,
mechanické zábrany (pečetění vstupu) a elektronické zábrany (EZS).
Chybí EPS, již nárokována v minulosti a požadavek opakován (v archivu z logických a ekonomických důvodů upřednostněna
náprava jiných a závažnějších nedostatků – havarijních stavů v objektu).
 
d) počet a kvalita bezpečnostních kopií
Jeden mikrofilm všech 47 pergamenových a 4 papírových listů.
 
e) počet a kvalita studijních kopií
Jeden mikrofilm všech 47 pergamenových a 4 papírových listů. Kniha vyšla v minulosti edicích.
 
f) další potřebné údaje
Dlouhodobý problém neutěšeného stavu trezorové místnosti je vyřešen. Po čtyřletém úsilí pracovníků archivu v součinnosti s



řediteli SOA v Zámrsku se podařil nadstandardní výsledek.
 

 

 
 

Příloha č. 7
 
 
Koncese „vedení spisovny“ v roce 2006 - vydaná souhlasná stanoviska
 
 
Podorlická obchodní společnost, a.s.
Poláčkovo nám. 85
516 01 Rychnov nad Kněžnou
- provozovna v místě sídla
 
A.L.C.Z., s.r.o.
Mezi úvozy 2000
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
- provozovna Šibeňák 892, Jičín
 
1.archivní, s.r.o.
Eliščino nábřeží 777/5
500 03 Hradec Králové
- provozovna Boharyně čp. 70, PSČ: 503 03
 
ZVU, a.s.
Pražská 322/4
501 01, Hradec Králové
- provozovna v místě sídla

 

 
                                                                                                                                                             Příloha č. 8
 
Publikační činnost zaměstnanců  SOA v Zámrsku v roce 2006
 
SOA Zámrsk:
 
Pitucha, V.: Zeitschrift fűr Geschichte und Kulturgeschichte Ősterreichisch Schlesiens. Edice jubilejního ročníku k výročí 100 let
časopisu a 100 let od úmrtí  K. Knoflitsche, prvního šéfredaktora. Zemský archiv Opava 2006.
 
Pochobradská, H.: Spolupráce je prospěšná a výhodná pro obě strany. In Moderní obec. Č. 1 leden 2006,  str. 13 – 14.
 
Pochobradská, H.: Moderní archivní a spisová služba., In Veřejná správa č. 20, Květen 2006, str. 11.
 
Skopalová, M.: Krajská prokuratura Hradec Králové 1949 – 1993, In.: Sborník archivních prací, roč. 56, č. 2/2006, s. 547 – 656.
 
SOkA Hradec Králové:
 
Pavlík, J. – Pokorný, R.: Každodennost obležené pevnosti - Hradec Králové za války 1866, In Královéhradecko, Hradec Králové
2006, roč. III. (v tisku).
 
Pavlík, J. – Pokorný, R.: Formování  finančních elit v 50. a 60. letech 19. století v Hradci Králové. Určeno sborníku  ze sympozia
Vznik a rozvoj  regionálních  finančních elit na FF UK v Praze, 2006 (v tisku).
 
Pavlík, J. – Pokorný, R.: Vliv a důsledky války v roce 1866 na život civilního obyvatelstva v královéhradecké  pevnosti, Bellum 2,
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