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1 Výroční zpráva za rok 2014 

Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Zámrsku je zpracována na základě § 62 zákona  

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění. 

Součástí výroční zprávy je rovněž Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha č. 9). 

 

Struktura výroční zprávy 

 Personální podmínky 

 Prostorové podmínky archivu a celkové množství uložených archiválií 

 Předarchivní péče, zpracování a využívání archiválií 

 Stav archiválií (ochrana, evidence, digitalizace) 

 Konzervace a restaurování archiválií 

 Knihovna 

 Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu 

 

Výroční zpráva je zpracována za následující archivy: 

 Státní oblastní archiv v Zámrsku (centrála) 

 Státní okresní archiv Hradec Králové 

 Státní okresní archiv Chrudim 

 Státní okresní archiv Jičín 

 Státní okresní archiv Náchod 

 Státní okresní archiv Pardubice 

 Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou 

 Státní okresní archiv Trutnov 

 Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli 

 Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí 
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2 Státní oblastní archiv v Zámrsku 

Centrála: 

Zámrsk čp. 1, Zámrsk 565 43 

tel: 465 503 101 

fax: 465 503 117; e-mail: podatelna@archivzamrsk.cz 

Oddělení ekonomicko-provozní: 

Karla IV. 42, Pardubice 530 01 

tel. 466 799 011 

fax. 466 799 012; e-mail:oddeleni.ekonomicke@archivzamrsk.cz 

Oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti: 

Pracoviště Hradec Králové: Škroupova 695, Hradec Králové 500 02 

tel: 495 402 615-7 

e-mail: oddeleni.metodiky@archivzamrsk.cz 

Depozitáře: 

Hostovlice u Čáslavě 53, PSČ 285 62 

Hradec Králové, Kovová ul. 1096, PSČ 500 03 

 

Součástí Státního oblastního archivu je 9 státních okresních archivů: 

 Státní okresní archiv Hradec Králové 

 Státní okresní archiv Chrudim 

 Státní okresní archiv Jičín 

 Státní okresní archiv Náchod 

 Státní okresní archiv Pardubice 

 Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli 

 Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou 

 Státní okresní archiv Trutnov 

 Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí 

2.1 Personální situace 

Státní oblastní archiv v Zámrsku - centrála 

Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel 

JUDr. Zdeněk Rozsíval  interní auditor 

Hana Rajnetová   personalistka 

Radka Zastoupilová   účetní, (částečný úvazek) 

Mgr. Jiří Kuba   zástupce ředitele 

Ing. Vladimír Pavoda  zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz 

Oddělení správy a zpracování archivních fondů a sbírek 

Zuzana Dubová   archivářka 

Pavlína Janíková   archivářka 
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Mgr. Tomáš Lána   archivář 

Hana Machatová   archivářka 

Mgr. Martin Paukrt   archivář 

Bc. Michal Severa   archivář 

PhDr. Michael Skopal  archivář 

PhDr. Marie Skopalová  archivářka 

PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.  archivář (od 1.2.2013 výkon zaměstnání v SOkA Rychnov 

nad Kněžnou) 

Mgr. Jiří Vozar   archivář 

Bc. Markéta Veselíková  archivářka 

Oddělení ochrany, využívání a evidence NAD 

Mgr. Michal Štorek   vedoucí oddělení 

Mgr. Jana Černínová  archivářka (zástup za mateřskou dovolenou) 

Bc. Hana Matějová   archivářka (badatelna) 

Fében Hubená   knihovnice 

Jitka Mládková   konzervátorka 

Mgr. Jan Pavlíček   oblastní správce AIS, evidence NAD 

Kateřina Pavlíková   archivářka (badatelna) 

Ilona Vodstrčilová   dokumentátorka 

BcA. Romana Andrlová  konzervátorka 

Skupina ostrahy 

Oldřich Čáslavka   bezpečnostní pracovník 

Stanislav Drahoš   bezpečnostní pracovník 

Milan Drahoš   bezpečnostní pracovník 

Jiří Fiala    bezpečnostní pracovník 

Jitka Fialová    bezpečnostní pracovník 

Miroslav Kopřiva   bezpečnostní pracovník 

Jiří Strašák    bezpečnostní pracovník 

Václava Štarmanová  bezpečnostní pracovník 

František Trecha   bezpečnostní pracovník 

Oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti 

Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. vedoucí oddělení 

Mgr. Jiří Nechvíle   archivář 

Jana Vinklerová   archivářka 

Bc. Alexandr Borovec  archivář 

Mgr. Jana Šimková   archivářka (částečný úvazek) 

Mgr. Pavlína Nimrichtrová  archivářka 

Oddělení ekonomicko-provozní 

Lenka Boková    účetní 

Hana Fajkusová   účetní 
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Marcela Sedláková   účetní 

Richard Králík   investiční referent 

Renata Půlpánová   mzdová účetní 

Leontin Hanuš   technický pracovník 

Zdena Merklová   uklízečka 

Zuzana Kohoutová   účetní 

Miroslav Krynek   domovník 

Václava Janovská   uklízečka 

2.2 Prostorové podmínky archivu 

Celkové množství uložených archiválií k 31.12.2014 činí  24 656,10 bm 

Celkové množství archivních souborů    3 177 fondů a sbírek 

Počet zpracovaných metrů archiválií     15 259,98 bm (tj. 61,89%) 

- z toho inventarizovaných      11 462,76 bm (tj. 46,49%) 

Počet nezpracovaných metrů archiválií    9 396,12 bm (tj. 38.11%) 

 

Kapacita rezervních ukládacích prostor činí cca 200 bm. Úložnou kapacitu nového objektu v areálu 

Kovová nelze zatím spolehlivě vyčíslit, pohybuje se v řádu několika běžných kilometrů. 

2.3 Předarchivní péče, zpracování a využívání archiválií 

2.3.1 Předarchivní péče 

Výběr archiválií 

V souladu s platnou legislativou probíhala skartační řízení u veřejnoprávních původců a dle potřeby 

u soukromoprávních původců. Na výběru archiválií se podíleli kolegové P. Nimrichtrová,  

H. Pochobradská, J. Vinklerová a J. Nechvíle, kteří vyřídili v průběhu roku celkem 237 skartačních 

návrhů u 220 původců a 14 mimo skartačních řízení. 52 skartačních řízení proběhlo s převzetím 

archiválií a 185 bez převzetí archiválií. 

Z činnosti likvidovaných společností byly pravidelně přejímány archiválie výběrem mimo skartační 

řízení ve spolupráci s likvidátory, insolvenčními správci a komerčními spisovnami. Pro účely výmazu 

z Obchodního rejstříku bylo vystaveno celkem 42 potvrzení. 

V rámci předarchivního dohledu lze uvést významnější přírůstky do následujících fondů: Muzeum 

loutkářských kultur Chrudim, Východočeské muzeum Pardubice, Komorní filharmonie Pardubice, 

Finanční ředitelství Hradec Králové, Univerzita Pardubice, Inspektorát bezpečnosti práce Hradec 

Králové, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové, Státní veterinární ústav 

Hradec Králové, Povodí Labe, Sklářský ústav Hradec Králové, FAB Rychnov a další. 

 

Metodická jednání 

Po změně archivní legislativy byla i v roce 2014 pozornost oddělení metodiky zaměřena především 

na veřejnoprávní původce, kterým byly poskytovány individuální metodické konzultace, případně 

hromadná školení. Celkově se tak uskutečnily 104 metodické návštěvy přímo u původců (včetně 

soukromoprávních) a 45 konzultačních jednání proběhlo na pracovišti SOA v Zámrsku v Hradci 

Králové. 
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V průběhu roku 2014 bylo posouzeno celkem 17 spisových norem jak veřejnoprávních, tak 

soukromoprávních původců. Mezi jinými např. spisová norma Východočeské galerie Pardubice, 

Východočeského divadla Pardubice, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Zdravotnické záchranné 

služby Královéhradeckého kraje, společností Keramtech, s.r.o. Žacléř, Sklopísek Střeleč, a.s.  

a dalších. 

Důležitou součástí činnosti oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti je posuzování 

podmínek pro udělení koncese „vedení spisovny“ a pravidelná spolupráce s komerčními spisovnami. 

V roce 2014 byla vydána dvě stanoviska k udělení koncese komerčním spisovnám: Ing. Josef Hýbl, 

Hradec Králové a ERASPIS, s.r.o. Pardubice. V dohledu SOA v Zámrsku je evidováno celkem  

23 komerčních spisoven. 

Nadále pokračovala spolupráce s jediným akreditovaným archivem ve správní oblasti SOA 

v Zámrsku tj. Archivem Univerzity Hradec Králové. Rovněž spolupráce s Krajskými úřady obou 

krajů zůstává na velice dobré úrovni. 

Metodická jednání byla vedena nejen směrem k oběma skupinám původců, ale i vůči státním 

okresním archivům, které jsou součástí Státního oblastního archivu v Zámrsku. 

Kontrolní činnost 

S ohledem na aktuální stav legislativy byl i v roce 2014 omezen výkon kontrol u veřejnoprávních 

původců, pozornost metodických návštěv byla zaměřena na kontrolu odstranění nedostatků 

z dřívějších kontrol a metodiku celkové péče o dokumenty. Na základě podnětů odboru kontroly  

a dozoru MV ČR bylo uskutečněno 6 metodických dohlídek u obcí, kde byly zjištěny nedostatky  

ve vedení spisové služby. Dohlídky proběhly ve spolupráci s příslušnými okresními archivy. Zprávy  

o výsledcích dohlídek byly zaslány na odbor archivní správy a spisové služby. 

2.3.2 Zpracování archiválií 

Důležitým úkolem archivu bylo v roce 2014 dokončení prací souvisejících s Generální inventurou 

2012 – 2013, a sice provádění oprav lokace, adjustace fondů, nové uspořádání jednotné řady spisů  

o fondech, kontrola archivních pomůcek a další. 

Přehled pořádacích prací SOA v Zámrsku v roce 2014 je uveden dle jednotlivých oddělení 

v samostatné příloze výroční zprávy (příloha č. 3). 

2.3.3 Využívání archiválií 

Badatelská agenda 

Pracovníci badatelny vedle běžné badatelské agendy, priorace a zakládání archiválií, přípravy 

zápůjček a materiálů pro zhotovení kopií, vyřizovali též úřední matriční rešerše a jednoduché písemné 

badatelské dotazy. V roce 2014 bylo založeno celkem 1137 badatelských listů, z toho 55 tvořili 

cizinci. Celkový počet návštěv (počet záznamů v jednotlivých badatelských listech) činil 2 998, z toho 

152 cizinců. Badatelna byla uzavřena pro veřejnost pouze od 15.12.2014 do 5.1.2015 z důvodu 

vyhotovení statistiky, ročního úklidu materiálu a čerpání dovolených. Po zbytek roku byla otevřena 

každé pracovní pondělí, úterý, středu a čtvrtek. Badatelna tak byla otevřena 190 dní v roce a denně ji 

navštívilo průměrně 15 badatelů. 

Počet zápůjček archiválií ze SOAZ činil v roce 2014 celkem 32, výpůjček do SOAZ bylo 5, 

pracovnicí fotodílny bylo pořízeno 3 126 kusů reprodukcí archiválií pro žadatele, vyhotoveno bylo 238 

matričních výpisů pro úřední potřebu a 710 výpisů pro soukromé účely. 

Oddělení správy a zpracování archivních fondů a sbírek řešilo 96 badatelských dotazů a rešerší, 

169 žádostí pro správní účely, z toho 16 žádostí ministerstva obrany v rámci zákona č. 262/2011 Sb. 

(protikomunistický odboj) a 299 v rámci zákona č. 268/2012 Sb.,(církevní restituce). 
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Badatelské dotazy vyřizovalo rovněž oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti. 

V roce 2014 bylo vyřízeno 63 badatelských dotazů na pracovišti v Zámrsku, počet dotazů na oddělení 

metodiky v Hradci Králové nelze spolehlivě vyčíslit – jedná se o několik desítek písemných, 

telefonických či osobních odpovědí na dotazy týkající se zejména dohledání doby zaměstnání  

a dalších dokladů. 

Vědecko-výzkumná činnost, prezentace, spolupráce 

Během roku 2014 pokračovala spolupráce archivu s Univerzitami v Pardubicích a Hradci Králové  

a kulturně-vědeckými institucemi v regionu. H. Pochobradská vyučovala archivnictví a spisovou službu 

na Univerzitě v Pardubicích. Exkurze byla zrealizována pro studenty Západočeské univerzity v Plzni. 

V rámci projektu Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech 

NAKI (Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií, zpřístupnění 

a využití starých map, plánů, atlasů a globů) připravil M. Severa k digitalizaci 1 110 jednotek map 

z fondů Ústřední správa šlikovských velkostatků, Velkostatek Opočno a z dalších fondů velkostatků. 

Geofond Kutná Hora digitalizoval pro SOA v Zámrsku důlní mapy (664 inventárních jednotek 

včetně propůjček dolových měr z fondu Obvodní báňský úřad Trutnov, podle lokalit zpracoval  

J. Kuba). 

M. Štorek se zúčastnil konference Archivy a knihovny v digitálním světě a semináře sdružení 

CESNET k problematice dlouhodobého uchování elektronických dokumentů. 

M. Severa doplňoval soupis pečetí, pečetidel a otisků pečetí a zpracoval soupis judaik v Sudetech 

1848 – 1945 pro Židovské muzeum v Praze. J. Kuba se podílel na soupisu bavarik v rámci projektu 

SOA v Plzni (zpracoval PhDr. Tomáš Šimek). 

SOA v Zámrsku poprvé připravil dne 7. 6. 2014 Den otevřených dveří u příležitosti Mezinárodního 

dne archivů, kterého se zúčastnilo cca 500 zájemců z odborné i laické veřejnosti. 

Ve dnech 19.9., 26.9. a 3.10. 2014 proběhly ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje 

pracovní semináře pro pracovníky matričních úřadů Pardubického kraje. 

Pracovníci archivu H. Pochobradská, M. Paukrt, K. Pavlíková a M. Severa se podíleli na prezentaci 

archivu v rámci workshopu archivní konference Archivy školám, archiváři učitelům, kterou 

spolupořádal Národní archiv v Praze 4. – 5. 11. 2014. 

M. Severa se účastnil na konferenci 350 let královéhradecké diecéze na hradeckém biskupství  

ve dnech 29.- 30. dubna 2014 s příspěvkem Nekatolíci na Litomyšlsku a vizitační cesta biskupa Jana 

Leopolda Haye po Chrudimském kraji na jaře roku 1782. 

H. Pochobradská se zúčastnila odborné konference Dějiny venkova ve dnech 13. – 14. 6.2014 

v Muzeu východních Čech s příspěvkem Prameny k dějinám venkova ve fondech Státního oblastního 

archivu v Zámrsku. 

SOA v Zámrsku se opět zúčastnil na akci Zámek plný knih ve Východočeském muzeu 

v Pardubicích (21.11.2014). 

Archiv zapůjčil archiválie na výstavu Osobnosti Náchoda v Regionálním muzeu v Náchodě. 

Ediční a publikační činnost 

Publikační činnost zaměstnanců archivu je uvedena v samostatné příloze. 

2.4 Stav archiválií (ochrana, evidence, digitalizace) 

Ochrana archiválií 

V roce 2014 pokračovalo pořizování reprodukcí pro zajišťovací účely. Mikrofilmováno bylo 44 158 

políček, vyvoláno 80 258 políček. Pro studijní účely bylo kopírováno a vyvoláno 109 569 políček. 
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Jednalo se o reprodukce knih ze Sbírky matrik Východočeského kraje, tím by měly být hotovy opravy 

vadných mikrofilmů této sbírky pořízené v minulosti. 

V centrále SOAZ bylo provedeno celkem 20 kontrol stavu archiválií automatickým měřením pomocí 

čidel, bezdrátovým přenosem naměřených dat do PC, automaticky byly vyhodnoceny a na základě 

výsledků probíhalo řízené větrání v depozitářích v průběhu celého roku. 

Evidence 

Byla vedena základní a druhotná evidence NAD, vnitřních a vnějších změn, archivních pomůcek 

SOA a SOkA, opravovány faktické a jazykové chyby v evidenci. 

V evidenci archivu je ke konci roku 2014 celkem: 24 656,10 bm archiválií, což představuje 3 177 

archivních souborů. 

Digitalizace 

Digitalizace Sbírky matrik Východočeského kraje probíhá od června 2009, v letech 2011 – 2012  

a v první polovině roku 2013 byla z provozních důvodů přerušena. Ke konci roku 2014 bylo 

digitalizováno celkem 5 844 knih (přes 57% celé sbírky), tj. celkem 964 338 snímků. Na internet 

dosud byla umístěna ke stažení více jak polovina knih z celé sbírky, kompletně digitalizovány jsou 

matriky římskokatolických farních úřadů z okresů Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a Svitavy, 

matriky farních úřadů nekatolických církví z celé oblasti SOA v Zámrsku a civilní matriky z celé oblasti, 

částečně jsou digitalizovány matriky římskokatolických farních úřadů z okresu Náchod, Trutnov, Jičín, 

Semily a Hradec Králové. Pokračovala rovněž digitalizace vedut, listin, kulturních památek a map  

a plánů. 

2.5 Konzervace a restaurování archiválií 

Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny bylo zajištěno dvěma celými úvazky: 

R. Andrlovou (práce pro SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli a SOkA Ústí nad Orlicí), J. Mládkovou 

(práce pro centrálu SOA v Zámrsku). V roce 2014 byly práce soustředěny na restaurování 

poškozených archiválií z aktuálně pořádaných fondů, zejména pak na matriky a mapy a plány určené 

k digitalizaci. 

Přehled restaurovaných archiválií je uveden v samostatné příloze výroční zprávy (příloha č. 5). 

Jitka Mládková prováděla ambulantní opravy map a plánů, které byly určeny k digitalizaci včetně 

ambulantních oprav archiválií, jimž hrozilo poškození v důsledku předložení návštěvníkům badatelny 

SOAZ. 

2.6 Knihovna 

V roce 2014 do knihovny SOA v Zámrsku přibylo 427 svazků, stav knihovního fondu tak na konci 

roku činil 28 090 svazků. Během roku bylo realizováno 468 výpůjček. 

Část přírůstků byla získána výměnou s jinými institucemi za Sborník prací východočeských 

archivů. Evidence knihovního fondu je vedena v programu CLAVIUS, do kterého jsou zapisovány 

nové přírůstky a výpůjčky a opravované a doplňované staré záznamy převedené z dřívějšího 

knihovního programu KNIHOPIS. Téměř třetina svazků je opatřena čárovými kódy programu 

CLAVIUS. 

Katalog knihovny je přístupný všem uživatelům ve vnitřní síti centrály SOA v Zámrsku a veřejnosti 

prostřednictvím internetových stránek na http://www.vychodoceskearchivy.cz/zamrsk. 
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2.7 Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení 

archivu 

Vzdělávání zaměstnanců 

R. Andrlová a J. Mládková se zúčastnily seminářů restaurátorů v Litomyšli. 

H. Pochobradská, J. Nechvíle a J. Vinklerová se zúčastnili dvou celostátních porad metodiků 

předarchivní péče, které se konaly v Červené nad Vltavou ve dnech 22. – 24.4.2014  

a 29. – 1.10.2014. 

V dubnu 2014 byl uspořádán v Hradci Králové odborný archivní seminář k novým Základním 

pravidlům pro zpracování archivních souborů. Zúčastnili se jej všichni odborní archiváři SOAZ. 

Administrativní práce 

Do podacího deníku centrály SOA v Zámrsku bylo v roce 2014 zapsáno 1936 čísel jednacích,  

na ekonomickém oddělení v Pardubicích 652 a na oddělení metodiky v Hradci Králové 748 čísel 

jednacích. Celkem tedy bylo v rámci SOAZ vyřízeno 3 336 čísel jednacích. 

Ve fotodílně bylo vyhotoveno 8 817kusů xerokopií pro služební potřebu (navýšení o 30% oproti 

roku 2012) a fotodokumentace pro konzervátorskou dílnu. 

V roce 2014 se uskutečnily 4 celoarchivní porady ředitele SOAZ, a sice 30.4.2014, 12.6.2014, 

17.10.2014 a 11.12.2014. 

Správa počítačové sítě 

V průběhu celého roku probíhala běžná údržba datové sítě, odstraňování poruchových stavů, 

aktualizace internetových stránek centrály SOAZ a spuštění internetového prohlížeče katalogu 

knihovny. Bylo zprovozněno fungování bezdrátové internetové sítě WIFI v prostorách badatelny 

SOAZ. 

2.8 Zpráva z ekonomické oblasti za rok 2014 

Státnímu oblastnímu archivu v Zámrsku byly pro rok 2014 rozpisem R1 rozepsány celkové příjmy 

ve výši 400.000,- Kč, výdaje v celkové výši 64 396 350,- Kč. Příjmy nejvíce ovlivnily prostředky 

z pronájmu objektu Kovová, který byl nově v minulém roce zakoupen a nájem byl uplatňován  

do úplného vyklizení objektu od prodávajícího. 

V průběhu roku 2014 došlo v oblasti výdajů k úpravám rozpočtu na základě vydaných 

rozpočtových opatření. Konečné stanovení výdajů v R2 činilo 66 457 973,- Kč z toho kapitálové výdaje 

činily 500 000,-Kč. Skutečnost činila 67 115 375,- Kč, v tom uplatněné nároky ve výši 1 031 026,48 Kč 

a mimorozpočtové zdroje roku 2014 ve výši 85 000,- Kč. 

Z celkové výše výdajů zůstalo nedočerpáno ve mzdách 59 550,25 Kč a v provozu 399 073,79 Kč. 

Tyto prostředky budou převedeny do nároků. 

Organizační změny nebyly žádné. Nebylo žádné zapojování prostředků z rozpočtu EU a FM. 

Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu byly v roce 2014 vyžádány a činily 

497 165,35 Kč v profilujících výdajích, 140 397,43 Kč ve mzdách a 393 463,70 Kč v oblasti OBV. Byly 

profinancovány v rámci hrazení nákladů na energie a posílení rozpočtu investičních akcí. 

Komentář k celkovému plnění příjmů 

Rozpočet příjmů pro rok 2014 byl v rozepsaném R1 ve výši 400.000,- Kč. V upravené R2 byly 

příjmy ve stejné výši. Daňové příjmy nebyly rozepsány. Skutečnost činí 1 903 398,02 Kč v  příjmech 

ostatních nedaňových a kapitálových. 

Komentář k nedaňovým příjmům, kapitálovým příjmům a přijatým transferům 
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V roce 2014 činily tyto příjmy SOA v Zámrsku 1 903 398,- Kč v tom 

příjmy z rozpočtu EU   0 

příjmy z finančních mechanismů  0 

ostatní nedaňové a kapitálové příjmy 1 825 398,02 Kč, z toho příjmy z odprodeje krátkodobého  

a drobného majetku - 11 780,- Kč. Jedná se o příjmy za skart a sběr. 

Rozdíl mezi příjmy plánovanými a skutečností tvoří z nejvyšší míry vyšší příjmy z pronájmů 

majetků. Hlavní položku 1 159 tis. Kč tvoří příjmy z pronájmu objektu Kovová, který byl nově 

v minulém roce zakoupen a nájem byl uplatňován do úplného vyklizení objektu od prodávajícího. 

365 tis. tvoří nájemné z bytů ve vlastnictví SOA. Příjmy z vlastní činnosti tvoří položku 197 tis. Kč, dary 

od subjektů 85 tis. Kč. 

Komentář k celkovému čerpání výdajů 

V rozpisu R1 byly plánované výdaje ve výši 64 396 350,- Kč. V průběhu roku 2014 došlo v oblasti 

výdajů k úpravám rozpočtu na základě vydaných rozpočtových opatření. Konečné stanovení výdajů 

v R2 činilo 66 457 973,- Kč z toho kapitálové výdaje činily 500 000,-Kč. Skutečnost činila 67 115 375,- 

Kč, v tom uplatněné nároky ve výši 1 031 026,48 Kč a mimorozpočtové zdroje roku 2014 ve výši  

85 000,-Kč. 

Z celkové výše výdajů zůstalo nedočerpáno ve mzdách 59 550,25 Kč a v provozu 399 073,79 Kč. 

Tyto prostředky budou převedeny do nároků. 

Komentář k mzdovým a souvisejícím výdajům 

Platy 

Státnímu oblastnímu archivu v Zámrsku byly pro rok 2014 v rámci kapitoly 314 ministerstvem vnitra 

přiděleny rozpočtové prostředky na platy zaměstnanců v celkové výši 33941 tis. Kč. Rozpočtovými 

opatřeními č.j. MV-34304-22/EKO-2014 ze dne 19.6.2014 byly prostředky na platy občanských 

zaměstnanců zvýšeny o 725 500,- Kč, č.j. MV-34304-67/EKO-2014 byly prostředky na platy 

občanských zaměstnanců zvýšeny o 202 221,-Kč a č.j. MV-34304-83/EKO-2014 byly prostředky  

na platy zvýšeny o 632 000,-Kč. Po přepočtení mezd zůstala nevyčerpána částka 7,-Kč. 

Odměny 

U této položky došlo k vyplacení částky 2 099 630,- Kč, což činí 5,91 % z prostředků vyplacených 

mezd. 15 tis. z toho odměny jubilejní. 

Výši vyplacených odměn ovlivnilo hlavně 2% navýšení platů alokovaných v rozpočtu ústředního 

orgánu ve výši 725 500,-Kč, které byly touto formou vyplaceny. Důvodem k tomu bylo, že nebylo 

zřejmé, jestli tyto prostředky jsou trvalé nebo pouze pro rok 2014. Bez tohoto by výše vyplacených 

odměn činila 3,87%. 

Ostatní prostředky vznikly zejména z důvodu přechodného nenaplnění evidenčního stavu 

zaměstnanců v průběhu roku, kdy byla část prostředků vyplacena formou mimořádných odměn mezi 

stávající zaměstnance, kteří činnosti za chybějící pracovníky zabezpečují, odchodem žen  

na mateřskou dovolenou a nemocností. 

Systemizace 

Počet systemizovaných míst k 31.12.2014 byl 137 ( viz RO ). Stav pracovníků dle R2 byl 137 

zaměstnanců. Skutečný přepočtený stav je 132,81 zaměstnanců. 

Ke konci roku bylo v SOA v Zámrsku jedno neobsazené místo, které vzniklo náhlým odchodem 

jednoho pracovníka. Krátkodobé neplnění plánovaného evidenčního  stavu je způsobeno fluktuací 

pracovníků na několika pozicích v průběhu roku a pracemi na zkrácený úvazek. Tato situace byla 

částečně řešena krátkodobými úvazky na dobu určitou. 
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Průměrný plat 

Průměrný plat za rok 2014 činí 22 275,- Kč. 

Skutečný průměrný plat byl překročen proti rozpisu R2 o 681,- Kč. K překročení došlo zejména 

z důvodu přechodného nenaplnění evidenčního stavu zaměstnanců v průběhu roku, kdy byla část 

prostředků vyplacena formou mimořádných odměn mezi stávající zaměstnance, kteří činnosti  

za chybějící pracovníky zabezpečují. 

Komentář k ostatním provozním výdajům 

Schválený rozpočet R1Státního oblastního archivu v Zámrsku na rok 2014 v oblasti ostatních 

běžných výdajů činil celkem 16 851 tis. Kč. Po započtení RO ve výši 450 tis. za vrácení zapůjčených 

prostředků v minulém roce byl konečný upravený rozpočet v oblasti ostatních provozních výdajů  

ve výši 16 401 tis. Kč. Po započtení MRZ  a nároků v celkové výši 603 861,13 Kč byl konečný 

rozpočet 17 004 861,13 Kč. 

Skutečné čerpání prostředků k 31.12.2014 činí 16 605 787,34 Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 

399 073,79 Kč byly převedeny do nároků. 

Z celkového objemu na ostatní provozní výdaje tvoří nadále největší položky výdaje na energie 

(klimatizace a vytápění rozsáhlých prostor depozitářů )  a nájemné z pronajatých prostor, dále  

ze souhrnné položky spotřeba materiálu, nákup regálů do depozitářů a materiálu pro úschovu  

a skladování archiválií. V souvislosti s pořádáním byly vydány velké prostředky na nákup archivních 

krabic a spisových desek. Z oblasti služeb tvoří největší položku výdajů kromě nájemného výdaje  

na revize a servis přístrojů a zařízení. 

V roce 2014 nebyla žádná zahraniční služební cesta. 

Živelnými katastrofami nebyly způsobeny žádné škody. 

Komentář k výdajům vedeným v IS programového financování EDS/SMVS 

V  roce 2014 realizoval SOA v Zámrsku 3 akce vedené v EDS/SMVS: 

1) Osobní služební automobil 

Akce byla vedena pod číslem 114V03300-4018 a zaregistrována v systému 6.5.2014 pod č.j. MV-

59710-3/OPF-2014 s předpokládanými náklady 500 000, Kč. Stanovení výdajů na tuto akci bylo 

vydáno 31.7.2014 pod č.j. MV-59710-5/OPF-2014 s cenou 299 873,- Kč. Akce byla dokončena 

19.12.2014. RO č.53/2014 byly zbylé prostředky ve výši 200 127,-Kč převedeny na akci „Zřízení 

systému EPS v objektu Kovová“. 

2) Zřízení systému EPS v objektu HK – Kovová 

Akce byla započata v roce 2013 a vedena pod číslem 114V03200-3042 a zaregistrována 

v systému 19. 11. 2013 pod č.j. MV-126848-4/OPF-2013 s předpokládanými  náklady 417 185,-Kč. 

Změnou registrace ze dne 29. 11. 2013 pod č.j. MV-126848-6/OPF-2013 byla vyčleněna z rozpočtu 

částka 20 000,-Kč na projektové práce. Dílčí stanovení výdajů na projektové práce bylo vydáno tuto 

akci bylo vydáno 6. 12. 2013 pod č.j. MV-126848-8/OPF-2013 s cenou 20 000,-Kč. Změnou 

parametrů akce ze dne 7. 1. 2014 pod č.j. MV-126848-9/OPF-2013 byla akce převedena do roku 

2014. V souladu s rozpočtovým opatřením a zapojením nároků byla vydána změna parametrů akce 

dne 1.4.2014 pod č.j. MV-126848-10/OPF-2013. 9. 9. 2014 bylo schváleno rozpočtové opatření 

pod.č.j.MV-18445-56/OPF-2014, kterým se přesouvají uspořené prostředky s ostatních akcí  

na realizaci této akce. Stanovení výdajů na financování akce bylo vydáno dne 24. 9. 2014 pod č.j. MV-

126848-12/OPF-2013. Akce byla dokončena 14. 11. 2014.Předložení dokumentace k závěrečnému 

vyhodnocení akce má termín 31. 3. 2015. 

Uspořené prostředky ve výši 235 955,65 Kč byly využity pro realizaci nové akce. 
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3) SOkA Rychnov nad Kněžnou - nákladní výtah 

Nová akce, která nebyla v plánu. Byla realizována na základě úspor z akce Zřízení systému EPS 

v objektu HK – Kovová. 

Akce byla vedena pod číslem 114V03200-4032 a zaregistrována v systému 21.10.2014 pod  

č.j. MV-133545-3/OPF-2014 s předpokládanými náklady 235 955,65 Kč. Stanovení výdajů na tuto akci 

bylo vydáno 21.11.2014 pod č.j. MV-133545-5/OPF-2014 s cenou 235 955,65 Kč. Akce byla 

dokončena 17.9.2014. 

Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce má termín 31.3.2015. 

Ke konci roku 2014 neevidujeme žádné nedočerpané prostředky. 

Komentář k mimorozpočtovým zdrojů a dalším titulům povoleného překročení, kterým 

nedochází ke změně závazného ukazatele (bez nároků z nespotřebovaných výdajů) 

V roce 2014 byly Státnímu oblastnímu archivu v Zámrsku poskytnuty dary na pokrytí nákladů 

spojených s výstavou „ Voda ve městě“ a tisk publikace „Pod hvězdou Davidovou“. Na první akci 

přispělo Statutární město Pardubice částkou 20 000,-Kč , na druhou akci byl příspěvek v hodnotě 

65000,- Kč s těmito dárci: Pardubický kraj – 35 000,-Kč, Elektrárny Opatovice – 15 000,-Kč, Nadační 

fond obětem holocaustu – 15 000,-Kč. Všechny poskytnuté dary byly vyčerpány v roce 2014. 
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3 Státní okresní archiv Hradec Králové 

Škroupova ul. 695 

Hradec Králové 500 02 

tel. 495 402 611 

fax 495 218 220, e-mail: sokahk@volny.cz 

www.vychodoceskearchivy.cz 

depozitář : Třesovice č.p. 32, tel. 495 447 042 

3.1 Personální podmínky archivu 

Mgr. Radek Pokorný  ředitel 

Jana Herzánová  archivářka 

Mgr. Jan Košek  archivář 

Radka Kubíčková  uklízečka 

Mgr. Martin Landsmann archivář 

Mgr. Pavel Mrkvička  archivář 

PhDr. Jiří Pavlík, PhD. archivář 

Petr Soldán   archivář 

Stanislava Svatoňová archivářka (poloviční úvazek) 

Mgr. Andrea Svatošová archivářka 

Bc. Petr Holman  archivář – informatik (poloviční úvazek) 

 

Dohody a spolupráce s jinými odděleními: 

Ing. Michal Munzar, Dis informatik SOA v Zámrsku 

Lucie Blažejová  od 3.3.2014 do 31.12.2014 na DPP (digitalizace) 

3.2 Prostorové podmínky archivu 

Celková úložní kapacita: 6 450 bm 

Rezerva úložné kapacity: 690 bm 

Ke konci roku 2014 bylo v archivu uloženo 5 727,15 bm archiválií. 

Vzhledem k nemožnosti provést do objektu Kovová masivní stěhování z důvodu nedokončení 

změny užívání a požární zprávy, nedošlo zatím ke zrušení nevyhovujícího depotu 402 na půdě 

objektu ve Škroupově ulici. V objektu Kovová je zatím umístěno cca 80 bm archiválií, o tyto metry byla 

snížena kapacita depotu 402, který bude ve výhledu roku 2015 zcela zrušen. 

3.3 Předarchivní péče, zpracování a využívání archiválií 

3.3.1 Předarchivní péče 

Výběr archiválií 

V roce 2014 bylo provedeno celkem 34 výběrů archiválií ve skartačním řízení a 60 výběrů mimo 

skartační řízení. 

mailto:sokahk@volny.cz
http://www.vychodoceskearchivy.cz/
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Metodická jednání 

Bylo provedeno celkem 43 metodických návštěv u původců zaměřených na metodiku, instruktážní 

jednání, vyjádření ke spisovým řádům a plánům. Bylo vydáno 39 potvrzení o projednání zabezpečení 

archivu a dokumentů zanikajícího původce. 

Kontrolní činnost 

V roce 2014 byly kontroly na pokyn vedení SOAZ nahrazeny metodickými návštěvami. 

3.3.2 Zpracování archiválií 

V roce 2014 bylo pokračováno v postupném zpřístupňování fondu Biskupská konzistoř. Byly 

úspěšně provedeny první inventarizace dle ZP 2013, avšak zároveň bylo ověřeno, že technické 

vybavení (JANUS,5.2) již nedostačuje novým úkolům a před archivem stojí jako zásadní úkol pořízení 

nového databázového softwaru, do té doby je možné inventarizovat pouze drobné, méně náročné 

fondy. Pozitivní zprávou je, že konstrukce referenčního čísla byla dosažena i v rámci Janusu bez 

větších problémů. Formou manipulačních seznamů II. typu vznikly první dvě pomůcky. Tisk konečné 

archivní pomůcky fondu Okresní soud Hradec Králové byl odložen na dobu pořízení nového softwaru. 

V roce 2014 bylo celkem uspořádáno formou manipulačních seznamů 13,85 bm, inventarizováno 

54,13 bm a vyřazeno vnitřní skartací 5,07 bm archiválií, tedy celkem zpracováno 73,05 bm. 

3.3.3 Využívání archiválií 

Badatelská agenda 

V roce 2014 archiv navštívilo celkem 286 badatelů, z toho 4 cizinci a bylo evidováno 286 

badatelských témat. Celkem se uskutečnilo 950 badatelských návštěv, 601 návštěv informativních  

a bylo vydáno 131 povolení k fotografování z archivního materiálu. 

Byly vyřizovány rešerše – 53 pro důchod, zaměstnání a úřad práce, 6 pro matriční záležitosti 

(státní občanství), 123 pro majetkové řízení (dědictví, odškodnění, majetkové vyrovnání) a 8 různých 

žádostí občanů a institucí. 

Ediční a publikační činnost 

V roce 2014 byl v souladu s edičním plánem SOAZ připravován archivem ve spolupráci s dalšími 

královéhradeckými paměťovými institucemi k vydání sborník Královéhradecko 9 (2014), jehož vydání 

bylo z finančních důvodů opět o rok odloženo. 

Probíhala rovněž příprava nového čísla sborníku Královéhradecko, nedošlo však k tisku. 

Pokračovala práce v kolektivu připravujícím vydání Dějin Hradce Králové (Košek, Landsmann, Pavlík, 

Pokorný). 

Kulturně osvětová činnost 

V roce 2014 byly v archivu pořádány přednášky pro studenty hradeckých gymnázií, posluchače 

externího archivního studia oboru archivnictví a interního studia oboru historie FF UHK a studenty PdF 

UHK. Na této činnosti se podíleli R. Pokorný a J. Pavlík. 

Ředitelem archivu byly poskytovány rozhovory regionálním médiím v souvislosti s aktuálními 

historickými tématy. 

Účast na konferencích 

Konference k 350. Výročí královéhradecké diecéze pořádaná KH biskupstvím a UHK (Pavlík  

a Pokorný společný příspěvek), konference Co po nás zbude 2014 a Archivy, muzea a knihovny 

v digitálním světě 2014, NA Praha (Pokorný). 
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Z dlouhodobých aktivit zaměstnanců archivu lze připomenout členství v redakčních radách 

sborníku Královéhradecko, Historická fotografie, Archivní prameny Kolínska, ve výboru ČAS, zajištění 

výuky vybraných předmětů pro posluchače FF Univerzity Hradec Králové. 

Vědecko-výzkumná činnost 

Archiváři SOkA (R. Pokorný) se podíleli aktivně na přípravě druhého opraveného a doplněného 

vydání Základních pravidel pro zpracování archivního materiálu a jejich školení, na přípravě podkladů 

pro Technologickou agenturu ČR pro zadávací dokumentaci softwaru pro tvorbu archivních pomůcek 

dle nových ZP a na přípravě nové archivní legislativy – konzultace pro OASSSL MV ČR (R. Pokorný, 

M. Landsmann). Dále se účastnili na přípravě nové archivní legislativy, činnosti v projektu Soupisy 

duší a velikonoční zpovědní seznamy královéhradeckého vikariátu jako demografických pramenů FF 

UHK. 

3.4 Stav archiválií (ochrana, evidence, digitalizace) 

Evidence 

Agendu přírůstků a úbytků archiválií vedl operátor PEvA  M. Landsmann ve spolupráci se  

S. Svatoňovou. V přírůstkové knize je zapsáno 107 přírůstkových čísel (z toho 52 nových fondů)  

o celkovém rozsahu 72,26 bm. Jeden karton NAD 2240 fondu Celní správa Hradec Králové byl 

delimitován do SOA v Zámrsku. 

Ochrana archivního materiálu 

V roce 2014 byly pořizovány reprodukce pro studijní účely. Celkem bylo pořízeno 396 kopií formátu 

A3 a A4 pro badatelskou potřebu, 874 pro úřední potřebu. Bylo vydáno 131 povolení k užití vlastního 

reprodukčního zařízení. Po celý rok probíhala v obou budovách pravidelná kontrola mikroklimatu 

depozitářů elektronickými prostředky. V závislosti na výsledcích měření byla upravována teplota 

v depozitářích, prováděna výměna vzduchu, popř. základními prostředky zvyšována vlhkost. 

Digitalizace 

Tuto činnost vykonávala od 3.3.2014 do konce roku L. Blažejová, částečně P. Soldán. Prováděna 

byla pouze digitalizace vycházející z bezprostředních potřeb, mimo jiné s povolením 

královéhradeckého biskupství digitalizace soupisu duší a sčítacích operátů. 

Celkem bylo pořízeno vlastními silami 8 727 snímků (1,04 bm), dále byly převedeny dodavatelské 

snímky do formátu jpg, opatřeny základními metadaty a v balíčcích zip vloženy do nově vytvořené 

prezentace digitální badatelny členěné dle obcí královéhradeckého okresu a druhů archivních souborů 

v systému WordPress využívaným SOA v Zámrsku a jeho archivy. Tato práce bude ukončena na jaře 

2015, kdy dojde k přesnému vyčíslení. 

3.5 Konzervace a restaurování archiválií 

V roce 2014 došlo v restaurátorské dílně v SOkA Chrudim k restaurátorskému zásahu  

u AM Třebechovice pod Orebem – 7 listin. Dále byl ze strany pracovnic restaurátorské dílny proveden 

každoroční průzkum a kontrola archivu. 

3.6 Knihovna 

Správcem archivní knihovny, knihovníkem a správcem programu KP – Win a programu Clavius 

byla A. Svatošová. V roce 2014 plnila knihovna všechny povinnosti veřejné knihovny dle příslušné 

legislativy. Byla prováděna běžná revize knižního fondu správcem knihovny. 

Přírůstek knihovního fondu v roce 2014 byl 772 knihovních jednotek, fond byl doplňován zcela 

minimálně vzhledem k celkově špatné finanční situaci SOA. 
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Celkem knihovna hradeckého archivu čítá 28 806 svazků a z jejího fondu bylo provedeno 775 

výpůjček, z toho 395 badateli a 380 zaměstnanci archivu. 

Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení 

archivu 

V průběhu roku 2014 bylo do podacího deníku zapsáno celkem 459 čísel jednacích a bylo vyřízeno 

1 103 běžných dotazů formou e-mailu. 

SOkA Hradec Králové je umístěn ve dvou budovách. Ke konci roku 2014 bylo rozhodnuto o tom, 

že nový objekt Kovová převezme do správy hradecký archiv. Budova je tak druhým depozitářem 

archivu, do konce roku byla předána potřebná dokumentace a uzavřeny některé smlouvy. 

V budovách archivu probíhaly vlastními silami drobnější běžné údržbové práce. Byla dokončena 

kolaudace přístavby u hlavní budovy a zároveň došlo ke sloučení pozemků pod budovou archivu  

a změně užívání budovy na katastrálním úřadě. Z finančních důvodů byla opět odložena přeložka 

vody v budově v Třesovicích, byl aktualizován požadavek na výměnu oken v havarijním stavu 

v centrále archivu. 

V archivu je provozováno několik od sebe fyzicky oddělených počítačových sítí, vnitřní síť LAN, 

internetová síť, na které jsou připojeny kromě serverů také 3 pracovní stanice a síť MV ČR  

pro metodické oddělení a vedení SOA v Zámrsku. Multifunkční zařízení Ricoh slouží jako síťová 

tiskárna pro potřeby většiny zaměstnanců archivu. 

V roce 2014 byly nadále provozovány webové stránky archivu umístěné na internetovém serveru, 

který je spojen se sítí internet připojením k metropolitní síti Hradec Králové a propojení se sítí 

CESNET 2. 

Archiv a oblastní informatik SOA spravoval centrální stránku archivů a oddělení SOA v Zámrsku, 

udržoval digitální úřední desku. 

Stránky archivu do konce roku 2014 navštívilo 49 821 zájemců (jedinečných přístupů). Archiv 

udržuje digitální badatelnu obsahující seznam všech obcí okresu s popsaným správním a matričním 

vývojem. Archiv udržuje facebookovou prezentaci http://www.facebook.com/archivhk. 
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4 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 

URL: http://vychodoceskearchivy.cz/chrudim 

4.1 Personální podmínky archivu 

Mgr. Ivo Šulc  ředitel 

Mgr. Petr Boček  archivář, zástupce ředitele 

BcA. Petra Brendlová restaurátorka - konzervátorka 

BcA. Kristýna Dvořáková restaurátorka – konzervátorka (od 31.5.2014 provdaná Mazuchová) 

Otto Jiřík   údržbář 

Jana Lichtenbergová  archivářka, hospodářka 

Pavel Němec  správce sítě 

Mgr. David Novotný, Ph.D. archivář 

Mgr. Radka Šulcová  archivářka 

Mgr. Jiří Vaněček  archivář 

Věra Vodrážková   archivářka 

 

Poznámky: 

Odborné archivní práce vykonávala od 1. 4. 2014 na základě dohody o pracovní činnosti Věra 

Roušarová. Úklid vykonávala celoročně na základě dohody o pracovní činnosti V. Kavková. Mgr. 

David Novotný, Ph.D. byl k 1. 7. 2014 převeden na místo Mgr. Alžběty Langové (na mateřské 

dovolené). 

4.2 Prostorové podmínky archivu 

Skutečná úložná kapacita archivu činila na konci roku zhruba 6500 bm. 

Rezerva úložní kapacity činila k 31. 12. 2014 zhruba 1040 bm. Spolu s prostorem pro fondy  

a sbírky SOkA Chrudim je část kapacity využita pro SOA v Zámrsku (250 bm), pro stavební 

dokumentaci nacházející se mimo fond Okresní národní výbor Chrudim (290 bm), část archivní 

knihovny (90 bm) a archivní registraturu SOkA Chrudim (10 bm). 

Celkové množství uložených archiválií: 

K 31.12.2014 činilo celkové množství 3 642,78 bm archiválií, tj. 2 696 fondů a sbírek. Ke konci 

roku 2014 bylo evidováno celkem 298 archivních pomůcek. 

Podrobnější údaje jsou zpracovány formou tabulek v příloze. 

mailto:soka@soka-cr.cz
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4.3 Předarchivní péče, zpracování a využívání archiválií 

4.3.1 Předarchivní péče 

Výběr archiválií 

Bylo provedeno celkem 40 skartačních řízení u veřejnoprávních původců, z toho 26 s výběrem 

archiválií. U soukromoprávních původců nebylo provedeno žádné skartační řízení. Nebyla vydána 

žádná trvalá skartační povolení. Mimo skartační řízení bylo provedeno 70 výběrů archiválií. 

V průběhu roku se vyskytlo několik skartačních řízení mimořádného charakteru nebo objemu: 

dokumenty rodiny Bínovy z Chrudimi (nález), dokumenty rodiny Mrázů z Trhové Kamenice (odúmrť), 

dokumenty farních sborů Českobratrské církve evangelické Krouna a Svratouch (od 18. století), 

historický archiv Gymnázia Josefa Ressela Chrudim (od roku 1863), Okresní soud Chrudim, Finanční 

úřad Chrudim, Probační a mediační služba Chrudim, Městský úřad Chrudim. Za výjimečnou lze 

považovat přejímku dokumentů z budovy Českého svazu ochránců přírody v Chrudimi v druhé 

polovině srpna 2014. Tato skartační řízení si vyžádala neplánované nasazení více pracovníků. 

Metodická činnost 

Archiv provozoval na svých internetových stránkách poradnu ke spisové službě a kronikářství. 

Provedl 18 osobních a 29 telefonických konzultací. Nebyl posuzován žádný spisový řád. 

4.3.2 Zpracování archiválií 

V roce 2014 pokračovalo zpracování fondu Okresní soud Hlinsko. Dále viz tabulku III 3 v příloze. 

Na úkolu se podíleli všichni odborní archiváři kromě D. Novotného, který prováděl pro SOA v Zámrsku 

inventarizaci fondu Velkostatek Vrchlabí. V rámci vnitřního systému posuzování archivních pomůcek 

byly posouzeny tyto archivní pomůcky: Obecná a měšťanská škola Kuks (SOkA Trutnov), Základní 

škola JIH a Mateřská škola Hradec Králové (SOkA Hradec Králové). 

4.3.3 Využívání archiválií 

Badatelská agenda 

Na vyřizování badatelských dotazů se podíleli dle odbornosti všichni archiváři. Byly provedeny 

následující rešerše pro úřední potřebu: církevní restituce (30 případů), vlastnictví pozemku  

pro Městský úřad Luže. Dále bylo vyřízeno celkem 269 písemných a telefonických dotazů pro 

soukromé účely. 

Vědecko-výzkumná činnost, prezentace, spolupráce 

Výzkum 

Kroniky a kronikářství na Chrudimsku – pokračoval dlouhodobý projekt doplňováním databázové 

evidence a digitalizací kronik. Byly zpracovány podklady pro nový číselník skupin tematické evidence 

a pro popis původců v systému PEvA, podklady pro Návod na vytvoření archivní pomůcky v digitální 

podobě podle schématu XML apeEAD, podklady pro Pokyn ředitele k archivním pomůckám, podklady 

pro projekt systému národních autorit Interpi a pro projekt softwaru pro zpracování archiválií (řešeno 

Technickou agenturou ČR), podklady pro rekonstrukci vojenského pohřebiště na hřbitově U Kříže 

v Chrudimi a příprava podkladů a textů na informační panel. 

Výstavy 

V roce 2014 byla realizována výstava ke 100 letům chrudimského kina (Městské kino Chrudim  

od 12.3.2014). 

Přednášky 

Tajemství rodu (nejen) Jolany Voldánové (Městské kino Chrudim, 24.9.2014), 
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Filmová a televizní Chrudim – tematická procházka po městě (13.9.2014), 

Po stopách filmových a televizních osobností v Chrudimi (Městské kino Chrudim, 8.10.2014), 

Chrudimský rodák Milan Vošmík – klasik českého dětského filmu (Městské kino Chrudim, 

3.12.2014), 

Dějiny vystěhovalectví ve fondech SOkA Chrudim pro exkurzi Muzea vystěhovalectví do Brazílie 

(15.2.2014), 

Rod Schmoranzů (Slatiňany 22.2., Muzeum barokních soch Chrudim 15.4., Státní zámek Slatiňany 

12.9.2014), 

Chrudim jak ji (ne)znáte (Městské kino), 

O činnosti archivu pro exkurzi Klubu seniorů Dvakačovice (6.7.2014), 

Dějiny města Chrudim v rámci Dne seniorů (Městské kino Chrudim, 1.10.2014), 

Viktor Mráz, fotograf ve víru dějin (Vodní zdroje Chrudim, 7.10.2014), 

Vojenská nemocniční zařízení a vojenské hřbitovy v Chrudimi z let 1914 – 1920 v rámci Akademie 

třetího věku (Městská knihovna Chrudim, 6. A 20.11.2014). 

Spolupráce s médii 

Rozhovor o dějinách Chrudimi a kronikářství, o chrudimském vinařství, o publikaci Chrudim jak  

ji (ne)znáte pro Český rozhlas Pardubice, 

Rozhovor o Milanu Vošmíkovi pro Chrudimský deník, 

Rozhovor o Jiřím Žákovi a upoutávka na besedu Tajemství rodu (nejen) Jolany Voldánové (server 

www.chrudimka.cz), 

Rozhovor o filmové a televizní Chrudimi a o Milanu Vošmíkovi pro Český rozhlas, 

Článek o chrudimské pozorovací stanici z let 1914-1915 pro Chrudimský deník, 

Rozhovor o vojenských pohřebištích z první světové války v Chrudimi pro Český rozhlas 

Pardubice, 

Reportáž o konstrukci vojenského pohřebiště na hřbitově U Kříže) pro Českou televizi. 

Účast na konferencích 

Konference Interdisciplinarita (Litomyšl, 20. A 21.5.2014), Seminář řešitelů národních autorit 

v rámci projektu Interpi (Velké Bílovice, 19. Až 20.11.2014), Setkání pracovníků veřejných archivů – 

provádění skartačního řízení na základě seznamů vyhotovených dle národního standardu  

pro elektronické systémy spisové služby, informace o projektu Národní digitální archiv (Praha, 

28.1.2014). 

Různé 

Nebyla podána žádná informace podle zákona č. 106/1999 Sb., uskutečnily se školní a jiné 

exkurze. Probíhala průběžná aktualizace internetové prezentace archivu. 

I. Šulc působil v pracovních skupinách pro redakci druhého vydání Základních pravidel  

pro zpracování archiválií, v ediční radě SOA v Zámrsku, v komisi pro nákup archiválií, redakční radě 

Chrudimských vlastivědných listů, ve skupině řešitelů projektu Interpi, a ve skupině pro software pro 

zpracování archiválií při Technologické agentuře ČR. 

Dále se podílel na školení Základních pravidel pro SOA v Zámrsku, pro pražské archivy, pro 

AHMP, pro SOA v Plzni, pro ZA v Opavě a poskytoval konzultace Národnímu filmovému archivu  

a Literárnímu památníku národního písemnictví. 

Archiv spolupracoval při natáčení rozhovorů s pamětníky holocaustu (United States Holocaust 

Memorial Museum). 

http://www.chrudimka.cz/
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Byla převzata pamětní plaketa Péče o válečné hroby udělená Ministerstvem obrany ČR za podíl  

na opravě vojenského pohřebiště na hřbitově U Kříže v Chrudimi. 

Ediční a publikační činnost 

Je uvedena v samostatné části výroční zprávy. 

4.4 Stav archiválií (ochrana, evidence, digitalizace) 

Archiválie byly uloženy řádně, problémy s degradací materiálu a biologickým napadením v době 

před předáním do péče SOkA byly řešeny dle možností konzervátorské dílny. 

Byly pořizovány analogové a digitální reprodukce pro studijní a prezentační účely dle aktuálních 

potřeb. Probíhala kontrola depozitářů a jejich mikroklimatu, lokačních plánů. 

Digitalizace 

Probíhala digitalizace archiválií z fondů Státního oblastního archivu v Zámrsku. 

Různé 

V průběhu roku probíhala kontrola archivních objektů, mikroklimatu a lokačních plánů. 

4.5 Konzervace a restaurování archiválií 

Personální obsazení restaurátorské dílny: BcA. Petra Brendlová, BcA. Kristýna Mazuchová. 

Vybavení dílny umožňovalo 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.) 

SOA v Zámrsku: 

NAD 423 Velkostatek Vrchlabí, 4 nezpracované mapy 

SOkA Chrudim: 

NAD 317 Archiv města Chrudim, inv.č. 154, úřední kniha 

NAD 317 Archiv města Chrudim, inv.č. 374, úřední kniha 

NAD 317 Archiv města Chrudim, inv. č. 7034, úřední kniha 

NAD 126 Archiv města Heřmanův Městec – postupné odplísňování při generální inventuře 

NAD 317 Archiv města Chrudim, inv. č. 157, úřední kniha 

NAD 317, Archiv města Chrudim, inv. č. 373, úřední kniha 

NAD 317 Archiv města Chrudim – ambulantní zásahy na úředních knihách podchycených při 

generální inventuře 

NAD 890 Cech pekařů Skuteč, inv. č. 1, pergamenová listina 

SOkA Jičín: 

NAD 14 Archiv města Jičín, inv. č. 242, úřední kniha 

NAD 290 Farní úřad Osenice, nezpracovaná úřední kniha 

NAD 292 Cech osmi řemesel Radim, nezpracovaný tovaryšský list (veduta Praha) 

NAD 1994 Cech truhlářů, sklenářů, soustružníků Hořice, inv. č. 5, tovaryšský list (veduta Vídeň) 

NAD 1995 Cech spojených řemesel Železnice, inv. č. 9, tovaryšský list (veduta Vídeň) 

NAD 1197 Cechy oděvních řemesel Sobotka, inv. č. 12, tovaryšský list (veduta Praha) 

NAD 2220 Sbírka druhopisů matrik, Farní úřad Libáň – druhopisy matriky narozených 
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NAD 449 Cech krejčích Miletín, 4 nezpracované tovaryšské listy (veduty Trutnov, Jihlava, Liberec, 

Brno) 

NAD 985 Archiv města Pecka, inv. č. 1, úřední kniha 

NAD 2220 Sbírka druhopisů matrik, Farní úřad Libáň – druhopisy matriky narozených 

SOkA Hradec Králové: 

NAD 1701 Archiv města Třebechovice pod Orebem, inv. č. 6, papírová listina s přitištěnou pečetí 

NAD 1701 Archiv města Třebechovice pod Orebem, pokračování v zásazích na pergamenových 

listinách s pečetěmi inv. č. 3 a 8 

NAD 1701 Archiv města Třebechovice pod Orebem, inv. č. 15, pergamenová listina 

NAD 1701 Archiv města Třebechovice pod Orebem, pokračování v zásazích na pergamenové 

listině č. 9 

NAD 1701 Archiv města Třebechovice pod Orebem, inv. č. 14 pergamenová listina s přivěšenou 

pečetí v dřevěném pouzdře 

SOkA Trutnov: 

NAD 1101 Cech kožešníků Hostinné, cechovní artikule 1581, originál, pergamen, 4 přivěšené 

pečeti 

NAD 1346 Cech mlynářů a krupařů Úpice, cechovní artikule 1734, originál, papír 

NAD 2094 Cech pekařů Pilníkov, mistrovské osvědčení Augustina Lorenze z 1.1.1834, papír,  

2 přitištěné pečeti 

NAD 1107 Cech soukeníků Hostinné, cechovní artikule 1578, originál, pergamen, 3 přivěšené 

pečeti 

NAD 1415 Cech krejčích Vrchlabí, cechovní artikule 1782, opis, kniha 

NAD 1425 Cech truhlářů a varhanářů Vrchlabí, cechovní artikule 1658, originál, papírová kniha 

 

Dále probíhaly ambulantní, méně rozsáhlé zásahy dle aktuálních potřeb (přírůstky, archiválie 

zachycené během GI, konzervace několika pečetí ze SOA Zámrsk určených k digitalizaci, výroba 

škrobových papírů a tónování japonských a ručních papírů). 

Byl proveden průzkum fyzického stavu a uložení archiválií v SOkA Hradec Králové a SOkA Jičín. 

Nebylo provedeno žádné konzervování a restaurování zakázkovým způsobem. 

4.6 Knihovna 

Knihovna dosáhla celkového počtu 12 367 přírůstkových čísel, za rok 2014 činil přírůstek 119 

přírůstkových čísel. 

4.7 Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení 

archivu 

V archivu proběhla 25.7.2014 kontrola Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. 

Hmotné a technické zabezpečení archivu 

Větší vydání: obaly na archiválie (152 041,- Kč,-), servis kopírky včetně spotřebního materiálu  

(50 423,- Kč), oprava kamerového systému (37 691,- Kč) revize EPS a EZS (21 163,- Kč), kontrola 

hasicích přístrojů a měření hydrantů (19 877,- Kč), oprava vzduchotechniky (34 969,- Kč) a další. 

Vzdělávání zaměstnanců 
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Zaměstnanci se zúčastnili školení Základních pravidel pro zpracování archiválií, školení správců 

programu EKIS, školení bezpečnosti práce a požární ochrany včetně cvičného poplachu, školení 

řidičů referentských vozidel. 

Praxe studentů 

V roce 2014 absolvovali v archivu praxi 2 studenti historie a archivnictví z Univerzity v Hradci 

Králové. 

Správa počítačové sítě 

Podle časových možností byla prováděna reorganizace dat na servrech a záložních externích 

discích. P. Němec pracoval jako záložní pracovník pro ekonomicko-provozní oddělení SOA v Zámrsku 

v Pardubicích. 

Využívání internetu 

Pro vnitřní síť archivu, pro internetovou síť, provoz datové schránky SOkA Chrudim, v březnu 2013 

byla přidána obsáhlá poradna k nejčastějším badatelským dotazům. 
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5 Státní okresní archiv Jičín 

Jičín 506 01 

Raisova 533 - centrála 

tel. 493 531 894 ředitel, 493 531 887 sekretariát 

fax 493 531 887, e-mail: posta@soka-jc.cz 

Internet: www.vychodoceskearchivy.cz 

5.1 Personální podmínky archivu 

Mgr. Karel Chutný   ředitel 

Jaroslav Březina   archivář, správce objektu 

Bc. Jan Čečetka   archivář 

Markéta Nechanická   účetní, sekretářka (od 1.5.2014) 

Mgr. Radka Janků   archivářka, zástupce ředitele 

Jaroslava Krausová   archivářka 

Milada Dufková   archivářka, hospodářka (do 30.4.2014) 

Mgr. Alena Jurigová   archivářka, knihovnice 

Eva Mazánková   uklízečka, manipulační pracovnice 

 

PhDr. Eva Bílková pracovala na dohodu o provedení práce a pracovní činnosti. 

V roce 2014 vykonala v archivu 10 denní odbornou praxi Kateřina Ježková - studentka Katedry 

pomocných věd historických a archivnictví FF Univerzity Hradec Králové. 

5.2 Celkové množství uložených archiválií 

Celková úložní kapacita – 9 047 bm 

Rezerva úložné kapacity – 3 871,20 bm 

V roce 2014 evidoval SOkA 0,22 bm (2 kartony) archiválií určených k převzetí a momentálně 

uložených na jiných místech. 

5.3 Předarchivní péče, zpracování a využívání archiválií 

5.3.1 Předarchivní péče 

Výběr archiválií 

Výběr archiválií ve skartačním řízení proběhl u 28 veřejnoprávních původců, mimo skartační řízení 

proběhlo u 4 veřejnoprávních původců a 25 soukromoprávních. 

V roce 2014 nebyl vydán žádný trvalý skartační souhlas. 

V roce 2014 archiv přijal celkem 14,51 bm archiválií, z toho 0, 06 bm delimitací a 14,45 bm 

výběrem. Do SOA v Zámrsku bylo delimitováno 0,21 bm archiválií. 

Z nově přijatých archiválií stojí za zmínku materiály Městského muzea Kopidlno (1832 – 1923), 

Spolku divadelních ochotníků Kopidlno (1829 – 1962) či osobní fondy Bedřicha Křídla a Františka 

Aloise Vacka. 

mailto:posta@soka-jc.cz
http://www.vychodoceskearchivy/
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Metodická jednání 

V rámci předarchivní péče se archiv zaměřil na metodickou pomoc školám a obcím (např. Základní 

škola Husova 170 Jičín, Městský úřad Kopidlno, Základní škola a Mateřská škola Kopidlno, Základní 

škola Eduarda Štorcha Ostroměř a další) ve věci vedení spisové služby a na kontrolu prostor  

pro ukládání dokumentů (spisoven). Pomoc byla veřejnoprávním původcům poskytována nadále  

při sestavování či aktualizaci jejich spisových řádů (např. Základní škola Jičín, Soudná 12, Lepařovo 

gymnázium Jičín, Městský úřad Hořice, Městský úřad Jičín, Obecní úřad Sobčice, Obecní úřad Staré 

Smrkovice a další). Odborný dozor nad způsobem ochrany a péče o archiválie probíhal rovněž  

u soukromoprávních původců (např. Zemědělské družstvo Podhorní újezd, Zemědělské družstvo 

Sobotka, Agrochov Sobotka a.s.). 

Kromě speciálně připraveného tematického semináře pořádaného 25.6.2014 poskytoval archiv 

metodickou pomoc kronikářům obcí jičínského okresu také formou osobního jednání. Nejen pro své 

webové stránky SOkA průběžně připravoval adresář, jenž by měl sloužit odborné i laické veřejnosti  

a přispívat i ke vzájemné komunikaci mezi kronikáři. 

Státní kontrola 

V roce 2014 SOkA Jičín státní kontroly na úseku vedení spisové služby neprováděl. 

5.3.2 Zpracování archiválií 

V roce 2013 bylo v rámci schváleného harmonogramu pořádání archivních souborů ukončeno 

zpracování fondů Národní souručenství – místní výbor Libáň 1939 - 1945, NAD 1564, Muzejní 

společnost Sobotka 1909 – 1966, NAD 1195, Saska Emil 1870 – 1940, NAD 137 (vyhotovení 

pomůcek bude dokončeno v roce 2015). Pokračovalo sepisování úvodů k inventárním seznamům 

fondů, které byly v letech 2010 – 2011 zpracovány zaměstnanci SOkA Rychnov nad Kněžnou. 

V roce 2014 byly také uspořádány fondy místních národních výborů uvedené v tabulce III/3. 

Z důvodu předpokládaných rozsáhlejších mezifondových přesunů a velkého rozsahu nezpracovanosti, 

bylo pořádání fondů všech místních národních výborů a archivů obcí deponovaných ve Státním 

okresním archivu Jičín naplánováno v rozsahu let 2010 – 2017. Ukončení inventarizace, včetně 

vyhotovení řádných inventářů se předpokládá v roce 2017. 

Celkově bylo za rok 2014 zpracováno 40,17 bm archiválií, z toho průběžně inventarizováno  

0,39 bm. 

5.3.3 Využívání archiválií 

a) badatelská agenda 

Badatelnu archivu navštívilo 224 osob (z toho 1 cizinec ze Spolkové republiky Německo), které 

vykonaly celkem 593 studijních návštěv. Mezi obvyklé požadavky patřilo vyhledání konkrétních 

dokumentů (personální záležitosti, stavební a majetková dokumentace, potvrzení o pracovním 

poměru, o studiu, genealogické údaje aj.) a sdělení údajů informačního charakteru. 

Celkově bylo zpracováno 227 studijních témat, část badatelů tvořili studenti vysokých škol  

a středních odborných škol a gymnázií. Nejvíce návštěv se vázalo ke studiu témat Genealogie, 

Administrativní a správní vývoj okresu Nová Paka, Genealogie a historie obce Markvartice, 

Genealogie a historie obce Keteň, Genealogie a válka, Učitelský ústav v Jičíně a Jičínští Židé. 

Badatelnu navštívili v rámci dvou exkurzí 26.9.2014 učitelé a žáci Základní školy Sobotka. 

b) rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatelské, tuzemské a zahraniční žadatele, 

společenské účely 

SOkA provedl v roce 2014 138 rešerší pro úřední potřebu a 217 pro soukromé účely (z toho 108 

složitých rešerší pro úřední účely a 45 složitých rešerší pro soukromé účely). Pokračoval 
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v dohledávání informací pro Lesy České republiky, s. p., Státní pozemkový úřad, Úřad  

pro zastupování státu ve věcech majetkových či Biskupství královéhradecké, a to pro účely řízení  

dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. 

c) vědecko-výzkumná činnost, přednášky, konference 

V roce 2014 archiv vlastní výstavy nepořádal, ale spolupracoval na přípravě výstavy „První světová 

válka v Jičíně“ s Regionálním muzeem a galerií v Jičíně (19.9. – 2.11.2014). SOkA Jičín nepořádal 

žádné konference, ani se zaměstnanci žádné nezúčastnili. 

d) kulturně-osvětová činnost – exkurze, spolupráce s institucemi a médii 

V roce 2014 pracovníci SOkA přednášeli na uvedená témata: průvodní slovo k přednášce polského 

historika Stanislava Nowotneho o Valdštejnovi ve Swidnici, přednesené při zahájení Valdštejnských 

slavností (E. Bílková), přednáška pro účastníky akcí pořádaných jičínským archivem při příležitosti 

Mezinárodního dne archivů „Historie jičínského archivnictví“ (K. Chutný), „Jičínská kronika v minulosti 

a současnosti (E. Bílková), „Václav Čtvrtek a Jičín“ (E. Bílková), „Státní okresní archiv Jičín – historie  

a současnost“ (K. Chutný), „Archivy a archivnictví“, „Kroniky a kronikářství“ (K. Chutný), „Život v obci 

za 1. světové války“ (R. Janků. 

V roce 2014 archiv poskytoval aktuální informace Jičínskému deníku, Novým Novinám  

a zpravodajskému webu Dobré zprávy z Českého ráje a okolí. Rovněž spolupracoval s polským 

filmovým štábem na přípravě dokumentu The Change. 

e) Ediční a publikační činnost je uvedena v samostatné příloze. 

f) Dlouhodobé aktivity: 

K. Chutný byl i nadále členem Pekařovy společnosti Českého ráje či Komise pro AKP a NKP, 

jakožto poradního orgánu ředitele OASSSL MV ČR. Úzce spolupracoval s Letopiseckou komisí města 

Jičína, R. Janků byla členkou Pekařovy společnosti Českého ráje a redakční rady vlastivědného 

sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší, E. Bílková vedla kroniku města Jičína, byla předsedkyní 

Pekařovy společnosti Českého ráje v Turnově a členkou občanského sdružení Jičínská beseda  

a členkou občanského sdružení Paměť a svědomí. 

5.4 Stav archiválií (ochrana, evidence, digitalizace) 

Při pravidelných měsíčních kontrolách nebyly zjištěny závažnější nedostatky týkající se způsobu 

uložení archiválií či jejich fyzického stavu. Uvedené náležitosti byly prakticky kontrolovány denně 

v rámci GI NAD. 

Depozitáře (I a II) vybavené vzduchotechnikou v podstatě vyhovují. Relativní vlhkost či teplota 

přesahují zejména v letních a zimních měsících hodnoty stanovené vyhláškou. Tyto depozitáře jsou 

vybaveny 4 velkými hasicími přístroji a několika ručními. V depozitáři III byly zaznamenány vyšší 

hodnoty teploty způsobené absencí automatické regulace pomocí vzduchotechniky. 

Pro evidenci archiválií je využíván software PEvA, a to všechny jeho moduly: Evidence listů NAD, 

Evidence archivních pomůcek, Evidence vnitřních změn, evidence vnějších změn, Lokace archivních 

souborů a přírůstků. 

Digitalizace: Zajišťovací práce (reprodukce) se v roce 2014 realizovaly v rozsahu uvedeném 

v samostatné příloze. Pokračovala digitalizace sčítacích operátů z fondu Okresní úřad Jičín I. 

Zejména z důvodu postupného doručování harddisků však stále probíhá zpracování souborů. Proto 

budou moci být přesné počty snímků vykázány až v roce 2015. Rovněž stav digitalizace archivních 

souborů v SOkA Jičín je uveden v samostatné příloze. 
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5.5 Konzervace a restaurování archiválií 

V roce 2014 byly v dílně SOkA Chrudim restaurovány následující archiválie: 

Archiv města Jičín, Radní manuál 1640 - 1649, 

Archiv města Pecka, Manuál městečka Pecky 1608 - 1800, 

Cech truhlářů, sklenářů a soustružníků Hořice, Tovaryšský list s vedutou 1814, 

Cech krejčích Miletín, Tovaryšské listy s vedutami 1825, 1827, 1803, 1806, 

Cech spojených řemesel Radim, Tovaryšský list s vedutou 1856, 

Cech oděvních řemesel, Tovaryšský list s vedutou 1856, 

Cech spojených řemesel Železnice, Tovaryšský list s vedutou 1829. 

 

V roce 2014 nebyly prováděny restaurátorské a konzervátorské práce zakázkovým způsobem. 

5.6 Knihovna 

K 31.12.2014 bylo v přírůstkové knize evidováno 23 946 knihovních jednotek, po odečtení 

vyřazených multiplikátů činí současný stav 22 442 svazků. V roce 2014 archiv získal 333 publikací, 

z toho 308 darem a 25 koupí. Knihovna je pouze prezenční, slouží potřebám pracovníků archivu  

a badatelů. Badatelům bylo v roce 2014 zapůjčeno 647 knih a periodik, pracovníkům archivu 242 

svazků. Prostřednictvím MVS bylo vypůjčeno 43 titulů. Probíhala retrospektivní konverze katalogu 

knihovny, a to cestou ruční rekatalogizace. Ke konci roku 2014 obsahoval elektronický katalog celkem 

18 410 bibliografických záznamů. Při revizi knihovních fondů bylo zkontrolováno 11 922 svazků. 

5.7 Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení 

archivu 

V roce 2014 nebyly realizovány žádné investiční akce ani větší provozní opravy. 

Administrativní úkony byly provedeny v následujícím rozsahu: 

Vyřízeno bylo 737 čísel jednacích, vydáno 235 opisů, výpisů či potvrzení, provedeno 143 ověření 

dokladů, vydáno 24 odběratelských faktur, za ověření kopií archiválií vybráno 33 správních poplatků, 

zaevidovány a odeslány 4 objednávky, odesláno 162 faktur. 

Zaměstnanci archivu se zúčastnili následujících akcí: 

Seminář k Základním pravidlům pro zpracování archiválií (K. Chutný, J. Krausová, R. Janků), 

Seminář o správě knihoven a muzeí (A. Jurigová), 

Školení BOZP a PO (všichni zaměstnanci archivu), 

Školení řidičů (K. Chutný, J. Čečetka, J. Březina). 

Správu výpočetní techniky i nadále zajišťoval ředitel K. Chutný. Internetová prezentace archivu je 

na adrese: www.vychodoceskearchivy.cz. 

http://www.vychodoceskearchivy.cz/
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6 Státní okresní archiv Náchod 

Náchod 547 01 

Dobenínská 96 

tel. 491 428 294 

fax 491 422 766, e-mail: archiv@soka-na.cz 

www.vychodoceskearchivy.cz 

Depozitář a provozní prostory: Dobenínská č.p. 1834 

(obě budovy tvoří jeden uzamykatelný archivní areál) 

6.1 Personální podmínky archivu 

PhDr. Jaroslav Čáp  ředitel (pověřený řízením) 

Mgr. Jan Barták  archivář 

Mgr. Jan Čížek  archivář, zástupce ředitele 

Šárka Lokvencová  hospodářka, asistentka, knihovnice 

Mgr. Jana Ptáčková  archivářka 

Alice Snášelová  archivářka 

Milan Vít   domovník 

Bc. Zdeněk Vít  správce IT 

Renáta Vítová   uklízečka 

 

V roce 2014 vykonávaly předepsanou dvoutýdenní odbornou praxi v archivu studenti oboru 

archivnictví – historie z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové: Lenka Kašparová, Anna 

Menclová, Monika Renčinová, Dominik Vencl, Eva Vodochodská. 

V roce 2014 v archivu působila na částečný úvazek bývalá ředitelka Mgr. Lydia Baštecká  

a na dohodu Bc. Vojtěch Klíma, student magisterského studia oboru archivnictví FF UHK. 

6.2 Prostorové podmínky archivu 

celková úložní kapacita: 10 065,90 bm 

využitá úložná kapacita: 8 031,10 bm 

rezerva úložné kapacity: 2 034,80 bm 

Celkové množství uložených archiválií: 6 557,97 bm 

Počet archivních souborů (fondů a sbírek): 2 584 

Počet archivních pomůcek: 1 330 

Množství přírůstků v roce 2014: 116 položek v rozsahu 96,80 bm 

Množství úbytků v roce 2014: 0. 

mailto:archiv@soka-na.cz
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6.3 Předarchivní péče, zpracování a využívání archiválií 

6.3.1 Předarchivní péče 

Výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení (včetně nákupů) 

V roce 2014 se uskutečnilo celkem 42 výběrů archiválií ve skartačním řízení, a sice 36  

u veřejnoprávních původců (např. městské a obecní úřady, ÚZSVM Náchod, FÚ Náchod, OSSZ 

Náchod, domovy důchodců, základní a střední školy). U soukromoprávních původců proběhla  

4 skartační řízení a 2 při zániku původce. 

Mimo skartační řízení se uskutečnilo celkem 51 výběrů (mj. Biskupství královéhradecké, SBD 

Náchod, Oblastní nemocnice Náchod a další). 

Bylo vydáno 5 potvrzení pro likvidátora o projednání zabezpečení dokumentů. Byly řešeny nálezy  

a archiv obdržel 27 darů (mj. osobní fondy PhDr. Jiří Uhlíř, PhDr. Ladislav Hladký, PhDr. Josef 

Škvorecký). Bylo vydáno 1 potvrzení pro likvidátora v případě nedochovaných dokumentů. 

Metodická jednání 

Byla vedena metodicko-instruktážní jednání se soukromoprávními původci v souvislosti s určením 

skartačních znaků a lhůt jednotlivých typů dokumentů a vyžádané osobní konzultace s likvidátory.  

U veřejnoprávních původců byla poskytována metodika dle jejich aktuální potřeby při osobních 

návštěvách z důvodu skartačního řízení. 

V pěti případech byl připomínkován spisový řád (vše u základních škol). 

Státní kontrola 

V roce 2014 se státní kontroly neprováděly. 

6.3.2 Zpracování archiválií 

Prioritním úkolem bylo dokončení GI 2012 – 2013 a následně dokončení rozpracovaných fondů 

ONV Broumov II a OÚ Nové Město nad Metují. 

Generální inventura 

GI byla fyzicky dokončena 30.1.2014. Za měsíc leden 2014 se kontrolovaly osobní fondy (197 

osobních fondů o rozsahu 244,94 bm). 

Závěrečný protokol byl vyhotoven 31.1.2014 s datováním k 31.12.2013 a dne 11.2.2014 byl 

odevzdán do SOA v Zámrsku. K datu 25.2.2014 byla GI v SOkA Náchod ukončena dopisem OASSL 

Praha. 

6.3.3 Využívání archiválií 

Badatelská agenda 

V roce 2014 navštívilo badatelnu 243 badatelů, z toho 7 cizinců (Německo, USA, Rakousko, 

Brazílie). Bylo založeno 252 badatelských listů a uskutečněno 515 badatelských návštěv. 24 bylo 

návštěvníků při příležitosti Mezinárodního dne archivů. 

Rešerše 

Celkem bylo vyřešeno 456 badatelských dotazů a rešerší, z toho 59 bylo všeobecných dotazů,  

81 tematických rešerší, 25 žádostí státoobčanských. Dále bylo vyhotoveno 234 opisů, výpisů a kopií  

a vystaveno 57 potvrzení o studiu, o navštěvování školy, o zaměstnání, k důchodu. 

Vědecko výzkumná činnost, prezentace, spolupráce 

Hlavními tématy odborného výzkumu byla historie městyse Velké Poříčí, osobnosti Náchoda, 

historie obce Hlavňov, rodu Sperlingů v Náchodě, judaika 1850-1938 na Broumovsku, první světová 

válka na Náchodsku a zemědělství na Náchodsku. Uskutečnilo se celkem 7 přednášek pro veřejnost: 
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Školství v Hlavňově, Otto Berger, Obec Hlavňov a její správní vývoj, Výročí Náchoda: první 

zmínka, nová radnice, Beránek, Všední život během Velké války 1914 – 1918 na Náchodsku, První 

světová válka a Novoměstsko, Výročí náchodské radnice a Beránku. 

Ediční a publikační činnost 

Je podrobně zachycena v samostatné příloze zprávy, včetně zásadnějších ohlasů v tisku na vlastní 

činnost archivu a archivářů. 

Byl vydán sborník Stopami dějin Náchodska, č. 15, redakce Lydia Baštecká – Jaroslav Čáp. 

Propagační činnost 

Archiv se podílel na realizaci 11 výstav: 

Mezinárodní den archivů, Náchod – 110 let nové radnice, Náchod – město sportu, Otto Berger, 

Škola za starých časů, Pod černobílým praporem ke svobodě, Velká válka 1914 – 1918, Velké Poříčí 

sto let městysem, Sto let od začátku první světové války, „90“ Výstava k životnímu jubileu Josefa 

Škvoreckého, Osobnosti Náchoda, Chvála píli včel. 

Byla otevřena archivní schránka makovice z hlavní věže náchodského zámku a následné uložení 

dokumentů do archivní schránky nové makovice hlavní věže náchodského zámku. Archiváři  

se zúčastnili rovněž otevření hlavní věže náchodského zámku a podíleli se na vysílání TV Nova 

(pořad Víkend) o smolných knihách Náchoda a Stárkova a dále ČT 1 (pořad Herbář) o Mattioliho 

herbáři. 

V rámci zahraniční spolupráce proběhlo tradiční setkání archivářů a muzejníků z česko-polského 

příhraničí (Regionální muzeum Náchod 15.9.2014). 

Členství v odborných sdruženích 

Baštecká: ČAS, VAR, Sdružení historiků (Historický klub - pobočka Hradec Králové), ČIS při  

NA Praha, Letopisecká a místopisecká komise při MěÚ Náchod, Kulturní komise při MěÚ Náchod, 

Výbor komorní hudby Náchod, Náchodská prima sezóna, o.p.s. 

Čížek: Místní pracovní skupina pro regeneraci městské památkové zóny při MěÚ Náchod, 

Sdružení historiků (Historický klub) – pobočka Hradec Králové, Klub Augusta Sedláčka Plzeň – 

pobočka Hradec Králové, Společnost přátel starožitností Praha, Klub vojenské historie Praha, Spolek 

přátel vojenské historie – 6. prapor polních myslivců Náchod. 

Čáp: Česká archivní společnost, Sdružení historiků (Historický klub) – pobočka Hradec Králové. 

6.4 Stav archiválií (ochrana, evidence, digitalizace) 

Ochrana archivního materiálu a digitalizace 

Mikrofilmování archiválií se v roce 2014 neprovádělo. Digitalizováno bylo celkem 30 listin do roku 

1850 a 35 úředních knih (kroniky, pozemkové knihy), o celkovém počtu 12 159 snímků. 

V roce 2014 bylo v SOkA Náchod zhotoveno 17 449 kopií formátu A4 a 723 kopií formátu A3, 

celkem 18 895 kopií. 

Byly provedeny 4 pravidelné kontroly archivních objektů, mikroklimatu, uložení a fyzického stavu 

archiválií (vždy 1x za čtvrtletí). Fyzický stav archiválií v depozitářích je závislý na funkci klimatizačního 

zařízení. Některé depozitáře jsou pouze temperovány, v případě potřeby se zapínají mobilní 

odvlhčovače, které jsou umístěny v jednotlivých depozitářích. 

Evidence 

Je vedena základní evidence NAD, základní evidence archiválií uložených mimo archivy  

a druhotná evidence archiválií v kulturně-vědeckých institucích a v soukromých archivech. Udržuje  
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se aktuální databáze PC programu PEvA (vnější i vnitřní změny, lokace) včetně tisku formulářů  

– karet. 

6.5 Konzervace a restaurování archiválií 

V roce 2014 nebylo prováděno z důvodu omezené kapacity restaurátorské dílny SOkA Pardubice. 

Případné potřebné základní ošetření a očištění od mechanických nečistot je průběžně prováděno 

vlastními silami. 

6.6 Knihovna 

Ke konci roku 2014 bylo evidováno celkem 14 483 svazků, přírůstek činil 182 svazků a 15 svazků 

placených v hodnotě 4 915,00 Kč. Darů nebo předplacených publikací bylo 167. 

Knihovna je registrována Ministerstvem kultury ČR jako odborná a studijní knihovna se speciálním 

fondem. Slouží vlastním pracovníkům archivu, odborným a vědeckým pracovníkům, studentům a jako 

prezenční knihovna široké badatelské veřejnosti. Evidence knihovny je vedena v knihovnickém 

programu Clavius, všechny svazky jsou označovány štítky s čárovým kódem, názvem archivu  

a přírůstkovým číslem. 

6.7 Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení 

archivu 

Hmotné a technické zabezpečení 

Servrovna byla vybavena hlásiči požáru, svépomocí byla upravena kancelář a pořádací místnost  

č. 5, kanceláře byla svépomocí vymalovány, byl zakoupen nový nábytek pro kancelář sekretářky  

a hospodářky, byl dokoupen rudl a vozík a nové kartony. 

Administrativní práce 

V roce 2014 bylo přijato a vyřízeno celkem 806 čísel jednacích. V archivu je využívána e-mailová 

pošta, datová schránka, elektronický podpis měl ředitel. Se systémem elektronické spisové služby 

pracuje asistentka ve spolupráci s archivní inspektorkou a pracovníkem IT. 

Vzdělávání pracovníků 

Určení zaměstnanci absolvovali seminář k novým Základním pravidlům, školení řidičů 

referentských motorových vozidel či školení BOZP a PO. Čížek se zúčastnil tematického semináře 

Pod černožlutým praporem ke svobodě. Velká válka 1914 – 1918 v Městském muzeu Jaroměř  

a Čáp a Čížek zasedání Kladské komise V Trutnově. 

Internet 

Internet je oddělen od vnitřní sítě a jsou k němu připojeny 3 uživatelské počítače. Ke dvěma z nich 

je směrována e-mailová pošta. Třetí počítač je využíván k přístupu do ESSL. Správu webových 

stránek zajišťuje správce IT SOkA Náchod ve spolupráci s oblastním informatikem SOA v Zámrsku. 
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7 Státní okresní archiv Pardubice 

Pardubice 530 02 

Bělobranské nám. 1 

tel. 466 859 773, fax 466 859 789, e-mail: archivpce@archivpu.cz 

internet: www.vychodoceskeaechivy.cz 

ID datové schránky: jkrf6rs 

 

depozitáře: 

Přelouč, ul. Pražská 5, 535 01 

Pardubice, Jana Palacha 324, 530 02 

7.1 Personální podmínky archivu 

Mgr. Ladislav Hloušek ředitel 

Ivana Dočkalová  asistentka, hospodářka 

Pavlína Friedová  uklízečka 

Renata Klčová  archivářka 

Karla Mimrová  knihařka 

Mgr. Petr Műcke  archivář (na dobu určitou do 30.6.2015) 

Zuzana Nováková  restaurátorka 

Mgr. Renáta Růžičková  archivářka 

Vladimír Sedláček  operátor VT, správce budovy 

Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.  archivářka 

Radoslava Černá  restaurátorka 

Mgr. Linda Řezníčková archivářka, knihovnice  

 

V rámci dohod o provedení práce vykonávaly dozor na výstavě Bc. Aneta Friedová  

a Mgr. Hana Mašovská. 

V průběhu roku 2014 vykonalo v SOkA Pardubice povinnou archivní praxi 13 studentů. 9 studentů 

z  Univerzity Pardubice: Pamela Filípková, Aneta Kodrlíková, Eva Kovárníková, Kristýna Landsperská, 

Monika Nováková, Tomáš Ostatek, Monika Pižlová, Lenka Šuleková a Johana Ulrychová. 4 studenti 

z Katedry PVH a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové: Lucie Černochová, 

Michaela Kňourková, Martina Peterová a Tomáš Ritter. 

7.2 Prostorové podmínky archivu 

Celková úložní kapacita: 5 630 bm 

Využito:   5 080 bm 

Rezerva úložné kapacity: 440 bm 

Státní okresní archiv Pardubice využívá v současné době 3 pracoviště. Je to především stálé sídlo 

archivu včetně restaurátorského pracoviště a depotních prostor o úložné kapacitě cca 2,4 bkm 

http://www.vychodoceskeaechivy.cz/
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v Pardubicích, Bělobranské náměstí čp. 1. Dále archiv využívá depozitář v Přelouči s úložnou 

kapacitou cca 2,1 bkm a depozitář v ulici J. Palacha v Pardubicích (pronajaté prostory od Magistrátu 

Pardubice) s úložnou kapacitou necelý 1 bkm. 

7.3 Předarchivní péče, zpracování a využívání archiválií 

7.3.1 Předarchivní péče 

a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení 

Na úseku předarchivní péče proběhlo celkem 215 výběrů archiválií, a to jak ve skartačním řízení, 

tak mimo skartační řízení. Prostřednictvím metodických návštěv u 42 vybraných obecních úřadů  

se podařilo získat zajímavé přírůstky nejen do fondů příslušných úřadů, ale i právních předchůdců, 

spolků či zájmových sdružení. 

Na základě výběrů archiválií bylo převzato celkem 320 přírůstků o celkovém rozsahu 123,73 bm. 

Mezi nejvýznamnější přírůstky patří Okresní soud Pardubice, Magistrát města Pardubice,  

Státní notářství Pardubice, SOU stavební Rybitví a další. 

V roce 2014 bylo řešeno celkem 30 žádostí o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího 

původce a bylo vydáno 29 potvrzení žadatelům. 

V průběhu roku 2014 nebyl vydán žádný trvalý skartační souhlas. 

b) Průzkum spisoven, metodická pomoc, instruktáže 

V roce 2014 byly poskytnuty individuální konzultace a metodická pomoc včetně podrobného 

připomínkování spisových řádů pro Městský úřad Přelouč, Městský úřad Lázně Bohdaneč,  

Městská policie Pardubice, Obecní úřad Němčice, Gymnázium Pardubice, Základní škola  

Dolní Roveň, Probační a mediační služba, středisko Pardubice a další. 

c) V roce 2014 neproběhly žádné státní kontroly, nebylo zahájeno ani vedeno žádné správní řízení. 

7.3.2 Zpracování archiválií 

V roce 2014 byly zpracovány následující archivní fondy: 

MNV Dolní Roveň, MěstNV Lázně Bohdaneč, MNV Hrachoviště, AO Kolesa, MěstNV Holice,  

JZD Choltice, JZD Vlčí Habřina, Wanková Hana, MNV Dašice, ZD Holice o celkovém rozsahu  

80,83 bm. 

Menší archivní soubory MNV Hrachoviště a AO Kolesa byly zpracovány na základě žádosti 

studentek PVH FF Univerzity Hradec Králové (Petra Kubíková a Hana Vančurová), které dostaly 

zadání seminární práce od Mgr. Pokorného (konzultantkou byla Mgr. Růžičková). 

7.3.3 Využívání archiválií 

Badatelská agenda 

V roce 2014 navštívilo studovnu Státního okresního archivu Pardubice 380 badatelů, kteří vykonali 

celkem 1 157 badatelských návštěv (37 % tvořili studenti vysokých škol, z nichž 100 bylo studentů  

z Univerzity Pardubice, 18 z Univerzity Hradec Králové). Dále senioři (těch bylo 47) zaměstnanci 

úřadů státní správy, samosprávy, soukromých firem (23), kulturních regionálních institucí. V průběhu 

roku 2014 navštívilo badatelnu 8 cizích státních příslušníků (3 ze Slovenska, 2 z Francie, 1 z USA  

a 1 z Velké Británie a Německa). 

Badatelna v roce 2014 vyřídila minimálně 351 žádostí, písemně poštou bylo vyřízeno  

136, elektronicky 86 dotazů. Nejvíce dotazů (108) bylo vyřešeno při osobním kontaktu a 28 dotazů 

telefonicky. 

Ze všech 351 přijatých dotazů bylo 250 vyřízeno kladně, negativně 93. 
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Bylo realizováno 70 výpůjček (pro okresní soudy, pro Policii ČR), 4 zápůjčky (především  

na výstavu) a 142 ověření. 

Vědecko-výzkumná činnost, prezentace, spolupráce 

Přednášky a semináře 

V roce 2014 byly realizovány přednášky na téma: v SOkA Pardubice Archivy a archivnictví v ČR 

(pro Historický proseminář, FF, Univerzita Pardubice) a dále Tváře v prázdnotě: čeští přeživší 

holocaustu, příspěvek na semináři Židé v Čechách: „Sériové dokumenty“ v SOkA Pardubice  

a možnosti jejich využití pro dějiny židovského osídlení, přednášky a exkurze pro Univerzitu 

Pardubice, Gymnázium Mozartova, Střední školu potravinářství a služeb Pardubice, ZŠ Pardubice 

Resslova a další. 

Dne 14.9.2014 proběhl v archivu Den otevřených dveří v rámci projektu Dny evropského dědictví, 

kdy národním tématem byly Návraty ke kořenům. Archiv navštívilo mezi 12. až 17. hodinou cca 170 

návštěvníků. 

Výstavy 

V roce 2014 archiv uspořádal výstavu po názvem Voda ve městě, na které se podíleli všichni 

zaměstnanci. Výstavy se zúčastnilo 221 individuálních návštěvníků, 244 studentů škol  

a 12 pedagogických pracovníků (celkem 477 osob). 

Na přelomu května a června se uskutečnila ve sklepních prostorách tradiční výstava prací žáků 

Základní umělecké školy Pardubice, Havlíčkova. 

Ediční a publikační činnost 

Je uvedena v samostatné příloze. 

7.4 Stav archiválií (ochrana, evidence, digitalizace) 

Evidence 

K 31.12.2014 bylo v SOkA Pardubice uloženo 4 969,36 bm archiválií. V rámci pořádacích prací 

ubylo z původní metráže vnitřními změnami 17,52 bm a delimitacemi do SOA v Zámrsku a Národního 

filmového archivu 1,58 bm. Ve 320 přírůstcích archiv získal celkem 123,73 bm archiválií. 

Archivních pomůcek bylo k 31.12.2013 celkem 1543. Během roku 2014 bylo vyhotoveno 7 nových 

pomůcek (3 byly předány k posouzení až na konci roku 2014 a nejsou oficiálně ještě schváleny). 

K 31.12.2014 je evidováno 1 550 archivních pomůcek. 

Ochrana archivního materiálu 

Manipulační práce probíhaly v depozitáři v ul. J. Palacha v Pardubicích, kde byly z bezpečnostních 

důvodů sníženy o metr regály. Do přeloučského depozitáře byl přestěhován nezpracovaný archivní 

soubor (cca 160 bm) Okresní úřad Pardubice. 

Digitalizace 

V roce 2014 byly zdigitalizovány bez metadat Pamětní knihy Hostovice, Jeníkovice, Opočínek, 

Litětiny, Přelovice, Živanice, Staré Jesenčany, Čepí, Staré Čivice, Voleč, Žáravice, Sovolusky, 

Fotoalbum SPOZ Hlavečník, Sbírka fotografií a Sbor dobrovolných hasičů Hostovice. Vlastními silami 

byly digitalizovány archivní fondy: Cech krejčích a postřihačů Holice, Cech novoševců Holice,  

Cech řezníků Pardubice, Cech novoševců Sezemice, Cech kovářů, kolářů, bečvářů Pardubice, Sbírka 

rukopisů, Cech mlynářů, pekařů a sladovníků Pardubice, Sbírka map a plánů, Archiv města Pardubic, 

Místní národní výbor Turov, Archiv obce Mikulovice a Archiv obce Holotín. 
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7.5 Konzervace a restaurování archiválií 

Personální obsazení pracoviště k 31.12.2014: R. Černá, Z. Nováková, K. Mimrová. 

Přehled provedených komplexních restaurátorských a konzervačních a dalších odborných prací  

za rok 2014: 

SOkA Pardubice 

Restaurování 5 listů purkmistrovského úřadu AM Pardubice včetně dokumentace a obalu, 

Archiv města Pardubice, Kniha městská č. 64 včetně dokumentací a obalu, 

Archiv města Pardubice, Kniha městská č. 62, včetně dokumentací a obalů, 

Restaurování a konzervace dvou složek z fondu OkÚ Pardubice – seznam míst a sčítání lidu 1930, 

Uložení filmu z roku 1922 s řešením jeho kopie (spolupráce s NA Praha), 

Rekonstrukce plakátu Sokol Bohdaneč, 1960, čb. tisk, fotodokumentace, 

Restaurování a konzervace 2 plánů z AF OkÚ Pardubice, fotodokumentace, 

Poškozené archiválie z nálezu během pořádacích prací: JZD Sopřeč, MŠ Holice, JZD Holice, ObÚ 

Dolany. 

Vazby a opravy knih: 

Archivy obcí Bukovina, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Lány u Dašic, Libišany, Mikulovice, 

Obecné školy Dolní Roveň, Přelouč, Slepotice, 

Základní škola Holice, 

MNV Vyšehněvice. 

Opravy plakátů, map a plánů na výstavu, map z výroční zprávy městské vodárny, plíseň  

AM Dašice, obaly do knihovny. 

SOkA Náchod 

Starý tisk – Severýnova bible, 1. vydání, 1529 (dokončení) 

SOkA Rychnov nad Kněžnou 

Kniha FÚ Vamberk, Kniha Bratrstva sv. Barbory 1697 – 1890, dokumentace a obal 

Pracovnice restaurátorské dílny zároveň spolupracují na instalaci výstav SOkA Pardubice, 

průběžně kontrolují a desinfikují přírůstky, provádějí stěry plísní napadených archiválií, spolupracují 

s chemickou laboratoří NA Praha. 

Přehled provedených tiskařských prací za rok 2014: 

Pro SOA v Zámrsku 12 inventářů, 6 vazeb Slovníku Království Českého, 2 vazby plánů práce, 

Pro SOkA Ústí nad Orlicí vazby 2 knih, 

Pro SOkA Trutnov vazby 10 knih, 4 inventáře, Krkonošský deník 2013 + 2014, 

Pro SOkA Jičín vazby 29 knih, Jičínský deník 2013, 

Pro SOkA Hradec Králové 12 inventářů, 

Pro SOkA Pardubice vazby deníků, Sbírky zákonů, 62 inventářů a další. 

7.6 Knihovna 

V roce 2014 došlo k dalšímu rozšíření fondu archivní knihovny archivu o 230 přírůstkových čísel 

čítajících celkem 263 svazků, z toho darovaných bylo 170 titulů. Do přírůstkové knihy bylo 

k 31.12.2014 zaneseno celkem 15 049 přírůstkových čísel. 
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V průběhu roku byly nakoupené a darované tituly evidovány v programu Clavius, který 

k 31.12.2014 zahrnuje 10 637 přírůstkových čísel. 

Výpůjčky pro badatelnu i pro zaměstnance byly vedeny ve Výpůjčním protokolu a celkem bylo  

ke studijním účelům zapůjčeno 1218 svazků. 

7.7 Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení 

archivu 

Pro zvyšování kvalifikace využívali zaměstnanci archivu samostudia formou odborných archivních 

časopisů, nové archivní legislativy apod. 

Rozpočet SOkA Pardubice je součástí rozpočtu SOA v Zámrsku. Na obou budovách archivu  

se začínají projevovat závady střechy, obě byly v průběhu roku několikrát opravovány, žádná z firem 

dosud závadu neodstranila. 

V průběhu roku proběhla kontrola ze strany HZS Pardubického kraje a KHS MV v Hradci Králové. 

Výsledky byly konzultovány s pracovníky ekonomického oddělení. Vzhledem k tomu, že Magistrát 

města Pardubic odpojil archiv ze své ústředny, bylo potřeba zakoupit novou ústřednu. 

Připojení internetu je provedeno pomocí optického kabelu k Univerzitě Pardubice, kde je přípojný 

bod do sítě CESNet. Archiv zajišťuje vlastní prezentaci na internetu. Webová prezentace je vedena  

na systému WordPress východočeských archivů. Správu sítě provádí V. Sedláček. 
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8 Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou 

Rychnov nad Kněžnou 516 01 

Kolowratská 862, Tylova 372, 373 

tel. 494 535 595 

fax 494 535 595, e-mail: soka-rk@nextra.cz 

www.vychodoceskearchivy.cz 

ID datové schránky: iz3f5ve 

8.1 Personální podmínky archivu 

Mgr. Lucie Morávková ředitelka 

Alena Strážnická  archivářka 

Zdeněk Vyskočil  archivář 

Karel Brkl   archivář-informatik 

Bc. Anna Šafářová  archivářka 

Mgr. Zdeněk Tomáš  archivář (zástup za Mgr. Radku Holendovou) 

Marie Moravcová  finanční referentka (od 1.3.2014) 

 

Poznámky: 

Tabulkové místo – finanční referent přidělené SOkA Rychnov nad Kněžnou v souvislosti 

s výstavbou nového objektu archivu bylo v roce 2014 obsazeno na 0,5 pracovního úvazku, a to  

od 1.3.2014. Tabulkové místo – technický pracovník zůstalo v roce 2014 neobsazeno a SOkA 

Rychnov tak neměl v roce 2014 vyhraněnou pracovní sílu pro správu nemovitosti a její údržbu  

a autoprovoz. 

V průběhu roku 2014 vykonali v SOkA Rychnov nad Kněžnou studentskou odbornou praxi Kateřina 

Doležalová (Univerzita Hradec Králové) a Josef Martínek (Univerzita Pardubice). 

8.2 Prostorové podmínky archivu 

SOkA Rychnov nad Kněžnou sídlí a má všechny své provozní a depozitní části v objektu 

Kolowratská 862 v Rychnově nad Kněžnou. K dispozici jsou 3 depozitáře s celkovou úložnou 

kapacitou 3 390 bm. Dále má v užívání objekty převzaté do majetku SOA v Zámrsku v dubnu 2011  

od Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – územního odboru Rychnov nad 

Kněžnou, (Tylova 372 a Tylova 373). Objekty jako nepotřebný majetek byly nabídnuty do komerčního 

prodeje formou výběrového řízení. V roce 2014 bylo zatím provedeno 7 kol, dosud nebylo prodáno. 

Prostory pronajaté v objektu Kolowratského zámku měly nájemní smlouvu ukončenou k 30.6.2014. 

Celková kapacita archivu:  3 390 bm 

Skutečná rezerva:   cca 760 bm 

Celkový rozsah fondů a sbírek: 1 751,01 bm 

Celkový počet fondů a sbírek: 2 069 

mailto:soka-rk@nextra.cz
http://www.vychodoceskearchivy.cz/
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8.3 Předarchivní péče, zpracování a využívání archiválií 

8.3.1 Předarchivní péče 

Výběr archiválií 

Výběr archiválií v roce 2014 proběhl u celkem 45 subjektů státní správy a samosprávy, školských  

a výchovných zařízení, zdravotnických zařízení, v podnikatelské sféře a u zájmových, společenských 

a profesních organizací. Skartačních řízení bylo provedeno 7, mimo skartačních 38. 

Metodická jednání 

Metodická jednání probíhala v průběhu celého období roku 2014 u veřejnoprávních nebo 

soukromoprávních původců dle projeveného zájmu a celkem u 15 subjektů (např. ÚZSVM, odbor  

OP Rychnov nad Kněžnou, Agentura pro zemědělství a venkov, pracoviště Rychnov nad Kněžnou, 

Městský úřad Dobruška, Městský bytový podnik Týniště nad Orlicí, Speciální základní škola 

Bartošovice v Orlických horách, likvidátoři společností). 

V roce 2014 nebyla prováděna archivem žádná hromadná školení ve věci spisové služby či vedení 

spisoven. Probíhala pouze metodická jednání, případně individuální školení nově ustanovených 

kronikářů obcí (Solnice). 

Kontrolní činnost 

V roce 2014 nebyly provedeny žádné kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Byly 

nahrazeny kontrolně-metodickými dohlídkami. V průběhu roku tak byly provedeny 2 mimořádné 

metodické dohlídky v oblasti výkonu spisové služby vyplývající z podání správních orgánů  

a jednotlivců (Obecní úřad Svídnice a Obecní úřad Olešnice v Orlických horách). 

8.3.2 Zpracování archiválií 

Vzhledem k jiným pracovním úkolům stanoveným na rok 2014, zejména dokončení GI 2012-2013 

a plánovanému vyklízení a likvidace původních prostor pracoviště a depozitářů SOkA Rychnov  

nad Kněžnou, nebyly v průběhu roku provedeny žádné pořádací práce. 

8.3.3 Využívání archiválií 

Badatelská agenda 

V roce 2014 bylo provedeno celkem 118 rešerší, z toho 89 pro úřední potřebu a 29 pro soukromé 

účely. Zapůjčeno bylo celkem 241 evidenčních jednotek archivního materiálu a vypůjčeno 9 jednotek. 

Badatelnu navštívilo celkem 188 badatelů, z toho 5 cizinců. Uskutečnilo se celkem 598 

badatelských návštěv. 

Uzavření badatelny se projevilo větší měrou ve zvýšeném počtu podání učiněných v písemné 

podobě a ve vyhledávací agendě. 

V roce 2014 se uskutečnily 4 odborné a laické exkurze do archivu (studenti ZŠ Vamberk, účastníci 

porady ekonomů státních archivů, studenti Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou, 2. ročník  

a studenti téhož gymnázia 6. ročník). 

8.4 Stav archiválií (ochrana, evidence, digitalizace) 

Generální inventura 

V průběhu roku 2014 probíhala dle možností pracoviště nadále GI 2012-2013, pro jejíž provedení 

byly stanoveny 3 pracovní skupiny. V roce 2014 byla GI provedena u celkem 982 fondů o celkovém 

rozsahu 514 bm. Po dokončení byl v roce 2014 konstatován velký úbytek bm oproti stavu v roce 2013. 

Byl způsoben nepřesným nebo rozdílným způsobem měření rozsahu archivních souborů 
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v předchozích letech. Současně došlo k napravení chybné evidence, kdy v rámci archivního materiálu 

byla v minulých letech zaevidována část knihovního fondu SOkA Rychnov nad Kněžnou. 

V rámci GI bylo poníženo 8 nevyhovujících archivních pomůcek, čímž došlo k velkému úbytku 

vykazovaného zinventarizovaného materiálu. 

V souvislosti s dokončením GI nedošlo v průběhu roku 2014 k uzavření nebo omezení chodu 

badatelny. Omezení se dotkla sporadicky pouze předkládání archivního materiálu v badatelně 

v případě provádění GI u příslušných fondů. 

Ochrana archivního materiálu 

V roce 2014 probíhala kontrola depozitářů a jejich mikroklimatu a kontrola uložení a fyzického 

stavu archiválií. Během provedených 89 kontrol nebyla nalezena vážnější poškození archiválií. Menší 

bylo konstatováno pouze ve 4 případech, přičemž se jednalo o mechanické poškození archiválií, 

trhliny, přelomení, porušení vazby knih či znečištění prachem. V uplynulém roce byly při každodenních 

kontrolách depozitářů archivu zjištěny v několika případech hodnoty teploty překračující stanovená 

rozmezí mikroklimatických podmínek. Po stěhování archivního materiálu došlo v průběhu roku 2014 

k ustálení vnitřního mikroklimatu a ke stabilizaci vzdušné vlhkosti a teploty v optimálních nebo 

přijatelných hodnotách. 

Evidence archiválií 

V roce 2014 došlo sice k navýšení počtu archivních fondů a sbírek, ale je patrný úbytek (- 189 bm), 

vzniklý součtem všech úbytků zjištěných během GI. V evidenci archivu je k 31.12.2014 celkem 2 069 

archivních fondů a sbírek v časovém rozsahu 1320 – 2014 o velikosti 1 751,01 bm archiválií  

a 15 080,70 MB. V roce 2014 bylo do SOkA Rychnov nad Kněžnou přijato a zaevidováno celkem 115 

přírůstků o rozsahu 10,29 bm a 4 4444,16 MB. 

Digitalizace 

V roce 2014 archiv pokračoval v doplnění souboru digitálních reprodukcí privilegií a jiných listin 

města Dobrušky digitálními reprodukcemi dosud nedigitalizovaných archiválií (privilegia, jiné listiny). 

Mimo plán práce proběhla digitalizace části fondu Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou I. Operáty 

sčítání lidu z let 1869 – 1920. 

V roce 2014 bylo vytvořeno celkem 5 081 digitálních kopií archivních dokumentů. Digitální kopie 

vytvořené v uplynulých letech, které nesplňují technické parametry stanovené Pokynem, jsou 

postupně upravovány dle stanovených parametrů. 

Digitální kopie archiválií jsou ukládány na zálohovací server a slouží zároveň jako kopie studijní. 

Současně jsou digitální kopie ukládány na přenosné paměťové nosiče sloužící jako další záloha dat. 

V průběhu roku 2014 pokračoval SOkA Rychnov nad Kněžnou v ukládání digitálních kopií dokumentů 

na svém úložišti dat v SOkA Hradec Králové. 

8.5 Konzervace a restaurování archiválií 

V roce 2014 proběhly v SOkA Pardubice restaurátorské práce následující archiválie: 

AF VA Kniha Bratrstva sv. Barbory 1697 - 1890 

8.6 Knihovna 

V roce 2014 pokračovala aktualizace a doplnění soupisu starých tisků (do roku 1850) v péči SOkA 

Rychnov nad Kněžnou. Ke dni 31.12.2014 bylo v soupise starých tisků SOkA podchyceno celkem 266 

titulů. Knihovní práce byly v roce 2014 výrazně omezeny z důvodu dokončení prací GI 2012-2013. 
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V evidenci knihovny bylo k 31.12.2014 celkem 13 054 knih (v programu Clavius 8 582), v programu 

Clavius bylo zaevidováno celkem 502 přírůstků. Prezenčně bylo v badatelně zapůjčeno 685 knih, 

interně pracovníkům 21. 

8.7 Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení 

archivu 

Likvidace původního pracoviště 

V roce 2014 zůstávaly v užívání SOkA Rychnov nad Kněžnou původní pronajaté prostory v objektu 

kolowratského zámku s ukončením nájmu k 30.6.2014. Vůči majitelům objektu nezůstaly žádné 

závazky. 

Výstavba parkoviště před novým objektem archivu Kolowratská 862 

V červenci 2014 bylo před objektem archivu vybudováno vyhrazené parkoviště pro zaměstnance  

a návštěvníky archivu. 

Výstavba nákladního výtahu v novém objektu 

V prosinci 2014 byla realizována stavba a předán do užívání nákladní výtah. 

Prodej nepotřebného majetku 

V průběhu roku 2014 probíhal komerční prodej čp. 372 a 373 v Rychnově nad Kněžnou,  

jako nepotřebného majetku SOA v Zámrsku formou výběrového řízení (v roce 2014 7 kol). Dosud 

nebyla podána žádná nabídka zájemce o koupi nemovitosti (u obou byla prováděna po celý rok 

základní údržba a péče). 
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9 Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli 

Litomyšl 570 01 

Jiráskovo nám. 270 

Telefon: 461 614 810, 461 612 939 

Fax: 461 612 939 

e-mail: archiv@lit.cz 

9.1 Personální podmínky archivu 

Mgr. Oldřich Pakosta  ředitel 

Stanislav Vosyka   archivář, zástupce ředitele 

Jan Veselík    správce budov 

Libuše Janišová   archivářka, uklízečka 

Eva Jiskrová    archivářka 

Lenka Kobzová   archivářka 

Mgr. Stanislav Konečný  archivář 

Pavla Dvořáková   správce inform. a kom. technologií 

Elena Kubešová   archivářka, hospodářka 

V roce 2014 vykonaly v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli povinnou archivní praxi 2 studentky: 

Pavlína Lebedová a Lucie Syrová z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. 

9.2 Prostorové podmínky archivu 

Prostorová situace archivu se během roku nezměnila. Vedle centrální budovy na Jiráskově 

náměstí čp. 270 archiv užíval coby depozitáře nadále dvě části objektu bývalá zámecká konírna  

a prostor střešní vestavby objektu bývalá zámecká jízdárna. 

celková úložní kapacita: 6 800 bm 

rezerva úložné kapacity: 1 440 bm 

9.3 Předarchivní péče, zpracování a využívání archiválií 

9.3.1 Předarchivní péče 

Výběr archiválií 

Archiv provedl celkem 60 skartačních řízení, a to 27 s převzetím archiválií (např. Okresní soud 

Svitavy, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy, Městský úřad 

Moravská Třebová, Městský úřad Polička, Domov na zámku Bystré a další) a 33 bez převzetí 

archiválií (např. Obecní úřad Karle, Mateřská škola, Palackého nám. Polička, Technické služby města 

Svitav, Flava, s.r.o. Svitavy, Poličská nemocnice, s.r.o. Polička a další.) 

Mimo skartační řízení nebyly provedeny žádné výběry. 

Metodická jednání, dohlídky 

V oblasti předarchivní péče provedli archivní inspektoři celkem 41 metodických dohlídek vedení 

spisové služby u veřejnoprávních původců, jimiž byly: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
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majetkových – OOP Svitavy, Finanční úřad Litomyšl, Finanční úřad Moravská Třebová, Úřad práce 

Litomyšl, Úřad práce Polička, Svitavská nemocnice, a.s., Litomyšlská nemocnice a.s. a další. 

Dále byly provedeny metodické dohlídky ve spisovnách obecních úřadů: Biskupice, Borová, 

Borušov, Brněnec, Dolní Újezd, Horní Újezd, Koclířov, Linhartice, Mikuleč, Opatovec, Osík, Újezdec, 

Vranová Lhota a dalších. 

Na základě žádosti OASSSL MV ČR byla provedena následná metodická dohlídka vedení spisové 

služby u obecních úřadů Kukle. 

Byl aktualizován Registr podniků na základě výpisů z podnikového rejstříku (cca 75 výpisů). 

Veřejnoprávní původci dokumentů byli vyrozuměni o nové archivní legislativě – novele zákona  

o archivnictví a spisové službě a též o novele vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby. V této 

souvislosti se výrazně množí žádosti veřejnoprávních původců o osobní konzultace. 

Kontrolní činnost 

Státní kontroly v roce 2014 prováděny nebyly. 

9.3.2 Zpracování archiválií 

Od července 2012 probíhala Generální inventura NAD 2012 – 2013, které předcházela náročná 

příprava. Administrativně byla ukončena na počátku roku 2014 zanesením dat do evidence NAD  

a vyhotovením závěrečného protokolu. 

Součástí pořádacích prací bylo i zpracování přírůstků otevřených interních seznamů, jež lze 

srovnávat s manipulačními seznamy prvního typu. Takto SOkA Svitavy v roce 2014 uspořádal 

archiválie v rozsahu 34,92 bm. Jednalo se o následující archivní fondy: 

Okresní soud Svitavy, Okresní soud Jevíčko, Okresní soud Litomyšl, Okresní soud Moravská 

Třebová, Okresní soud Polička, Městský úřad Moravská Třebová, Obecní úřad Morašice a další. 

Dále byly pořádány Sbírky dokumentace s využitím programu Událostní archiv od firmy Bach 

(zpracované záznamy a přírůstky budou vykázány až za rok 2015). 

9.3.3 Využívání archiválií 

Badatelská agenda 

V roce 2014 navštívilo badatelnu celkem 173 badatelů, z toho 2 cizinci. Vykonali celkem 591 

návštěv, z toho 282 pro soukromé účely, 303 bylo úředních. V počtu badatelských návštěv došlo 

k nepatrnému poklesu částečně i vzhledem k dostupnosti digitalizovaných archiválií (zejména matrik) 

na internetu. 

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

účely. Bylo vydáno celkem 108 výpisů, z toho 79 pro potřeby úřadů, 24 pro potřebu občanů, 5 sdělení 

bylo negativních. Týkaly se restitucí zejména církevního majetku, potvrzení národnosti a státního 

občanství, potvrzení o školní docházce, zaměstnání a nucených prací. 

Vědecko–výzkumná činnost 

Z celkového počtu 15 významnějších rešerší, jež SOkA Svitavy během roku 2014 vypracoval,  

lze zmínit mimo jiné následující: 

Rešerše pro Ing. Petra Polakoviče z Muzea vystěhovalectví do Brazílie, rešerše pro MÚ Litomyšl  

o odbojové činnosti škpt. Jana Moravanského, rešerše pro MÚ Litomyšl týkající se pomníku a hrobu 

neznámého Poláka ve Sloupnici, rešerše pro vedení Města Litomyšle týkající se vývoje názvu lokality 

„Zámecké návrší“ a další. 
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V průběhu roku 2014 SOkA Svitavy ve spolupráci s Regionálním muzeem Litomyšl připravil a vydal 

15. svazek periodika Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních 

věd, pracovníci SOkA dále publikovali několik časopiseckých studií a novinových článků. 

Kulturně osvětová činnost 

Pracovníci archivu v roce 2014 uskutečnili 9 přednášek, 3 exkurze, podíleli se na přípravě 5 výstav 

a na přípravě stálé expozice Regionálního muzea v Litomyšli. Spolupracovali též s Klubem oživení 

historie obce Dolní Újezd a Farní radou ŘkC, s komisí pro regeneraci památek a správy památných 

hrobů Rady Města Litomyšle. Archiváři dále pracovali ve Sdružení vojenské historie Náchod, 

v edičních a redakčních radách SPVA a PČMS, v redakční radě PČMS a Ročenky Městského muzea 

Česká Třebová, v Muzejním spolku Česká Třebová a v poradním sboru pro sbírkotvornou činnost 

Regionálního muzea v Litomyšli a Městského muzea a galerie v Poličce. 

Ediční a publikační činnost 

Je uvedena v samostatné příloze. 

9.4 Stav archiválií (ochrana, evidence, digitalizace) 

Ochrana archivního materiálu 

V roce 2014 probíhala kontrola depozitářů – sledování mikroklimatu, kontrola uložení a fyzického 

stavu archiválií a mikrofilmů, kontrola fyzického stavu archiválií prohlášených za AKP, kontrola uložení 

a evidence archiválií uložených v muzeích a galeriích. 

Pravidelně byl kontrolován fyzický stav archivních kulturních památek, které byly v roce 2006 

konzervovány v restaurátorské dílně SOkA Chrudim. 

V srpnu roku 2011 byla zahájena revitalizace zámeckého návrší a tím i rekonstrukce objektů 

bývalá zámecká jízdárna. Dodělávkami v budovách bývalá zámecká konírna a bývalá jízdárna byly 

rekonstrukční práce během roku 2014 definitivně ukončeny. 

Evidence 

Vedením evidence NAD a prováděním změn je pověřen v rámci SOkA Svitavy S. Vosyka. 

V počítačové databázi PEvA změny provádí správce informačních a komunikačních technologií  

P. Dvořáková. 

K 31.12.2014 bylo v SOkA Svitavy uloženo 1 681 archivních souborů o celkovém rozsahu  

4 992,78 bm. Delimitace neprobíhaly. 

V rámci restitucí církevního majetku připravil SOkA Svitavy v souladu s platnou metodikou 

k předání Biskupství brněnskému dva fondy, a to Farní úřad Bohuňov a Farní úřad Bradlné (k předání 

dosud nedošlo). 

Digitalizace 

V roce 2009 byly provedeny přípravné práce a v roce 2010 byla zahájena systematická digitalizace 

NAD. Digitalizovány byly některé soubory písemností – listiny, pečeti a spisový materiál  

pro badatelské účely a pro publikační potřeby archivářů SOkA Svitavy (cca 400 snímků). Byla 

zahájena systematická digitalizace kronik a digitalizováno bylo celkem cca 3 700 snímků, nebyly však 

dosud opatřeny metadaty. Během roku 2014 byly digitalizovány zejména farní kroniky (29 svazků)  

a souběžně opatřovány metadaty. 

9.5 Konzervace a restaurování archiválií 

Během roku 2014 byly restaurovány v dílně v SOA v Zámrsku dvě knihy z fondu Archiv města 

Litomyšl, odd.Ib. 
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Na základě uvolnění finančních prostředků SOA v Zámrsku v letech 2013 – 2014 je průběžně 

prováděno restaurování městských knih z fondu AM Litomyšl, odd. Ib (inv. č. 88) a fondu  

AM Moravská Třebová (inv. č. 244, 247 a 249) Fakultou restaurování Univerzity Pardubice Litomyšl. 

9.6 Knihovna 

Archivní knihovna čítá 20 548 svazků, tzn., že se za poslední rok rozrostla o 156 nových svazků. 

V rámci knihovenských prací zpracovala L. Kobzová bibliografii okresu (191 nových zápisů), 

zpracovávala též přírůstky periodik (40 titulů) a přírůstky do knihovny (139 starších titulů). 

9.7 Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení 

archivu 

Během roku 2014 se ředitel SOkA Svitavy zúčastnil 4 porad ředitele SOA v Zámrsku a uskutečnil  

7 operativních porad zaměstnanců SOkA. 

K 31.12.2014 bylo v podacím deníku evidováno 694 č.j., z toho 230 podání bylo odesláno  

a doručeno elektronickou poštou, 32 podání prostřednictvím ISDS. 

Byla provedena pravidelná inventarizace majetku a zajištěno hmotné a technické zabezpečení 

archivu. Byla vedena agenda související se správou počítačové sítě, údržbou databází a aktualizací 

antivirového programu AVAST. Vedením agendy související se správou počítačové sítě, údržbou 

databází, aktualizací antivirového programu AVAST v 4.8 a prací s internetem a datovou schránkou 

byla pověřena P. Dvořáková. Technický servis počítačového vybavení archivu prováděla na základě 

servisní smlouvy firma Kašpar, spol. s r.o. Svitavy. 

V roce 2014 došlo k jedné mimořádné události a sice v souvislosti s ohlášením nástražného 

výbušného systému Univerzitě Pardubice. Byla provedena prohlídka též v objektech Fakulty 

restaurování UP v Litomyšli, jejíž ústřední budova bezprostředně sousedí s centrální budovou SOkA 

Svitavy. 



Státní oblastní archiv v Zámrsku, Výroční zpráva za rok 2014 

Stránka: 47 

10 Státní okresní archiv Trutnov 

Trutnov 541 01 

Komenského 128 

tel. 499 829 422 ředitel, 499 829 411 ústředna 

fax 499 829 410, e-mail: soka-tu@centrum.cz 

depozitář 1: Náchodská 524, 541 03 Trutnov 3 – Poříčí 

depozitář 2: Horská ul. 5, 541 01 Trutnov 1 

ID datové schránky: 2qaf6td 

10.1 Personální podmínky archivu 

Mgr. Roman Reil   ředitel 

Bc. Luděk Jirásek  archivář 

Bc. et Mgr. Jan Kafka archivář, zástupce ředitele 

PhDr. Vladislava Lustigová hospodářka, knihovnice, sekretářka 

Bc. Markéta Pavlisová archivářka (do 30.9.2014) 

Mgr. Martin Kubásek archivář 

PhDr. Pavel Zahradník archivář 

Mgr. Eva Tomková  archivářka (od 1. 10.2014 po mateřské dovolené) 

Martin Týřl   domovník, správce budovy 

Jitka Chládková  uklízečka (od 1.9.2013 zástup za mateřskou dovolenou Ivy Šálené) 

Brigádníci: 

Věra Vaňková  inventarizace soudních fondů (od 1.2. do 31.12.2014) 

Gabriela Horáková  digitalizace  (od 1.2. do 31.12.2014) 

Povinnou studentskou praxi vykonávali v SOkA Trutnov studenti Univerzity Hradec Králové  

(Anna Čížková, Beata Dvořáková, Jana Janovská, Martina Volšanská) a Jan Kříž z FF Univerzity 

Pardubice. 

10.2 Prostorové podmínky archivu 

Celková kapacita archivu je 7 956 bm, rezerva úložní kapacity činí 2 860 bm. 

10.3 Předarchivní péče, zpracování a využívání archiválií 

10.3.1 Předarchivní péče 

Výběr archiválií 

V roce 2014 proběhlo celkem 32 skartačních řízení, z toho u dvou původců dvakrát. Výběr 

archiválií mimo skartační řízení se uskutečnil u 70 původců nebo držitelů archiválií. 

Metodická jednání 

O informace týkající se skartací a ukládání dokumentů projevili zájem vedle pracovníků státní 

správy, obecní samosprávy a škol i někteří zaměstnanci a majitelé soukromých firem.  

Všem zájemcům byly nabídnuty vzory spisového a skartačního řádu v digitální podobě a další 

mailto:soka@oku-tu.cz
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materiály. Ze škol, firem a institucí se dostavilo 13 pracovníků k individuální konzultaci. Při skartačních 

nebo mimo skartačních řízeních byli proškoleni pracovníci kontrolovaných spisoven. Podrobné 

informace byly poskytnuty i všem, kdo požádali o individuální konzultaci osobně, telefonem nebo  

e-mailem. 

Metodické šetření 

V roce 2014 se metodická šetření neprováděla. 

Kontrolní činnost 

V roce 2014 se neuskutečnila žádná státní kontrola. V šestatřiceti případech bylo se zástupci, 

správci či likvidátory firem projednáno zabezpečení archivu a dokumentů zanikající společnosti a bylo 

jim vydáno potvrzení pro krajský soud. 

10.3.2 Zpracování archiválií 

Zpracovanost archiválií činí v současné době 44,15%. V evidenci archivních pomůcek přibyl 1 nový 

inventář. Celkem je v evidenci archivu 574 archivních pomůcek (194 PIS, 26 dílčích inventářů, 215 

inventářů, 134 částí sdružených inventářů, 4 katalogy a 1 soupis dokumentů). 

V roce 2014 byl zpracován archivní fond: NAD 666 Místní národní výbor Horní Maršov 1945-1990 

(1992). Dosud nezapsaný v evidenci je fond NAD 3777 Obecná a měšťanská škola Kuks, 

rozpracováno zůstává celkem 5 archivních fondů: NAD 823, NAD 765, NAD 784, NAD 785, NAD 105. 

10.3.3 Využívání archiválií 

Badatelská agenda 

V roce 2014 bylo založeno celkem 242 badatelských listů, z toho 25 patřilo cizincům. Celkový 

počet návštěv badatelů činil 684, z toho cizinci vykonali 28 návštěv. Celkově do badatelny přišlo  

758 návštěvníků. 

Celkem bylo vyřízeno 224 žádostí: potvrzení o studiu (27), o zaměstnání (2), k majetku (96), 

vyhledání soudních a notářských spisů (23), stavební a vodohospodářské záležitosti(16). Zájem byl  

rovněž o genealogické a matriční záležitosti (42), výpisy z porodních knih (7) nebo třetí odboj (1). 

V roce 2014 SOkA Trutnov provedl celkem 21 náročnějších rešerší, které se týkaly zejména 

šetření státního občanství a dohledávání údajů pro účely dědického řízení. Zapůjčeno bylo celkem  

44 archiválií. Největší podíl zápůjček měl Okresní soud v Trutnově (31). Byly realizovány 4 výpůjčky 

z jiných archivů (3 ze SOA v Zámrsku, 1 ze SOkA Náchod). Formou výpůjček byl distribuován také 

materiál pro digitalizaci pracovníkem společnosti Family Search. Jednalo se o materiál ze SOkA 

Hradec Králové, Jičín, Náchod a Rychnov nad Kněžnou (celkem 10 výpůjček). 

Vědecko-výzkumná činnost, prezentace, spolupráce 

Výstavy a prezentace 

V roce 2014 se SOkA Trutnov podílel na přípravě a zapůjčil materiály k těmto výstavám: 

V červnu 2014 byla zahájena první výstava z cyklu 3x fotografie Bohuslava Tošovského v Galerii 

Domu tisku v Trutnově. 

V červenci 2014 byla zahájena druhá výstava z cyklu 3x fotografie Bohuslava Tošovského v Galerii 

draka v Trutnově. 

V září 2014 byla zahájena třetí výstava z cyklu 3x fotografie Bohuslava Tošovského ve Velkém 

sále Městského úřadu v Trutnově. 

Přednášky a konference 

V roce 2014 byly uspořádány přednášky na téma: R. Reil „Alois Haase – podnikatel a mecenáš“ 

v Haasově paláci v Trutnově (50 účastníků), P. Zahradník přednášku o dějinách obce Herlíkovice  



Státní oblastní archiv v Zámrsku, Výroční zpráva za rok 2014 

Stránka: 49 

u příležitosti výročí 100 let od postavení tamního evangelického kostela (100 účastníků), R. Reil  

o trutnovském rodákovi MUDr. Vincenci Czernym, významném lékaři a onkologovi (37 lidí),  

P. Zahradník „Česko-německé vztahy v Krkonoších a Podkrkonoší“ (30 účastníků, R. Reil „Spisová  

a archivní služba ve veřejné správě i v soukromé sféře“ (6 lidí) a R. Reil „Méně známé osobnosti 

prvorepublikového Trutnova“ (200 lidí). 

R. Reil se zúčastnil konference k dějinám Židů pořádané Židovským muzeem v Praze  

a Regionálním muzeem v Teplicích. 

Exkurze 

Během roku bylo pro školy a úřady z Trutnova a okolí uspořádáno celkem 8 exkurzí a přednášek 

v badatelně archivu pro 161 osob. 

Dne 10.6.2014 se uskutečnil v SOkA Trutnov Den otevřených dveří v rámci Mezinárodního  

dne archivů. 

Spolupráce s médii 

Po celý rok archiv průběžně spolupracoval s měsíčníkem Trutnovinky a s deníkem Krkonošský 

deník. H. Novotná z Českého rozhlasu v Hradci Králové natáčela v SOkA Trutnov o vlastivědných 

publikacích bývalých německých obcí okresu Trutnov, dále s ředitelem SOkA Trutnov reportáž  

o Černém Dole, o chystané publikaci a digitalizaci archiválií. 

J. Kafka spolupracoval na přípravě pořadu Královéhradecká diecéze v proměnách času  

pro rozhlasovou stanici Proglas. 

Ediční a publikační činnost 

Publikační činnost je uvedena v samostatné příloze. Pracovní skupina pro revizi překladu  

a přípravu vydání Kroniky města Trutnova od Simona Hűttela se v roce 2014 sešla celkem 9x (8x 

v badatelně SOkA Trutnov, 1x na chalupě Miloslava Bartoše ve Vrchové u Bernartic). 

Zaměstnanci archivu pracovali v redakčních radách vlastivědného sborníku Krkonoše – 

Podkrkonoší, R. Reil jako místopředseda Společnosti česko-německého porozumění v Trutnově, člen 

nákupní komise při Muzeu Podkrkonoší v Trutnově a Vědecké muzejní rady při Muzeu Podkrkonoší 

v Trutnově, L. Jirásek jako člen Názvoslovné komise města Trutnova a P. Zahradník jako člen Komise 

pro regeneraci památkové zóny města Vrchlabí a jednatel Vlastivědného kroužku Krkonoše-

Podkrkonoší. 

Zahraniční spolupráce 

Během roku 2014 prováděli v oddělených prostorách SOkA Trutnov F. Šmejsa, poté Jan Černoch 

a Zdeněk Černoch digitalizaci sčítacích operátů ze SOkA Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Jičín  

a Rychnov nad Kněžnou. Příslušné archivy obdržely digitalizáty ve vysokém rozlišení a sdružení 

Family Search International je také zveřejnilo na svých webových stránkách. 

V rámci česko-polského projektu Boudy v Krkonoších (SOA Litoměřice) vypracovali  

pro připravovanou výstavu archiváři SOkA Trutnov texty na panely k celkem 10 českým boudám  

a popisy k fotografiím. 

Nadále pokračuje a rozvíjí se spolupráce (hlavně na úseku publikační činnosti) s archivem v Jelení 

Hoře a s Muzeem v Kamenné Hoře v sousedním polském Slezsku. 

10.4 Stav archiválií (ochrana, evidence, digitalizace) 

Ochrana 

Při pořádání fondu Okresní soud Žacléř bylo objeveno několik kartonů zaplísněného a částečně 

rozpadlého spisového materiálu. I po skončení GI jsou nacházeny další zaplísněné archiválie, které 

byly před rokem 1992 uloženy v depozitáři ve Dvoře Králové nad Labem. 
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Měření vlhkosti a teploty v depozitářích provádí průběžně správce budov. 

Evidence archiválií 

Evidence vnějších a vnitřních změn je vedena průběžně v programu PEvA. Za rok 2014 SOkA 

Trutnov získal výběrem 91,42 bm archiválií a delimitací 1,67 bm přírůstků. K největším přírůstkům 

patří materiál Okresního soudu Trutnov (31,71 bm), který obsahuje například politické procesy 

padesátých let. Dalším velkým přírůstkem je pozůstalost trutnovského fotografa Bohuslava 

Tošovského (9,55 bm) a vodní spisy Okresního úřadu Trutnov II (10 bm). Z drobnějších přírůstků  

je možné zmínit materiál Generálního vikariátu Trutnov, pokládaný dlouho za nenávratně ztracený. 

Digitalizace 

V budově SOkA Trutnov jsou umístěna dvě digitalizační pracoviště. Na vlastním pracovišti byla 

v roce 2014 provedena digitalizace školních kronik ze škol ve Vrchlabí a Hostinném a fotokronik 

města Trutnova (celkem 35 220 snímků). Druhé pracoviště provozuje společnost Family Search  

a v roce 2014 zajišťovalo digitalizaci materiálů z jiných SOkA. 

10.5 Konzervace a restaurování archiválií 

V roce 2014 byly v SOkA Chrudim restaurovány archiválie, zejména listiny z fondů cechů 

Trutnovska. Uvedeny jsou ve zprávě chrudimského archivu. 

10.6 Knihovna 

K 31.12.2014 obsahoval knihovní fond SOkA Trutnov 13 974 knihovních jednotek. Přírůstek činil 

289 jednotek, z toho získáno nákupem bylo 63 jednotek, výměnou 26 jednotek a jiným způsobem 107 

jednotek. Akvizice knih se realizovala nákupem z pokladní hotovosti. 

I v roce 2014 probíhala revize knihovního fondu, bylo zrevidováno 2 127 knihovních jednotek, 

celkově od roku 2011 revizí prošlo 11 847 jednotek z celkového množství 13 974 jednotek knihovního 

fondu, což je většina fondu. 

10.7 Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské 

zabezpečení archivu 

V roce 2014 archivář J. Kafka pokračoval v doktorském studiu na Katolické teologické fakultě  

UK v Praze, obor církevní a obecné dějiny. P. Zahradník pokračoval v doktorském studiu (obor české 

dějiny) na Univerzitě Karlově v Praze. 

Podací deník vedla v roce 2014 V. Lustigová. Za rok 2014 bylo vyřízeno 760 čísel jednacích.  

Na třech kopírkách v SOkA Trutnov bylo vyhotoveno 23 650 kusů kopií. 

Ke konci roku 2014 byla inventurní komisí provedena inventura majetku SOkA Trutnov. 
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11 Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí 

Ústí nad Orlicí 562 03 

Pivovarská 137/II - centrála 

tel. 465 519 874 ředitel, 465 519 870 sekretariát, GSM 605226079 

fax 465 519 888, e-mail: podatelna@sokauo.cz 

ID DS: ud2f6rn 

www:vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/sokauo.cz 

11.1 Personální podmínky archivu 

Mgr. Radim Dušek  ředitel, archivář 

Dalibor Adam  archivář, správce budov 

Mgr. Vladimír Čereba archivář, zástupce ředitele 

Ivana Heiderová  archivářka 

Jaroslav Jelínek  archivář (do 30.6.2014) 

Pavla Junková  hospodářka, archivářka 

Hana Mlynářová  uklízečka 

Ing. et Bc. David Polák archivář, výpočetní technika 

Na dobu určitou pracovala v archivu Růžena Vondrová (1.10. – 31.12.2014) na dohodu o pracovní 

činnosti Jaroslav Jelínek a Eliška Všetulová. 

11.2 Prostorové podmínky archivu 

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 

Celková kapacita archivu: 8 070 bm 

Skutečná rezerva:  1 927 bm (23,88%) 

Úložní kapacita:  3 539 bm (3 296 bm depozitáře + 243 trezorová místnost) v centrále 

    4 531 bm v budově v areálu IZS 

11.3 Předarchivní péče, zpracování a využívání archiválií 

11.3.1 Předarchivní péče 

Výběr archiválií 

Bylo provedeno celkem 65 výběrů archiválií ve skartačním řízení u veřejnoprávních původců,  

64 výběrů mimo skartační řízení a vystaveno 9 potvrzení pro likvidátora. Dále byl dokončen 1 výběr 

archiválií ve skartačním řízení z roku 2011 a 3 výběry z roku 2013 převzetím přírůstků. Do roku 2015 

jsou převedeny k dokončení a převzetí přírůstků 5 skartačních řízení a 1 žádosti o výběr archiválií 

mimo skartační řízení. 

V roce 2014 tvořil přírůstek archiválií 24,33 bm, úbytek 0,00 bm. 

Metodická činnost – konzultace, školení 
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Probíhaly konzultace podle potřeby ve spolupráci s pracovníky muzeí v České Třebové, v Chocni, 

v Králíkách, v Lanškrouně, v Letohradě, v Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě a v Žamberku. 

V roce 2014 archiv posuzoval jednu spisovou normu. Další metodická činnost probíhala v průběhu 

celého roku – evidovány byly celkem 2 časově náročnější metodické konzultace. Běžné konzultace  

a telefonáty ohledně spisové služby nejsou zaznamenávány. 

Státní kontrola 

V roce 2014 nebyly provedeny žádné státní kontroly. 

11.3.2 Zpracování archiválií 

V průběhu roku 2014 nebyly zpracovány do podoby archivní pomůcky žádné archivní soubory  

či jejich části. Inventarizace archivních fondů na základě nových pravidel bude vykázána v roce 2015. 

Zároveň probíhalo třídění vytypovaných archivních fondů v průběhu GI, kdy byly vytříděny duplicitní 

archiválie a dokumenty, které nemají povahu archiválie. Vykázáno bude jako celek po dokončení 

v roce 2015. 

V průběhu roku 2014 bylo posouzeno 8 archivních pomůcek jiných SOkA. 

11.3.3 Využívání archiválií 

Badatelská činnost, zápůjčky, výpůjčky 

Archiv navštívilo v roce 2014 celkem 72 badatelů, z toho 1 cizinec, kteří učinili 111 badatelských 

návštěv. Uskutečnilo se 5 zápůjček a 1 výpůjčka archiválií. Bylo provedeno celkem 68 rešerší, z toho 

40 pro úřední potřebu a 24 pro soukromé účely. 

Vědecko-výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve 

spolupráci, spolupráce s médii, zahraniční styky 

Archiv se podílel na spolupráci: 

s Mgr. Michaelou Pejčochovou, Ph.D., Národní galerie Praha (kurátorka čínské sbírky umění), 

s Městem Choceň a Orlickým muzeem v Chocni na realizaci pietního místa zemřelým, s Orlickým 

muzeem v Chocni na vytvoření modelu barákové kolonie vystěhovalecké v Chocni 1914 – 1918 

k výstavnímu účelu, s Konfederací politických vězňů Ústí nad Orlicí, oblastní pobočkou č. 66 

k připomenutí událostí pádu komunismu 1989, s Konfederací politických vězňů Ústí nad Orlicí, 

oblastní pobočkou č. 66 k připomenutí politických vězňů okresu Ústí nad Orlicí, s Osadním výborem 

Svařeň v zajištění historických fotografií na výstavu, s členy přípravného výboru výstavy o italských 

běžencích za Velké války v Dolní Dobrouči, s Osadním výborem Černovír na zpřístupnění kronik 

Černovír a dalších částí města Ústí nad Orlicí na internetových stránkách archivu, s obcí Helvíkovice 

na zpřístupnění kronik obce na stránkách archivu, s obcí Hnátnice na přípravě publikace – edice  

ke sjezdu rodáků, s obcí Dlouhá Třebová na přípravě publikace – edice sjezdu rodáků, 

s vydavatelstvím Oftis spol. s r.o. Ústí nad Orlicí k připomenutí Velké války 1914 – 1918 v Ústí  

nad Orlicí, s Mgr. M. Štorkem (SOAZ) na rozsáhlé rešerši k Luži, dvě rozsáhlé rešerše k židovské 

tématice a k osobnosti stavby budovy architekta Hanuše Zápaly v Ústí nad Orlicí budou podrobněji 

vykázány a charakterizovány v roce 2015. 

V roce 2014 byla zahájena dlouhodobá spolupráce mezi Státním okresním archivem Ústí  

nad Orlicí a Orlickým muzeem v Chocni a Městem Choceň. Výsledkem byly zatím 2 výstavy, zřízení 

pietního místa a navázání kontaktů s polskými badateli na téma haličští běženci 1914 – 1918. 

V roce 2013 byly zahájeny přípravné práce na projektech SOkA Ústí nad Orlicí, Orlického muzea  

a Města Choceň pro rok 2014, které se týkají výstav, publikací a zajištění pietního místa pro haličské 

běžence 1914-1918. 
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Přednášky 

Hrad Lanšperk (pro členy Sboru pro záchranu hradu Lanšperka, Radim Dušek), 

Archiv a archivnictví (pro žáky historického kroužku Základní školy Sv. Čecha Choceň,  

Radim Dušek, Vladimír Čereba). 

Výstavy 

Živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava v Chocni 1914, 

Válka našich dědů 1914 – 1918, 

C. a K. Baráková kolonie vystěhovalecká v Chocni 1914 – 1918. 

Praxe studentů 

V roce 2014 vykonával v archivu praxi Petr Jelínek, student obchodní akademie a Střední odborné 

školy cestovního ruchu Choceň (13.10. – 24.10.2014). 

Publikační činnost 

Je uvedena v samostatné příloze. 

11.4 Stav archiválií (ochrana, evidence, digitalizace) 

Digitalizace 

Bylo pokračováno v digitalizaci archiválií fotoaparátem z důvodu zajištění bezpečnostních  

a studijních reprodukcí. Využití zapůjčeného skeneru Městem Ústí nad Orlicí. Digitalizace zatím 

většinou bez popisu metadaty – do oficiální tabulky jsou uváděny údaje o archiváliích pouze 

s popisem. Celkem bylo pořízeno 49 218 snímků, z toho 2 343 uzavřených s metadaty. 

19.6.2013 bylo v archivu pracovníkem „mormonů“ instalováno digitalizační zařízení (na základě 

smlouvy se SOAZ) a zahájena plošná digitalizace sčítání lidu uloženého v archivu. Digitalizace byla 

ukončena 30.4.2014. Do konce roku 2014 archiv obdržel pouze minimální počet kopií digitalizovaných 

archiválií z části pořízené v roce 2013. Návrh na využití pracoviště pro jiné archivy z důvodu 

levnějšího, kratšího a šetrnějšího převážení, zejména ze SOkA Rychnov nad Kněžnou, nebyl 

mormony přijat. Po zvážení přístupu a dalších okolností nechce SOkA Ústí nad Orlicí s americkou 

Církví Ježíše Krista svatých posledních dnů nadále jakkoliv spolupracovat. 

Ochrana archiválií 

Depozitáře jsou kontrolovány archivářem a správcem objektů pravidelně zápisem. Ve výjimečných 

případech je klima sledováno a zapisováno každý den. Klimatizovaná trezorová místnost je řízena  

a kontrolována automatickým systémem, grafy a teploty vlhkosti jsou uchovávány v tištěné podobě. 

Kontrola uložení a fyzického stavu archiválií a mikrofilmů probíhá jednou týdně, je řádně evidována  

a zakládána. Lokační plány byly na základě výsledků GI aktualizovány v průběhu roku 2014, jsou 

vedeny v počítači. 

11.5 Konzervace a restaurování archiválií 

V roce 2014 nebyly dle rozhodnutí vedoucího oddělení ochrany, využívání a evidence NAD  

SOA v Zámrsku do restaurátorské dílny vzaty k restaurování žádné archiválie. K dokončení  

do roku 2015 byla převedena 1 kniha z roku 2013. Nezbývá nic jiného než vyslovit přání, aby tento 

trend nebyl pro SOkA Ústí nad Orlicí pokračující. 
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11.6 Knihovna 

V programu Clavius byly evidovány přírůstky a dle možností i dříve nakoupené tituly. Počet 

záznamů do programu Clavius – 425. Celkový počet knih činí 12 516 kusů (přírůstek 79 titulů), 

celkový počet titulů novin a časopisů – 587 (3 nové tituly). 

11.7 Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské 

zabezpečení archivu 

V roce 2014 byly prováděny běžné opravy a údržba dvou areálů, stěhování a výměna 

akumulačních kamen ze SOkA Rychnov nad Kněžnou, nákup nového fotoaparátu k pokračování 

v zajištění studijních reprodukcí, oprava uzemnění hromosvodů budovy centrály, zahájení opravy 

klimatizace trezorové místnosti v budově centrály, dokončeno připojování EPS na pult HZS 

Pardubického kraje, nákup nového automobilu. 

Mimořádná událost: vyhoření motorků ventilace trezorové místnosti. 

Administrativní práce 

Za rok 2014 bylo evidováno celkem 941 čísel jednacích (včetně e-mailů, ke kterým je přistupováno 

jako k běžné korespondenci). 

Celkem 68 č.j. se týkalo tematických soupisů a rešerší, bylo vydáno 300 opisů, výpisů, kopií  

či informací z archiválií, bylo vyhotoveno 2 000 ks kopií a 62 ověření. 

Ofoliováno bylo badatelům ke studiu a k digitalizaci celkem 50 386 listů archiválií. 

Administrativně náročná byla agenda spojená s restitucemi církevního majetku a Úřadu  

pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Vzdělávání zaměstnanců, prezentace archivu 

Zaměstnanci archivu (Adam, Dušek, Polák, Čereba) se zúčastnili pracovního semináře 

k Základním pravidlům pro zpracování archiválií a dále školení řidičů (Adam, Polák) a k inventarizaci 

(Adam, Junková) 

Počítačovou síť spravoval D. Polák, webová prezentace archivu je vytvořena s ohledem  

na přístupnost a bezbariérovost v součinnosti s informatikem SOA v Zámrsku M. Munzarem. 

Struktura nových webových stránek SOkA Ústí nad Orlicí je průběžně zdokonalována. 

 

 

 

 

 

Petr Zimmermann, prom. hist. 

ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku 

v Hradci Králové dne 27. února 2015 
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12 Přílohy 

Příloha č. 1 k č. j. SOAZ-M/2015-168 

12.1 Personální podmínky archivu 

SOA v Zámrsku včetně SOkA 

Druh pracovní činnosti 
Systematizovaný 

stav 
Skutečný 

stav 

1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor) 15 15 

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

14 16 

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

26 26 

4. Informatika 6 6 

5. Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie 6 6 

6. Reprografie  2 2 

7. Badatelské služby + knihovna 7 10 

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

9. Předarchivní péče, kontrolní činnost 10 12 

10. Archivní evidence a metodika 4 4 

11. Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů 46 40 

12. Zahraniční styky - - 

Celkem 137  138 

 

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.) 

8 8 

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

14 14 

4. Informatika 2 2 

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

6. Reprografie  2 1 

7. Badatelské služby + knihovna 2 3 

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

9. Předarchivní péče, kontrolní činnost 2 2 

10. Archivní evidence a metodika 1 1 

11. Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů 12 12 

12. Zahraniční styky - - 

Celkem 51 51 
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SOkA Hradec Králové 

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.) 

- 0,8 

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

1 1,5 

4. Informatika - 0,7 

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

6. Reprografie  - - 

7. Badatelské služby - 1 

8. Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři) - 0,3 

9. Předarchivní péče, kontrolní činnost 1,5 0,7 

10. Archivní evidence a metodika - - 

11. Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů 7,5 6 

12. Zahraniční styky - - 

Celkem 11 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) 

1 1 

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 11 11 
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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.) 

1 1 

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

1 2 

4. Informatika - - 

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 5 2 

12. Zahraniční styky - - 

Celkem 8 8 

 

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  - - 

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 4 3 

12. Zahraniční styky - - 

Celkem 10 9 
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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 1,5 

4. Informatika 1 0,5 

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 2 2 

12. Zahraniční styky - - 

Celkem 12 12 

 

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.) 

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 - - 

6. Reprografie  - - 

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 2 2 

12. Zahraniční styky - - 

Celkem 8 8 

 

*  pozice obsazena od 1.3.2014 

** pozice zůstává neobsazena 
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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) - - 

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 9 9 

 

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 1 0 

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 3 3 

12. Zahraniční styky - - 

Celkem 9 9 
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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 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 1 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 1 2 

12. Zahraniční styky - - 

Celkem 8 9 
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Příloha č. 2 k č. j. SOAZ-M/2015-168 

12.2 Celkové množství archiválií v základní evidenci Národního archivního dědictví 
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Příloha č. 3 k č. j. SOAZ-M/2015-168 

12.3 Výběr, zpracování a využívání archiválií 

Tabulka 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 220 237 - - - 

SOkA Hradec Králové 34 34 - - - 

SOkA Chrudim 36 40 - - - 

SOkA Jičín 21 28 - - - 

SOkA Náchod 47 47 - - - 

SOkA Pardubice 55 57 - - - 

SOkA Rychnov nad Kněžnou 7 7 - - - 

SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli 59 58 - - - 

SOkA Trutnov 30 32 - - - 

SOkA Ústí nad Orlicí 58 65 - - - 

Celkem 567 605 - - - 

 

Tabulka 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 52 52 - - - 

SOkA Hradec Králové  60 60 - - - 

SOkA Chrudim 70 70 - - - 

SOkA Jičín 22 29 - - - 

SOkA Náchod 51 51 - - - 

SOkA Pardubice 154 160 - - - 

SOkA Rychnov nad Kněžnou 36 38 - - - 

SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli 0 0 - - - 

SOkA Trutnov 70 70 - - - 

SOkA Ústí nad Orlicí 63 64 - - - 

Celkem 578 594 - - - 
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Tabulka 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) 

Archiv Univerzity Hradec Králové 0 0 

 

Tabulka č. 3 Zpracování archiválií 

SOA v Zámrsku – centrála 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm za 
rok 

Zkatalog. 
evidenčníc
h jednotek 

Počet 
katalog. 

záznamů 

Zrejstříková
no 

evidenčních 
jednotek definitivně průběžně 

Státní statek Pardubicko, 
Pardubice  

 
6,90 

    

ROH Státní statek 
Pardubicko, Pardubice 

 
0,23 

    

Státní statek Hajnice  2,28     

ROH Státní statek Hajnice  0,22     

Státní statek Jičín  7,49     

ROH Státní statek Jičín  0,47     

Vydavatelství a 
nakladatelství novinářů 
Hradec Králové 

 
0,55 

    

Syndikát novinářů ČR – 
Kruh východočeských 
novinářů Hradec Králové 

 
0,33 

    

Jednota československých 
právníků-krajská odbočka 
Hradec Králové 

 
0,11 

    

Jednotný svaz 
československých 
zemědělců – krajský 
sekretariát Hradec Králové 

 

0,22 

    

Československá obec 
sokolská – župa Orlická 
Hradec Králové 

 
1,68 

    

Československá obec 
sokolská – župa Denisova 
Nový Bydžov se sídlem 
v Chlumci nad Cidlinou 

 

0,11 

    

Klub československých 
turistů – župa 
Železnohorská Pardubice 

 
0,11 

    

Český svaz házené a 
ženských sportů – 
Severovýchodočeská župa 
Hradec Králové 

 

0,12 

    

Česká amatérská atletická 
unie – Východočeská župa 
Pardubice 

 
0,11 

    

Krajský svaz okresních  0,11     
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sdružení chovatelů 
hospodářského zvířectva 
Havlíčkův Brod 

Krajský svaz okresních 
sdružení chovatelů 
hospodářského zvířectva 
Hradec Králové 

 

0,11 

    

Československá ovocnická 
jednota – krajský odbor 
Havlíčkův Brod 

 
0,11 

    

Krajský soud Jičín  353,50     

Notářská komora Hradec 
Králové 

 
0,15 

    

Okresní soud důchodkový 
Chrudim 

 
0,11 

    

Krajský soud důchodkový 
Pardubice 

 
0,10 

    

Lichevní soud Hradec 
Králové 

 
1,66 

    

Rodinný archiv Auerspergů 
Žleby – Slatiňany 

 
4,89 

    

Rodinný archiv Kinských 
Kostelec nad Orlicí 

 
13,49 

    

Úřad práce Pardubice  0,81     

A. Rainberg, strojírna, 
mostárna a kotlárna 

 
0,14 

    

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov  0,07     

Jaromír Brzokoupil, továrna 
na obuv, Skuteč 

 
0,19 

    

Čeněk Chour a spol., 
továrna na obuv, Skuteč 

 
0,14 

    

Vognar Jan, kupec ve 
Smiřicích 

 
0,12 

    

Spolek pro chemickou a 
hutní výrobu, závod Rybitví 

 
2,90 

    

EVONA Chrudim, s.p. 
Chrudim 

 
1,48 

    

Messap, Meziměstí  0,24     

Chronotechna, závod 
Meziměstí 

 
0,34 

    

Sklářský ústav s.p. Hradec 
Králové 

 
 

38,54    

Státní statek Bystré, národní 
podnik 

 
0,12 

    

KSČ-základní organizace, 
Státní statek Králíky, s.p. 

 
0,10 

    

KSČ-základní organizace, 
Státní statek, n.p. Mladkov 

 
0,10 

    

Celkem  1139,96 38,54    
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SOkA Hradec Králové 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm za 
rok 

Zkatalog. 
evidenčníc
h jednotek 

Počet 
katalog. 

záznamů 

Zrejstříková
no 

evidenčních 
jednotek definitivně průběžně 

Košťál Josef 0,24 0,24     

Lahůlek Miloslav 0,48 0,48     

Základní škola Jih a 
Mateřská škola Hradec 
Králové 9,21 5,25 

    

Vyšší odborná škola biblická 
Evangelické akademie 
Hradec Králové 0,72 0,36 

    

Biskupská konsistoř Hradec 
Králové XIII. 25 25 

    

Okresní úřad Nový Bydžov 
(sčítání lidu) 22,8 22,8 

    

Gymnázium J. K. Tyla 
Hradec Králové 7,8** 

 
    

Obchodní akademie Hradec 
Králové 6,8** 

 
    

Celkem 73,05* 54,13     

* z toho 5,07bm vnitřní skartace a 13,85 bm uspořádáno formou manipulačního seznamu 

** manipulační seznam II. typu 

 

SOkA Chrudim 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm za 
rok 

Zkatalog. 
evidenčníc
h jednotek 

Počet 
katalog. 

záznamů 

Zrejstříková
no 

evidenčních 
jednotek 

definitivně průběžně 

       

Celkem 0 0 34,61*    

*Včetně vnitřní skartace 

 

SOkA Jičín 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm za 
rok 

Zkatalog. 
evidenčníc
h jednotek 

Počet 
katalog. 

záznamů 

Zrejstříkov
áno 

evidenčníc
h jednotek definitivně průběžně 

Muzejní společnost Sobotka     
1909-1966, NAD č. 1195 

0,22  0,22    

Saska Emil 1870-1940,  

NAD č. 137 
0,17  0,17    

Místní národní výbor Bačalky 
(1943) 1945–1969, NAD č. 
1271 

0,21      

Místní národní výbor Bezník 
(1926) 1945–1974, NAD č. 
643 

0,25      
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Místní národní výbor Borek 
1954–1974, NAD č. 1829 

0,31      

Místní národní výbor Brada-
Rybníček 1945–1960, NAD 
č. 713 

0,67      

Místní národní výbor Březina 
1945–1964, NAD č. 715 

0,28      

Místní národní výbor 
Březovice 1945–1976, NAD 
č. 530 

0,36      

Místní národní výbor Bukvice 
1948–1964, NAD č. 716 

0,2      

Místní národní výbor Butoves 
1957–1960, NAD č. 717 

0,05      

Místní národní výbor Cidlina 
1956–1965, NAD č. 143 

0,26      

Místní národní výbor 
Červená Třemešná 1948–
1975, NAD č. 528 

0,59      

Místní národní výbor Česká 
Proseč 1950–1962, NAD č. 
719 

0,02      

Místní národní výbor 
Doubrava 1945–1967, NAD 
č. 626 

0,14      

Městský národní výbor 
Hořice 1945 - 1990 (2002), 
NAD č. 928 

21,01      

Místní národní výbor 
Hubálov 1956–1961, NAD č. 
676 

0,12      

Místní národní výbor Chlum 
1945–1963, NAD č. 693 

0,18      

Místní národní výbor 
Chroustov 1945–1975, NAD 
č. 524 

0,64      

Místní národní výbor 
Chvalina (1942) 1945–1960, 
NAD č. 682 

0,54      

Místní národní výbor 
Kacákova Lhota (1923) 
1945–1967, NAD č. 684 

0,22      

Místní národní výbor 
Libonice (1935) 1945–1948, 
NAD č. 1289 

0,07      

Místní národní výbor Miletín 
(1914) 1945–1990 (1991), 
NAD č. 480 

6,75      

Místní národní výbor 
Rohoznice 1946–1975, NAD 
č. 589 

0,84      

Místní národní výbor Tetín 0,43      
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1958–1976, NAD č. 594 

Místní národní výbor Tuř 
1950–1990, NAD č. 150 

3,03      

Místní národní výbor Veliš 
1946–1990 (1991), NAD č. 
151 

2,37      

Místní národní výbor Vesec 
1957–1963, NAD č. 1329 

0,01      

Místní národní výbor Vřesník 
1947–1953, NAD č. 611 

0,01      

Místní národní výbor Želejov 
(1928) 1945–1960, NAD č. 
1338 

0,22      

Celkem 40,17  0,39    

 

SOkA Náchod 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm za 
rok 

Zkatalog. 
evidenčníc
h jednotek 

Počet 
katalog. 

záznamů 

Zrejstříkov
áno 

evidenčníc
h jednotek definitivně průběžně 

ONV Broumov II 65,95 48,86     

OÚ Nové Město n. Met. 8,65  8,65    

Celkem 74,60 48,86 8,65    

 

SOkA Pardubice 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm za 
rok 

Zkatalog. 
evidenčníc
h jednotek 

Počet 
katalog. 

záznamů 

Zrejstříkov
áno 

evidenčníc
h jednotek definitivně průběžně 

MNV Dolní Roveň  4,61     

MěstNV Lázně Bohdaneč  11,19     

MNV Hrachoviště  0,07     

AO Kolesa  0,46     

MěstNV Holice 13,67  13,67    

JZD Choltice 6,48  6,48    

JZD Vlčí Habřina  3,42     

Wanková Hana  3,95     

MNV Dašice 7,75  7,75    

ZD Holice 4,10  4,10    

Celkem 32 23,7 32    
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SOkA Rychnov nad Kněžnou 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm za 
rok 

Zkatalog. 
evidenčníc
h jednotek 

Počet 
katalog. 

záznamů 

Zrejstříkov
áno 

evidenčníc
h jednotek definitivně průběžně 

       

Celkem 0 0 0    

 

SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm za 
rok 

Zkatalog. 
evidenčníc
h jednotek 

Počet 
katalog. 

záznamů 

Zrejstříkov
áno 

evidenčníc
h jednotek definitivně průběžně 

Cech obuvníků Březová nad 
Svitavou 1779–1859 (1868) 

 0,18     

Cech obchodníků Moravská 
Třebová 1780–1859 (1860) 

 0,12     

Mlékařské družstvo Boršov 
1946 

 0,01     

Sbor dobrovolných hasičů 
Boršov 1879–1903 

 0,12     

Závodní výbor dělnictva fy 
Löw Beer Brněnec 1924–
1938 

 0,06     

Spolek domácích pánů 
Březová nad Svitavou 1911–
1915 

 0,01     

Národní garda Březová nad 
Svitavou 1848–1852 

 0,12     

Československá strana 
národně-socialistická - místní 
organizace Březová nad 
Svitavou 1945–1948 

 0,12     

Sbor dobrovolných hasičů 
Dětřichov 1883–1913  

 0,04     

Národní jednota severočeská 
- místní odbor Hamry 1923–
1939 

 0,05     

Zemědělské strojní družstvo 
Gruna 1947–1948 

  0,02     

Jednota divadelních 
ochotníků Horní Újezd 1925–
1954 

  0,02     

Spolek pro pojištění 
hovězího dobytka Desná 
1898–1952 

  0,04     

Mlékařské družstvo 
Dětřichov 1933–1960 

  0,06     

Sbor dobrovolných hasičů 
Jevíčko 1914–1916 

  0,02     

Sportovní klub Jevíčko   0,12     
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1927–1947 

Sokol - tělovýchovná jednota 
Jevíčko 1893–1975; 

  0,40     

Sbor dobrovolných hasičů 
Budislav 1906–1941 

  0,05     

Německý spolek kněží 
Hřebečska 1936–1938 

  0,03     

Svaz nepolitických 
křesťanských sdružení 
Hřebečska 1901–1908 

  0,02     

Sbor dobrovolných hasičů 
Chmelík 1919–1939 

  0,05     

Mlékárenský kontrolní spolek 
Chornice  

  0,10     

Mlékařské družstvo Jarošov 
1898–1921 

  0,01 
  

      

Zemědělské strojní družstvo, 
z. s.s r. o., Jarošov 1946–
1950 

  0,10 
  

      

Národní jednota severočeská 
- místní odbor Jevíčko 1904–
1912 

  0,01 
  

      

Kapusta Jan, PhDr. (1915) 
1944–2011 

6,60   
  

    197 

Sbor dobrovolných hasičů 
Čistá 1902–1940 

  0,06 
  

      

Svaz textilního dělnictva v 
Československé republice - 
místní skupina Březová nad 
Svitavou 1934–1938 

  0,02 

  

      

Stavební bytové družstvo 
občanů Bystré 1963–1967 

  0,01 
  

      

Vodní družstvo Čistá 1902–
1911 

  0,05 
  

      

Svaz Němců severní Moravy 
- místní skupina Horní Rudná 
1902–1936 

  0,03 
  

      

Rolnické mlékařské a 
drůbežnické družstvo, z. s. s 
r. o., Čtyřicet Lánů (1933) 
1946–1952 

  0,36         

Celkem  6,60 2,41       197,00 

 

SOkA Trutnov 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm za 
rok 

Zkatalog. 
evidenčníc
h jednotek 

Počet 
katalog. 

záznamů 

Zrejstříkov
áno 

evidenčníc
h jednotek definitivně průběžně 

Obecná a měšťanská škola 
Kuks 0,13 0,56 0 

   

Okresní úřad Trutnov I. 31,6 114,93 0    
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Okresní soud Žacléř 20 0 20    

Archiv města Trutnov 2,31 0 2,31    

Okresní soud Maršov 3,87 0 3,87    

Farní úřad Úpice 3 0 13,25    

Celkem 60,91 115,49 39,43    

 

SOkA Ústí nad Orlicí 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm za 
rok 

Zkatalog. 
evidenčníc
h jednotek 

Počet 
katalog. 

záznamů 

Zrejstříkov
áno 

evidenčníc
h jednotek definitivně průběžně 

 0 0 0    

Celkem 0 0 0    

 

SOA v Zámrsku celkem za celou oblast 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm za 
rok 

Zkatalog. 
evidenčníc
h jednotek 

Počet 
katalog. 

záznamů 

Zrejstříkov
áno 

evidenčníc
h jednotek definitivně průběžně 

SOA Zámrsk – centrála 0 1139,96 38,54  - - 

SOkA Hradec Králové 73,05* 54,13 73,05*  - - 

SOkA Chrudim 0 0 34,61**  - - 

SOkA Jičín 40,17 0 0,39  - - 

SOkA Náchod 74,60 48,86 8,65  - - 

SOkA Pardubice 80,83 23,7 32  - - 

SOkA Rychnov nad Kněžnou 0 0 0  - - 

SOkA Svitavy se sídlem v 
Litomyšli 

6,60 2,41       197,00 

SOkA Trutnov 60,91 115,49 39,43  - - 

SOkA Ústí nad Orlicí 0 0 0  - - 

Celkem za oblast 336,16 1384,55 226,67  - 197,00 

** Včetně vnitřní skartace. 
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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 

Centrála Zámrsk 1137 55 2998 0 32 5 722 853 

SOkA Hradec 
Králové 

286 4 950 0 53 30 137 56 

Chrudim 255 1 649 0 171 214 31 0 

Jičín 224 1 593 0 323 0 138 217 

Náchod 243 7 515 0 484 11 79 27 

Pardubice 380 8 1157 0 268 25 46 5 

Rychnov nad 
Kněžnou 

188 5 598 0 241 9 89 29 

Svitavy se sídlem 
v Litomyšli 

173 2 591 0 7 0 79 29 

Trutnov 242 25 684 0 44 14 19 2 

Ústí nad Orlicí 72 0 111 0 8 9 40 24 

Celkem 3200 108 8846 0 1631 317 1380 1242 
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Příloha č. 4 k č. j. SOAZ-M/2015-168 

12.4 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 20 8 0 0 

SOkA Hradec Králové 26 1 0 0 

SOkA Chrudim 2 0 0 2** 

SOkA Jičín 12 0 0 0 

SOkA Náchod 4 0 0 0 

SOkA Pardubice 2 2 0 2* 

SOkA Rychnov nad 
Kněžnou 

89 0 0 89 

SOkA Svitavy se sídlem 
v Litomyšli 

4 4 0 0 

SOkA Trutnov 507 0 0 0 

SOkA Ústí nad Orlicí 52 4 0 0 

Celkem za oblast 718 19 0 93 

* AM Pardubice, karton č. 1 – 10; Notáři Pardubice (2 kartony) 

** Průzkum v SOkA Hradec Králové a Jičín 
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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 Rel. vlhkost 
v % 

Centrála Zámrsk D. 1-13 17.1. -1,1 53 

 F. 1-06  1 51 

 B. -1,15  -4 59 

 E. 1 – 1,07  -5 60 

 A2. 26  10 45 

 B – 1,15 21.2. 2 85 

 A2. 26  10 49 

 F. 1-06 1.3. 2 68 

 A1,24  4 71 

 A2.26  14 59 

 D. 1-13 1.4. 8 98 

 F. 1-06  12 68 

 B -1,15  14 70 

 E 1-1,07  11 72 

 A1,24  9 72 

 A2.26  15 51 

 D. 1-13 1.5. 24 98 

 F. 1-06  19 63 

 B-1,15  24 61 

 E 1-1,07  20 89 

 A1,24  17 82 

 A2.26  20 64 

 D. 1-13 1.6. 23 89 

 F. 1-06  18 71 

 B-1,15  21 67 

 E1-1,07  20 75 

 A1,24  22 60 

 D. 1-13 4.7. 25 78 

 F. 1-06  24 65 

 B-1,15  21 62 

 E1-1,07  19 68 

 A2.26  23 60 

 D. 1-13 14.8. 17 100 

 F. 1-06  17 64 

 B-1,15  17 75 

 E1-1,07  16 89 

 A1,24  17 78 

 A2.26  19 57 

 D. 1-13 1.9. 13 100 

 F. 1-06  14 62 
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 Místo měření Datum měření Teplota v °C Rel. vlhkost 
v % 

 E1-1.07  14 80 

 A1,24  14 77 

 A2.26  16 59 

 D. 1-13 1.10. 5 71 

 B-1,15  4 70 

 E1-1,07  7 55 

 A1,24  12 73 

 A2.26  14 54 

 D. 1-13 1.11. 7 60 

 B-1.15  6 86 

 E1-1,07  7 57 

 A1,24  12 73 

 12.26  15 53 

 D. 1-13 1.12. 7 65 

 B-1,15  5 68 

 E1-1,07  4 70 

 A1,24  10 74 

 A2.26  11 50 

SOkA Hradec 
Králové 

Depot 015 27.1. 15,1  

  21.7. 21,9  

 Depot 209 27.1. 15,4  

  11.8. 26,5  

 Depot 303 27.1. 12,9  

  8.8. 27,7  

 Depot 402 27.1. 5  

  11.8. 27,3  

 Depot 015 27.1.  44 

  6.10.  65,5 

 Depot 209 3.2.  36 

  18.9.  48 

 Depot 303 3.2.  37 

  11.8.  46 

 Depot 402 20.8.  48 

  9.6.  65 

 Depot 02/1patro 27.10. 14,3  

  4.8. 22,1  

 Depot 02/2patro 27.10. 13,3  

  4.8. 23,5  

 Depot 2/3patro 27.10. 11,9  

  4.8. 24,1  

 Depot 2/4patro 27.10. 10,3  
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 Místo měření Datum měření Teplota v °C Rel. vlhkost 
v % 

  27.7. 24,4  

 Depot 02/1patro 27.1.  38 

  4.8.  70 

 Depot 02/2patro 31.3.  45 

  4.8.  60 

 Depot 2/3patro 14.4.  48 

  4.8.  65 

 Depot 2/4 patro 10.3.  44 

  13.10.  67 

SOkA Chrudim Depot 7 a82 1.12.  14,7 58,9 

 Depot 7 a 8 2.5.  18,6 46,0 

 Depot 7 a 8 2.5. 18,6 46,0 

 Depot 7 a 8 1.10. 15,0 62,5 

SOkA Jičín Depot I 2. 1. 13 37 

  9. 1. 13 37 

  17. 7. 22 50 

  24. 7. 23 52 

  31. 7. 24 53 

  7. 8. 23 52 

  14. 8. 23 52 

  21. 8. 22 50 

 Depot II 2. 5. 22 42 

  9. 5. 22 42 

  15. 5. 22 41 

  22. 5. 22 41 

  29. 5. 23 42 

  5. 6. 23 42 

  12. 6. 23 42 

  19. 6. 24 43 

  26. 6. 24 43 

  3. 7. 24 44 

  10. 7. 24 44 

  17. 7. 25 45 

  24. 7. 26 46 

  31. 7. 28 48 

  7. 8. 28 47 

  14. 8. 27 46 

  21. 8. 25 45 

  28. 8. 24 44 

  4. 9. 23 45 

  11. 9. 23 45 
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 Místo měření Datum měření Teplota v °C Rel. vlhkost 
v % 

  18. 9. 23 45 

  25. 9. 22 44 

 Depot III 2. 5. 22 41 

  29. 5. 22 44 

  5. 6. 23 45 

  12. 6. 24 45 

  19. 6. 24 45 

  26. 6. 24 45 

  3. 7. 23 47 

  10. 7. 24 47 

  17. 7. 25 48 

  24. 7. 26 48 

  31. 7. 28 49 

  7. 8. 27 48 

  14. 8. 27 47 

  21. 8. 25 44 

  28. 8. 23 43 

  4. 9. 22 44 

  11. 9. 23 45 

  18. 9. 23 45 

  25. 9. 22 44 

SOkA Náchod Depot IX 3.2. 12,4  

 Depot VII 28.7. 23,7  

 Depot IB 27.1.  42,1 

 Depot 28 22.9.  66,6 

SOkA Pardubice Centrála, výstavní 
místnost, budova A 

 20 37–45 

 1. podlaží – budova B, 
Bělobranské nám. 

 

 

17 - 22 40–55 

 Přízemí – kompaktní 
dep. Bělobranské nám. 

 13 – 20 60+ 

 Trezorová místnost 
Bělobranské nám. 

 18+ 39–50 

 Sbírka map a plánů, 1. 
podlaží 

 19 - 24 32+ 

 Restaurátorské 
pracoviště 

 22 – 33 33–72 

 Depozitář Jana Palacha  15 – 29 33–60 

 Depozitáře v Přelouči  21+ 37–59 

SOkA 
1
 Rychnov 

nad Kněžnou 
Kolowratská 862 

Depozitář 1 

1.8.2, 8.8. 25 * 

                                                      
1
 Nebyly naměřeny žádné hodnoty relativní vlhkosti přesahující doporučené hodnoty včetně 

povolených odchylek 
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 Místo měření Datum měření Teplota v °C Rel. vlhkost 
v % 

  15.8.   

 Depozitář 2 25.7., 1.8. 23 * 

  8.8., 15.8.   

 Depozitář 3 8.8., 15.8. 24 * 

SOkA Svitavy Hlavní budova 1 podlaží 6.2. 20 37 

  13.5. 22 37 

  10.11. 18 34 

  23.12. 18 39 

 Hlavní budova suterén 6.2. 15 38 

  13.5. 19 38 

  10.11. 18 34 

  23.12. 15 33 

 Bývalá zámec. konírna 
sekce A 

13.3. 14 58 

  8.8. 18 69 

  10.11. 15 66 

  23.12. 15 62 

 Bývalá zámec. konírna 
sekce B 

13.3. 13 58 

  8.8. 17 70 

  10.11. 17 67 

  2312.2014 14 59 

 Bývalá zámec. jízdárna 
hlavní depozitář 

6.2.2014 9 68 

  9.7.2014 20 70 

  27.8.2014 19 66 

  23.12.2014 9 70 

 Bývalá zámec. jízdárna 
boční prostory 

6.2.2014 10 68 

  9.7.2014 19 69 

  27.8.2014 18 65 

  23.12.2014 9 69 

SOkA Trutnov Centrála I/3 3.1.2014 16  

 Centrála I/3 21.7.2014 20  

 Centrála I/3 5.2.2014  39 

 Centrála I/3 4.8.2014  65 

 Centrála II/2 3.1.2014 17  

 Centrála II/2 4.8.2014 20  

 Centrála II/2 5.2.2014  36 

 Centrála II/2 4.8.2014  69 

 Centrála II/3 5.2.2014 16  

 Centrála II/3 4.8.2014 21  

 Centrála II/3 5.2.2014  38 
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 Místo měření Datum měření Teplota v °C Rel. vlhkost 
v % 

 Centrála II/3 4.8.2014  66 

 Centrála III/1 3.1.2014 17  

 Centrála III/1 21.7.2014 21  

 Centrála III/1 5.2.2014  35 

 Centrála III/1 4.8.2014  59 

 Centrála III/2 5.2.2014 16  

 Centrála III/2 4.8.2014 21  

 Centrála III/2 5.2.2014  37 

 Centrála III/2 21.72014  62 

 Centrála III/3 3.1.2014 17  

 Centrála III/3 4.8.2014 21  

 Centrála III/3 5.2.2014  35 

 Centrála III/3 1.10.2014  61 

 Centrála IV/1 5.2.2014 17  

 Centrála IV/1 21.7.2014 22  

 Centrála IV/1 5.2.2014  38 

 Centrála IV/1 4.8.2014  55 

 Centrála IV/2 5.2.2014 17  

 Centrála IV/2 21.7.2014 22  

 Centrála IV/2 5.2.2014  38 

 Centrála IV/2 15.10.2014  56 

 Centrála IV/3 5.2.2014 18  

 Centrála IV/3 4.8.2014 23  

 Centrála IV/3 5.2.2014  35 

 Centrála IV/3 1.10.2014  56 

 Poříčí 1 31.1.2014 10  

 Poříčí 1 21.7.2014 27  

 Poříčí 1 31.3.2014  44 

 Poříčí 1 11.10.2014  60 

 Poříčí 2 3.1.2014 14  

 Poříčí 2 21.7.2014 28  

 Poříčí 2 24.2.2014  38 

 Poříčí 2 4.8.2014  58 

 Trutnov, Horská č.dv. 
211 

neměřeno   

 Trutnov, Horská č.dv. 
211 

neměřeno   

 Trutnov, Horská č.dv. 
211 

neměřeno   

 Trutnov, Horská č.dv. 
211 

neměřeno   

 Trutnov, Horská č.dv. 
212 

5.2.2014 17  
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 Místo měření Datum měření Teplota v °C Rel. vlhkost 
v % 

 Trutnov, Horská č.dv. 
212 

21.7.2014 21  

 Trutnov, Horská č.dv. 
212 

5.2.2014  38 

 Trutnov, Horská č.dv. 
212 

4.8.2014  45 

 Trutnov, Horská č.dv. 
215 

neměřeno   

 Trutnov, Horská č.dv. 
215 

neměřeno   

 Trutnov, Horská č.dv. 
215 

neměřeno   

 Trutnov, Horská č.dv. 
215 

neměřeno   

 Trutnov, Horská č.dv. 
216 

neměřeno   

 Trutnov, Horská č.dv. 
216 

neměřeno   

 Trutnov, Horská č.dv. 
216 

neměřeno   

 Trutnov, Horská č.dv. 
216 

neměřeno   

 Trutnov, Horská č.dv. 
217 

neměřeno   

 Trutnov, Horská č.dv. 
217 

neměřeno   

 Trutnov, Horská č.dv. 
217 

neměřeno   

 Trutnov, Horská č.dv. 
217 

neměřeno   

     

SOkA Ústí nad 
Orlicí 

Objekt 01, depozitář A 2. 1. / 8. 8. 14/22  

  2. 1. / 20. 6.  56/70 

 Objekt 01 depozitář B 9. 1. / 8. 8. 14/22  

  9. 1. / 17. 7.  54/66 

 Objekt 01 depozitář E 23. 1. / 17. 7. 14/20  

  18. 12. / 29. 8.  50/64 

 Objekt 01 depozitář F 23. 1. / 17. 7. 14/20  

  18. 12. / 29. 8.  50/64 

 Objekt IZS depozitář A  16-18 52/55 

 Objekt IZS depozitář B  16-18 53/55 

 Objekt IZS depozitář AB  16-18 53/55 

 Objekt IZS depozitář C  16-18 53/55 

 Objekt IZS depozitář D  16-18 53/55 
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 Místo měření Datum měření Teplota v °C Rel. vlhkost 
v % 

 Klimatizovaná trezorová 
místnost* 

18. 2. / 5. 12. 17,75/18,32  

  5. 12. / 8. 9.  47.64/62,33 

 

*Trezorová místnost - monitorování automatické PC - sekundy, minuty, hodiny; od 8. 12. 2014 

do 7.1.2015 klimatizační jednotka trezorové místnosti odstavena z důvodu zadření motoru 

 

Tabulka č. 3 Množství zhotovených kopií za rok 2014 

 Název archivního 
souboru 

Počet políček 
bezpečnostního 

mikrofilmu 

Počet kusů 
bezpečnostních 

negativů 

Počet 
políček 

studijních 
kopií 

Počet 
digitálních 

kopií 

Centrála 
Zámrsk 

Sbírka matrik 
Východočeského 
kraje 

44158 109569 80258  

SOkA 
Hradec 
Králové 

    8727 

SOkA 
Chrudim 

    6294 

SOkA Jičín 11 souborů     3064 

SOkA 
Náchod 

25 souborů    12159 12159 

SOkA 
Pardubice 

    1 272 

SOkA 
Rychnov nad 
Kněžnou 

    5081 

SOkA 
Svitavy 

   400 3 700 

SOkA 
Trutnov 

    23650 

SOkA Ústí 
nad Orlicí 

    2343 

Celkem  44158 109569 92817 66290 
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Příloha č. 5 k č. j. SOAZ-M/2015-168 

12.5 Konzervace a restaurování archiválií 

Tabulka č. 1 

SOA v Zámrsku 

Druh archiválií 
Značka archivního 
souboru 

Zkonzervováno a 
zrestaurováno 

Počet perg. listin  0 

Počet papír. listin  0 

Počet přivěš. pečetí  0 

Počet perg. rukopisů  0 

Počet papír. rkp. nebo knih AM Žamberk 1 

 AM Litomyšl 2 

 
Sbírka matrik 
Východočeského kraje 35 

Počet vazeb  0 

Počet spisů  0 

Počet map  0 

Počet grafických listů  0 

 

SOkA Hradec Králové 

Druh archiválií Značka archivního souboru Zkonzervováno a zrestaurováno 

Počet perg. listin  12 

Počet papír. listin  0 

Počet přivěš. pečetí  6 

Počet perg. rukopisů  0 

Počet papír. rkp. nebo knih  0 

Počet vazeb  0 

Počet spisů  0 

Počet map  0 

Počet grafických listů  0 

 

SOkA Chrudim 

Druh archiválií Značka archivního souboru Zkonzervováno a zrestaurováno 

Počet perg. listin 225201010/890 

225101010/1701 

225105010/1101, 1107 

7 

Počet papír. listin 225101010/1701 1 

Počet přivěš. pečetí 225101010/1701 

225105010/1101 
10 

Počet perg. rukopisů - - 
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Počet papír. rkp. nebo knih 225201010/317 

225102010/14, 290, 985, 
2220 

225105010/1346, 1415, 
1425 

13 

Počet vazeb 225201010/317 

225102010/14, 290, 985, 
2220 

225105010/1346, 1415, 
1425 

13 

Počet spisů 225201010/126 

225102010/292, 449, 1994, 
1995, 1197 

225105010/2094 

59 

Počet map 215000010/423 4 

Počet grafických listů 0 0 

 

SOkA Jičín 

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 AM Jičín, AM Pecka 2 

Počet vazeb   

Počet spisů Cech truhlářů, sklenářů a 
soustružníků Hořice, Cech 
krejčích Miletín (4), Cech 
spojených řemesel Radim, 
Cech oděvních řemesel 
Sobotka, Cech spojených 
řemesel Železnice  

8 

 

SOkA Náchod 

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 - - 

Počet vazeb - - 

Počet spisů - - 

Počet map - - 

Počet grafických listů - - 
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SOkA Pardubice 

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 - - 

Počet vazeb - - 

Počet spisů - - 

Počet map - - 

Počet grafických listů - - 

 

SOkA Rychnov nad Kněžnou 

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 AF VA Kniha Bratrstva sv. 
Barbory 

1 

Počet vazeb - - 

Počet spisů - - 

Počet map - - 

Počet grafických listů - - 

 

SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli 

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 AM Litomyšl 2 

Počet vazeb - - 

Počet spisů - - 

Počet map - - 

Počet grafických listů - - 
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SOkA Trutnov 

Druh archiválií Značka archivního souboru Zkonzervováno a zrestaurováno 

Počet perg. listin  2 

Počet papír. listin - 1 

Počet přivěš. pečetí - - 

Počet perg. rukopisů - - 

Počet papír. rkp. nebo knih  2 

Počet vazeb - - 

Počet spisů  1 fas 

Počet map - - 

Počet grafických listů - - 

 

SOkA Ústí nad Orlicí 

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 - - 

Počet vazeb - - 

Počet spisů - - 

Počet map - - 

Počet grafických listů - - 

 

Tabulka č. 2 Konzervování a restaurování zakázkovým způsobem 

Název firmy 
Počet 

zakázek Náklady v Kč 

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl  1 (2 knihy) 50 000,-  
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Příloha č. 6 k č. j. SOAZ-M/2015-168 

12.6 Zpráva o výsledcích prověrek fyzického stavu archivních 

kulturních památek v SOA v Zámrsku za rok 2014 (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 let 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 (celý fond) 

AF RA Piccolomini 

6. 7. 1984 dobrý 

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 Listiny 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 

Dne 10. 12. 2014 provedli Mgr. J. Kuba a. J. Mládková prověrku fyzického stavu AKP. 
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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 Zámrsku v letech 1991-1992, 1998 

 

c) údaje o fyzických podmínkách uložení a o závadách 

V roce 2005 byla 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. 76 410 

č. 77 4 

č. 123 4632 

č. 124 508 + digitální kopie 

č. 126 2530 + digitální kopie 

 

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, 1311 - 1470 

AF Archiv města Nový Bydžov 

13. 12. 1989 dobrý 

 

Dne 30. 1. 2015 (SOAZ-HK/2015-57-1) provedena protokolární kontrola fyzického stavu AKP, 

stav beze změn. 
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b) konzervační zásahy 

Provedeny nebyly. 

 

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 v Zámrsku jednu bezpečnostní kopii a jednu studijní 

kopii na mikrofilmu. 

 

f) počet a kvalita studijních kopií 

Oficiálně je kopie B na mikrofilmu považována za studijní. 

 

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, inv. č. 86 

20. 2. 2001 dobrý 

 

b) konzervační zásahy 

Restaurováno v roce 1984 v SOA v Zámrsku, od té doby žádný nový restaurátorský zásah 

nebyl proveden. 

 

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 je 

povolen pouze 3 zaměstnancům SOkA s manažerskými kódy. 

 

e) počty a kvalita bezpečnostních kopií 

Bezpečnostní kopie zhotovena formou mikrofilmu. Archiv nedisponuje čtecím zařízením. 
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f) počet a kvalita studijních kopií 

V roce 2011 proběhla digitalizace na skeneru v SOkA Chrudim. 

 

IV. 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 Cech pekařů a perníkářů 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 ústavu v Litomyšli z let 1803 – 
1844 (Liber calculorum Instituti philosphici 
Litomisslensis 1803 – 1827), kn. č. 369; 

AF Gymnázium Litomyšl I 

28. 7. 1982 dobrý 

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. Restaurátorské práce provedly BcA. R. 

Andrlová a BcA. K. Dvořáková. Restaurátorské zprávy jsou uloženy u ředitele SOkA Svitavy. 

 

c) údaje o fyzických podmínkách uložení a o závadách 

V SOkA Svitavy jsou archiválie uznané za AKP uloženy v podmínkách stanovených normou (co 

do teploty a relativní vlhkosti) v budově bývalé zámecké konírny. Stav teploty i vlhkosti je 

pravidelně kontrolován. 

 

d) údaje o podmínkách uložení z hlediska zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí 

nebo krádeži 

Archiválie uznané za AKP jsou uloženy v sekci „B“ depozitáře bývalá zámecká konírna – 

opatření proti 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. 
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f) počet a kvalita studijních kopií 

Studijní fotokopie jsou zhotoveny v jednom exempláři (v případě školních katalogů ve vázané 

podobě). 

 

V. AKP SOkA Ústí nad Orlicí 

a) fyzický stav archiválií 

Číslo Název a fond Datum prohlášení Stav 

127 Kniha smíšená 1378-1488; inv. č. 77, sign. 
544, kn. č. 55  

AF Archiv města Česká Třebová  

16. 6. 1998 dobrý 

 

Kontrola fyzického stavu archiválií je prováděna pravidelně. AKP je kontrolována v průběhu 

otevírání trezorové místnosti, minimálně 4 x ročně. 

 

b) provedené, probíhající nebo plánované konzervační zásahy 

Konzervace knihy provedena v roce 1926 v Archivu hlavního města Prahy. Další konzervační 

zásah není plánován. 

 

c) údaje o fyzických podmínkách uložení z hlediska zabezpečení proti neoprávněnému 

vniknutí nebo krádeži 

Trezorová místnost je monitorována digitálním automatickým měřením teploty a vlhkosti a klima 

automaticky regulováno. AKP je uložena v odpovídajícím kartonu a regálové konstrukci. Trezorová 

místnost je zajištěna standardním způsobem v rámci bezpečnostní dokumentace: zabezpečená 

zóna, režimová opatření, mechanické zábrany (pečetění vstupu) a elektronické zábrany (EZS a 

nově EPS, která zůstávala ve zkušebním provozu z důvodu řešení dodatečných povinností, 

zejména klíčový systém apod.). V současnosti je EPS napojena ve zkušebním provozu na pult 

HZS Pardubického kraje. 

 

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 

v edicích. 

 

f) další potřebné údaje 

Na internetových stránkách archivu ve složce e-badatelna byla se souhlasem autora (souhlas 

ze dne 10. 6. 2013) zpřístupněna v roce 2000 archivem vydaná edice Městská kniha České 

Třebové (1375 – 1488). 
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Příloha č. 7 k č. j. SOAZ-M/2015-168 

12.7 Koncese „vedení spisovny“ 

V roce 2014 byla vydána dvě souhlasná stanoviska k udělení koncese vedení spisovny. 

Aktuální přehled komerčních spisoven evidovaných v působnosti SOA v Zámrsku 

1/ Ing. Josef Hýbl 

Kuklenská 773/49 

500 02 Hradec Králové 

IČ: 129 933 01 

koncese od r. 2014 

2/ MS business, spol. s r.o. Hradec Králové 

U Fotochemy 1601 

500 02 Hradec Králové 

IČ: 260 113 95 

koncese od r. 2006 

3/ Stavební bytové družstvo Hradec Králové 

V Lipkách 894 

500 02 Hradec Králové 

IČ: 000 441 30 

koncese od r. 2005 

4/ IFASO, s.r.o. Chrudim 

Poděbradova 329 

537 01 Chrudim IV 

IČ: 135 835 14 

koncese od r. 2005 

5/ Josef Mrkvička, Žumberk 

538 36 Žumberk, čp. 42 

IČ: 728 908 51 

koncese od r. 2006 

6/ DOKUMENT LOGISTIK CZ, a.s. 

Kpt. Macha 1371 

75701 Valašské Meziříčí 

IČ: 267 811 58 

koncese od r. 2015 

7/ Komerční spisovna – dr. Miloš Peček 

ul. 5. května 3/A 

568 02 Svitavy 

IČ: 684 819 18 

koncese od r. 2005 

8/ 1. archivní, s.r.o. Boharyně 
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503 23 Boharyně, čp. 70 

IČ: 259 781 44 

koncese od r. 2006 

9/ Podorlická obchodní společnost, a.s. 

Poláčkovo nám. 85 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

IČ: 150 408 87 

koncese od r. 2007 

10/ ZVU, a.s. Hradec Králové 

Pražská třída 322/4 

501 01 Hradec Králové 2 

IČ: 465 047 37 

koncese od r. 2006 

11/ RiPoF, spol. s r.o. Bezděkov 

535 01 Bezděkov čp. 14 

IČ: 492 831 62 

koncese od r. 2007 

12/ EKON VK, spol. s r.o., Hradec Králové 

Masarykovo nám. 511/6 

500 02 Hradec Králové 

IČ: 275 074 91 

koncese od r. 2008 

13/ 1. AGRO Oldřiš, a.s. 

Oldřiš, čp. 236 

569 82 Borová 

IČ: 252 655 21 

koncese od r. 2009 

14/ RPIC Pce, s.r.o. 

(Regionální poradenské a informační centrum) 

Nová 306 

530 09 Pardubice-Polabiny 

IČ: 259 380 45 

koncese od r. 2007 

15/ Archivum s.r.o. 

Pařížská 22 

11000 Praha 1 

IČ:25215191 

Koncese od r. 2006 

16/ Multi-FAS, spol. s r.o. Pardubice 

Poděbradská 289 
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530 09 Pardubice-Trnová 

IČ: 287 779 72 

koncese od r. 2009 

17/ Komerční spisovna, s.r.o. Slatiňany 

U Cukrovaru 792 

538 21 Slatiňany 

IČ: 287 773 79 

koncese od r. 2009 

18/ AB-kanceláře, s.r.o. Lanškroun 

Dvořákova 328 

563 01 Lanškroun 

IČ: 274 687 04 

koncese od r. 2010 

19/ PRATR, a.s. Trutnov 

Náchodská 524 

541 03 Trutnov 3 

IČ: 252 656 87 

koncese od r. 2011 

20/ K2P s.r.o. Pardubice 

Rokycanova 2654 

530 02 Pardubice 

IČ: 252 749 88 

koncese od r. 2012 

21/ Mgr. Renáta Pechancová 

Strakovská 1086 

570 01 Litomyšl 

IČ: 012 109 47 

koncese od r. 2013 

22/ ERASPIS, s.r.o. 

Štrossova 86 

530 03 Pardubice 

koncese od r. 2014 

23/ ARIES Data, a.s., komerční spisovna 

Palackého 440 

511 01 Turnov 

IČ: 2590705093 

koncese od r. 2005 
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12.8 Publikační činnost zaměstnanců  SOA v Zámrsku za rok 2014 

Státní oblastní archiv v Zámrsku – centrála 

 

Michal SEVERA – Martin PETRUS, Sfragistické sbírky u nás, péče o ně a možnosti jejich 
prezentace (centrální sbírky institucí, vybrané sbírky Liberecka, východních Čech a soukromé 
sbírky), in: Archivní časopis 64, s. 260-289) 

 

Michal SEVERA, Prameny k vesnickým technickým objektům ve Státním oblastním archivu 
v Zámrsku. Vesnické technické objekty z pohledu archiváře, in: Vesnické technické objekty V., 

Sborník referátů ze semináře, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto 2014, s. 9-16 

 

Michal SEVERA, Barokní zvonička v Javorníku, in: Vlastivědné listy Pardubického kraje 11, č. 4, 
2014, s. 18-19 

 

 

Státní okresní archiv Chrudim 

 

Eva FRANCOVÁ – Radek KALHOUS – Ivo ŠULC, Chrudim jak ji (ne)znáte. Chrudim 2014. 

Vydavatel a nakladatel město Chrudim. 

 

Petr BOČEK – Ivo ŠULC, Pomozte s pátráním po osudech slavného filmaře, in: Chrudimský 
zpravodaj, r. 17/2014, č. 2, s. 5. 

 

Petr BOČEK – Ivo ŠULC, Výstava ke 100 letům kina, in: Chrudimský zpravodaj, r. 17/2014, č. 3, 

s. 3. 

 

Ivo ŠULC, Chrudim jak ji (ne)znáte, in: Chrudimský zpravodaj, r. 17/2014, č. 3, s. 4, č. 4, s. 8, č. 5, 
s. 7, č. 10, s. 8, č. 11, s. 6. 

 

Ivo ŠULC, Chrudimský pantheon – přenáška o rodu Schmoranzů, in: Chrudimský zpravodaj, r. 
17/2014, č. 4, s. 7. 

 

Petr BOČEK, Beseda s hercem, překladatelem a spisovatelem Jiřím Žákem, in: Chrudimský 
zpravodaj, r. 17/2014, č. 5, s. 6. 

 

Ivo ŠULC, Tajemství rodu (nejen) Jolany Voldánové, in: Chrudimský zpravodaj, r. 17/2014, č. 7-8, 
s. 5, č. 9, s. 6. 

 

Petr BOČEK, Po stopách filmových a televizních osobností v Chrudimi, in: Chrudimský zpravodaj, 
r. 17/2014, č. 10, s. 9. 

 

Petr BOČEK, Odhalení pamětní desky režiséru Milanu Vošmikovi, in: Chrudimský zpravodaj, r. 
17/2014, č. 11, s. 6. 
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Petr BOČEK: Milan Vošmik – klasik českého dětského filmu, in: Chrudimský zpravodaj, r. 18/2014, 
č. 12, s. 6. 

 

Ivo Šulc, Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Chrudimi za rok 2013, in: Chrudimské 
vlastivědné listy, r. 23/2014, č. 2, s. 2-4. 

 

Petr BOČEK, Nouzové přistání bombardéru Aero A-42 u Lipky 2. září 1930, in: Chrudimské 
vlastivědné listy, r. 23/2014, č. 3, s. 5-7. 

 

Petr BOČEK, Dobře „utajený“ chrudimský filmový herec – Emanuel Kovařík, in: Chrudimské 
vlastivědné listy, r. 23/2014, č. 4, s. 2-10. 

 

Petr BOČEK, Milan Vošmik, lyrik českého dětského filmu, in: Chrudimské vlastivědné listy, r. 
23/2014, č. 5, s. 2-11. 

 

Petr BOČEK, Tvůrce prvního českého dvoumotorového bombardéru Jan Staštík a Hlinsko, in:  
Chrudimské vlastivědné listy, r. 23/2014, č. 6, s. 2-12. 

 

Petr BOČEK, Filmové a televizní Chrudimsko II – Chrudim, 1. část, in: Chrudimský vlastivědný 
sborník, r. 18/2014. Chrudim 2014, s. 3-82. 

David NOVOTNÝ, Několik poznámek k historii zámku v Medlešicích, in: Chrudimský vlastivědný 
sborník, r. 18/2014. Chrudim 2014, s. 167-195. 

 

David NOVOTNÝ, K otázce správního a právního pozadí hraničních sporů v raném novověku. 
Rozmíšky mezi panstvími Pardubice, Heřmanův Městec a statkem Medlešice v letech 1693-1694 a 
1716-1725, in: Sborník archivních prací, r. 2014, č. 54, s. 3-104. 

 

 

Státní okresní archiv Jičín 

 

JANKŮ, Radka – BÍLKOVÁ, Eva. Doslov ke 13. kapitole. In: ÚLEHLA, Vladimír. Samotářská dcera 
Boženy Němcové Theodora. 2. dopl. vyd. Jičín: Knihovna Václava Čtvrtka, 2014, s. 78-82. ISBN 

978-80-905342-2-3. 

 

CHUTNÝ, Karel – JANKŮ, Radka. Jindřich Francek sedmdesátiletý. Z Českého ráje a 
Podkrkonoší. 2013, sv. 26, 2013, s. 249-252. ISSN 1211-975X. 

 

CHUTNÝ, Karel. Státní okresní archiv Jičín v roce 2012. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2013, sv. 
26, s. 255-258. ISSN 1211-975X. 

 

BÍLKOVÁ, Eva. Pekařova společnost Českého ráje roku 2012. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 
2013, sv. 26, s. 282-284. ISSN 1211-975X. 

 

CHUTNÝ, Karel – JANKŮ, Radka. Karel Kazbunda „ve službách“ jičínského archivu. In: Karel 
Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo: referáty z vědecké konference konané ve dnech 
19. – 20. dubna 2013 v Jičíně. Semily: SOA v Litoměřicích - SOkA Semily pro Pekařovu společnost 
Českého ráje v Turnově, 2013, s. 84-94. Z Českého ráje a Podkrkonoší, suppl. 16. ISBN 978-80-
86254-28-9. 
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CHUTNÝ, Karel. K provedení Smetanovy opery Prodaná nevěsta u Únětic v roce 1924. 
Kopidlenské listy. 2014, prosinec, s. 26-27 

 

GOTTLIEB, Jaromír – BÍLKOVÁ, Eva – FORMANOVÁ, Eliška. Mariánská zahrada v našem čase. 

1. vyd. Bukvice: Svazek obcí Mariánská zahrada, 2014, [25] s. ISBN 978-80-260-6475-6. 

 

 

Státní okresní archiv Náchod 

 

BARTÁK, Jan. Nové poznatky k historii měšťanského pivovaru v polici nad Metují. In: Spinus 

armatus. Samizdat příspěvků přátel a spolupracovníků k 50. Narozeninám Mgr. Jana Čížka. 

Náchod 2014, s. 19 – 33. 

 

BARTÁK, Jan. Cenný přírůstek archivního fondu AM Police nad Metují: Městská pamětní kniha 

z let 1859-1880. In: Stopami dějin Náchodska, č. 15. Náchod 2014, s. 9 – 69. 

 

ČÁP, Jaroslav. Rod Vrabců jinak Sperlingů v Náchodě v 17. až 19. století. In: Spinus armatus. 

Samizdat příspěvků přítel a spolupracovníků k 50. Narozeninám Mgr. Jana Čížka. Náchod 2014, s. 

35 – 60. 

 

ČÁP, Jaroslav. Archivní vzpomínání aneb Z historie Státního okresního archivu Náchod. In: 

Stopami dějin Náchodska. č. 15, Náchod 2014, s. 71-128. 

 

ČÍŽEK, Jan – THÉR, Martin. Zatarasování komunikací v okrese Náchod v letech 1936-1937. In: 

Stopami dějin Náchodska. č. 15, Náchod 2014, s. 129 – 162. 

 

BAŠTECKÁ, Lydia. Selská jízda na Náchodsku. In: Stopami dějin Náchodska, č. 15, Náchod 2014, 

s. 303 – 318, obálka. 

 

BAŠTECKÁ, Lydia. Od Kladského pomezí. Bibliografie vlastivědného časopisu z let 1923-1939. In: 

Stopami dějin Náchodska, č. 15. Náchod 2014, s. 335 – 392. 

 

ČÁP, Jaroslav. Přehled historické a vlastivědné regionální literatury za období let 2010-2013. In: 

Stopami dějin Náchodska, č. 15, Náchod 2014, s. 395 – 409. 

 

 

Státní okresní archiv Pardubice 

 

Dějiny venkova v českých zemích 18.–20. století: Historiografie, metody, problémy. Tereza 
SIGLOVÁ. Časopis Matice moravské Roč. 133, č. 1 (2014), s. 229–232 [Hr. Králové, 13.–14. 6. 
2014] 
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SIGLOVÁ Tereza – RŮŽIČKOVÁ Renáta: Sirotčí knihy, in: Doušek, Roman a kol.: Archivní 
prameny v etnologickém výzkumu I, Masarykova univerzita, Brno 2014, s. 20–39 (ISBN 978-80-
210-6862-9) 

 

SIGLOVÁ Tereza – RŮŽIČKOVÁ, Renáta: Svatební smlouvy, in: Doušek, Roman a kol.: Archivní 

prameny v etnologickém výzkumu I, Masarykova univerzita, Brno 2014, s. 102–118 

 

SIGLOVÁ, Tereza: Dluhy domácností v městečku Dašicích v letech 1550–1700, Východočeský 
sborník historický 25, 2014, s. 3–45 

 

Pod hvězdou Davidovou. Židé na Pardubicku od 16. století do současnosti. Výběrový katalog 
k výstavě pořádané ve Státním okresním archivu Pardubice v roce 2012. Pardubice 2014.  

 

Státní okresní archiv Trutnov 

KUBÁSEK, Martin: Archivní fond Architektura a stavitelství Fischer a Hollman (1931-1951),  in: 
Krkonoše-Podkrkonoší, číslo 21, Trutnov 2013, ISBN 978-80-905158-1-9 

 

HORÁK, Václav – REIL, Roman – ZAHRADNÍK, Pavel: Černý Důl, ohlédnutí za historií s hornickou 
tradicí, Městys Černý Důl 2014, 200 s.,  ISBN 978-80-260-5609-6. 

 

REIL, Roman: Sklárna „Žofiina huť“ v Dolních Vernéřovicích, in: Krkonoše-Podkrkonoší, č.21, 

Trutnov 2013, s. 209 – 219. ISBN 978-80-905158-1-9, ISSN 0231-9934. 

 

REIL, Roman: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Trutnov za rok 2011, in: Krkonoše-
Podkrkonoší, č. 21, Trutnov 2013, s. 302 – 306. ISBN 978-80-905158-1-9, ISSN 0231-9934. 

 

 

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí 

 

DUŠEK, Radim: Obyvatelé obce Dlouhá Třebová 2. poloviny 19. a počátku 20. století. Ústí nad 
Orlicí : Oftis Ústí nad Orlicí, 2014, 248 s. 

 

DUŠEK, Radim: Obyvatelé obce Hnátnice 19. a počátku 20. století. Ústí nad Orlicí : Oftis Ústí nad 
Orlicí, 2014, 240 s. 

 

DUŠEK, Radim: Památce padlým ve světové válce 1914-1918 z Ústí nad Orlicí. Ústí nad Orlicí : 

Oftis Ústí nad Orlicí, 2014, 80 s. 

 

DUŠEK, Radim - Hofman, Michal: Živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava v Chocni 
1914. Ústí nad Orlicí : Oftis Ústí nad Orlicí, 2014, 184 s. 
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Příloha č. 9 k čj. SOAZ-M/2015-168 

12.9 Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

Státní oblastní archiv v Zámrsku řešil v režimu výše uvedeného zákona následující případy: 

1. Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., čj. SOAZ-M/2014-613. 

Žádost byla rozhodnutím čj. SOAZ-M/2014-613-2 částečně odmítnuta neboť se jednalo 

o vyjádření názorů na tvrzení, která nebylo možné spolehlivě ověřit. Část žádosti byla 

vyřízena poskytnutím informace. 

2. Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., čj. SOAZ-M/2014-599. 

Žadateli byla informace poskytnuta, přesto podal stížnost, která byla vyřešena 

vyrozuměním o nedůvodnosti stížnosti. 

3. Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., čj. SOAZ-HK/2014-414. 

Žádost byla vyřízena poskytnutím informace o výsledku šetření na příslušném úřadě 

(nebylo shledáno porušení zákona o archivnictví). 

 

Počet podaných žádostí: 3 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti: 

1 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

Počet poskytnutých výhradních licencí: 0 

Počet stížností podaných podle § 16 a: 1 (stížnost byla vyhodnocena jako nedůvodná, 
požadovaná informace de facto byla 
poskytnuta) 

 


