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Plán práce Státního oblastního archivu v Praze byl sestaven v souladu s povinnostmi danými
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
v platném znění a předpisů souvisejících a úkolů stanovených OASSSMV ČR. S novým
zákonem o státní službě č. 234/2014 Sb. bude třeba řešit personální vybavení v archivu,
protože na archiv jsou kladeny významně zvýšené nároky na poskytované služby.

ROZPIS ÚKOLŮ V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH

I. PŘEDARCHIVNÍ PÉČE

Centrála

a) - b) Dohled nad spisovnami a spolupráce s veřejnoprávními i soukromoprávními
původci při aplikaci zákona č. 499/2004 Sb., a vyhlášky č. 259/2012 Sb. v platném znění, o
podrobnostech výkonu spisové služby, u tvorby spisových norem, u zavádění elektronických
systémů spisových služeb a u vedení spisových služeb. Od roku 2014 i aplikace novely
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – nově uložené
povinnosti komerčním spisovnám. Práce v této oblasti je komplikována stále se měnící
legislativou k provádění výkonu archivní služby, a potřebou reagovat na aktuální situaci
přechodu spisových služeb určených původců do elektronické podoby. V příštím roce se
očekávají již první skartační řízení elektronických dokumentů generovaných elektronickými
spisovými službami původců a navrhovaných již prostřednictvím elektronických spisových
služeb a probíhající prostřednictvím aplikace Národního digitálního archivu. Velké zatížení
v této oblasti lze očekávat zejména u větších původců, mezi nimiž figurují například Krajský
úřad Středočeského kraje, Krajský soud Praha, Městský soud Praha a další.
Mimořádný dohled bude vyžadovat Vysoká škola ekonomická v Praze, u níž proběhla v roce
2014 státní kontrola, během níž byly zjištěny závažné nedostatky při plnění povinností
vyplývajících z archivní legislativy. Předpokládá se kontinuální dohled nad napravováním
neodpovídajícího stavu spisové služby zde.

Velké množství času bude věnováno předarchivní péči u Krajského soudu v Praze a také u
Městského soudu v Praze a obvodních pražských soudů, kde půjde zejména o dohled nad
aktuálním provozem spisové služby u těchto původců a o spolupráci při koncepci vzniku nové
centrální spisovny Městského soudu v Hostivici u Prahy.
Z dalších původců půjde o dohled nad spisovnami zejména u těchto institucí: Pražská správa
sociálního zabezpečení, Akademie múzických umění, finanční úřady (pro hl. m. Prahu i pro
Středočeský kraj), Hygienická stanice hl. m. Prahy, pracoviště České správy sociálního
zabezpečení pro Prahu a Střední Čechy, Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro
hlavní město Prahu, Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami.
III. oddělení plánuje dohled nad spisovnami určených původců Povodí Vltavy, s.p., Státní
tiskárna cenin s.p., Česká pošta s.p., Řízení letového provozu s.p., zdravotní pojišťovny,
DIAMO, s.p. atd.
U neurčených původců dohled u těch, kteří se rozhodli provádět výběr archiválií ve
skartačním řízení, např. Metrostav a.s., Kooperativa a.s., ČPP, MERO a.s., Čepro a.s., Česká
spořitelna, České dráhy, a.s., UniCredit Bank a.s., Komerční banka, ČSOB, Globus ČR,
Škoda Auto, Aero Vodochody, atd.
c) – d) Výběr archiválií ve skartačním i mimoskartační řízení
I.oddělení - pozornost bude nadále věnována mj. skartačnímu řízení:
Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský soud Praha, školy a školská zařízení, finanční
úřady, celní úřady, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje, Pražská správa sociálního zabezpečení, pracoviště České správy
sociálního zabezpečení pro Prahu a Střední Čechy, notáři, Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Úřad práce České republiky - krajská pobočka
v Příbrami, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Národní památkový ústav, ú.
o. p. středních Čech v Praze, Zemědělská univerzita, Policejní akademie, Vyšší policejní
škola Ministerstva vnitra, Česká školní inspekce (Středočeský inspektorát, Pražský
inspektorát), další školská zařízení a další instituce dle aktuální situace a podaných
skartačních návrhů.
Mimo skartační řízení se plánuje Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily a případně další
podle situace.
II.oddělení – matriční úřady (přímo či prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje),
jednání o převzetí matrik z matričních úřadů prostřednictvím odboru Kanceláře ředitele,
oddělení spisové služby a podatelny, ve spolupráci s příslušnými okresními archivy. Chystané
velké skartační řízení na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj. Spolupráce s Úřadem
městské části Praha 1 (Odbor matrik) - jednání o poskytnutí informací či soupisu matrik a
index pro lokality středních Čech uložených na ÚMČ Praha 1 (např. svazky
římskokatolického farního úřadu Ořech, a další.
III.oddělení - Výběr archiválií ve skartačním i mimoskartační řízení (výběr archiválií mimo
skartační řízení hlavně v souvislosti s § 11, odst.2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a

spisové službě-vstup do likvidace nebo insolvenčního řízení). Pozornost bude nadále
věnována skartačnímu řízení u komerčních spisoven, od kterých přichází největší množství
skartačních návrhů. Důraz na příslušná ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., v souvislosti
s povinnostmi komerčních spisoven. Velké a střední společnosti včetně peněžních ústavů
dávají přednost výběru archiválií ve skartačním řízení před výběrem mimo skartační řízení.
Plánuje se cca 1000 skartačních a mimoskartačních řízení.
Projednání zabezpečení dokumentů u rušených původců. Dle zkušeností z roku 2014 se
nenaplní předpoklad, že projednání v roce 2015 vzhledem k ukončení platnosti obchodního
zákoníku k 1.1.2014 již nebudou vyžadována. Přechodné ustanovení § 779, odst. 2, zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
totiž zní: Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona učiněno právní jednání vedoucí
k rozhodnutí orgánu obchodní korporace, dokončí se takto zahájený proces podle dosavadních
právních předpisů. Plánuje se cca 800-1000 projednání.
Posuzování způsobilosti personálního a materiálně technického vybavení pro poskytování
stanoviska k provozování živnosti „Vedení spisovny“, kontrola podmínek stanovených
zákonem č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
v platném znění. Plánuje se cca 5 koncesí.
V rámci mimoskartačních řízení se počítá s nákupy a získávání archiválií koupí či darem.
e) Přejímání archiválií od původců
I. oddělení - Krajský úřad Středočeského kraje
- Krajský soud Praha
- školy a školská zařízení
- finanční úřady
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
- Hasičský záchranný sbor Hlavního města Prahy
- Hygienická stanice hl. m. Prahy
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
- Pražská správa sociálního zabezpečení
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu
- Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami
- Národní památkový ústav, ú. o. p. středních Čech v Praze
- Policejní akademie
- Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra
- Česká školní inspekce (Středočeský inspektorát, Pražský inspektorát)
- další školská zařízení
- Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
- další instituce dle aktuální situace a podaných skartačních návrhů

II. oddělení – přejímka archiválií Pozemkového fondu pro hlavní město Prahu (z důvodu
překážek na straně původce opětně přesunuto z roku 2014) a Krajského pozemkového fondu
pro Středočeský kraj (taktéž – v roce 2014 provedeno zatím částečně).
III. oddělení- původců, od likvidátorů, insolvenčních správců a komerčních spisoven.
f) Státní kontroly
I. oddělení
II. oddělení
III. oddělení

Arcibiskupské gymnázium Praha
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj se sídlem v Benešově
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

III. oddělení zůstává jako setrvalý úkol řešení problematiky blokovaných fondů (uložení a
zpřístupnění) je pokračováním z předchozích let.

Státní okresní archivy

a) – b) Dohled nad spisovnami a spolupráce s původci při tvorbě spisových norem
Průběžný dohled nad spisovnami je plánován většinou ve spojení se skartačním řízením
a metodickou konzultací a s ohledem na kompletaci fondů. Celkem lze počítat s přibližně 300
prohlídkami. Jedná se zejména o obce s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem
a další, zejména určené původce v oblasti státní správy a samosprávy, justice, zdravotnictví,
kultury, školství. Okresy Benešov, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav a Nymburk plánují
náročné dohlídky spojené se skartací a převzetím písemností u okresních soudů. U obcí bylo
při výběru přihlédnuto např. k volbám 2014 a kde v této souvislosti došlo ke změnám,
případně kde je potřeba aktuálně řešit problémy s kronikami či uložením písemností. Jako
další pak přicházejí obce bez matričního úřadu, kde již delší dobu nebyla vykonána návštěva.
Skartace budou prováděny podle plánu s následným převzetím do archivu a kompletací fondů.
Počítá se se školeními ke spisové službě podle platné legislativní úpravy a připomínkovými
řízeními a konzultacemi s původci zaměřené na tvorbu či aktualizaci spisových norem, vlastní
spisovou službu, funkci spisoven a archivu, vyřazování dokumentů ve skartačním řízení
a ukládání archiválií s trvalou dokumentární hodnotou do archivů. Zvýšený zájem je stále
předpokládán i ze strany komerčních spisoven a zejména podnikatelských subjektů, které
rovněž žádají o pomoc při tvorbě či aktualizaci spisových a skartačních řádů zejména
v souvislosti s novou legislativní úpravou archivní a spisové služby. Realizována budou
školení ke spisové službě, funkci archivu i skartačnímu řízení. Podle potřeby proběhnou
připomínková řízení ke spisovým a skartačním řádům. Konzultovány budou i dotazy
související s elektronizací spisové služby.

c) Výběr archiválií ve skartačním řízení
Státní okresní archivy plánují provedení skartačních řízení zejména v oblasti státní správy,
samosprávy, justice, zdravotnictví, školství, kultura, sport. Agenda související s prováděním
skartačních řízení bude prováděna v daných lhůtách. Trvalý zájem lze očekávat ze strany
podnikatelských subjektů a projednávání zabezpečení dokumentů likvidovaných subjektů.
V návaznosti na zkušenosti z předchozích období lze opět očekávat několik set skartačních
řízení.
d) Výběr archiválií mimo skartační řízení
Zkušenosti uplynulých let stále více potvrzují i vzestupnou tendenci u materiálů přijatých
mimo skartační řízení – především z důvodů informovanosti veřejnosti o činnosti archivu,
proto této agendě musí být věnována odpovídající pozornost. Archiv zkvalitní spolupráci
s institucemi, které nejsou povinny vykonávat spisovou službu, ale vzešly z činnosti původce
s povinností tuto službu vést. Pozornost bude zaměřena i na získávání archiválií
prostřednictvím antikvariátů.
Realizovány budou rovněž případné nabídky vlastníků dokumentů poskytnuté archivu darem
nebo koupí (v rámci přidělených finančních prostředků).
V SOkA Rakovník probíhají jednání s dědici týkající se zakoupení soukromé kroniky
Františka Zázvorky popisující život v obci Rynholec od konce 19. století a fotoalba obce
Pustověty. V roce 2015 archiv převezme darem dokumenty Rakovnické opery (archivu
nabídla dcera Maru Špačkové, čelní interpretky opery Mgr. M. Jirátková).
e) Přejímání archiválií včetně manipulačních prací
Standardně budou řádně podle předávacích protokolů přejímány archiválie. Při přejímání je
prováděna očista, třídění, pořízen provizorní soupis evidenčních jednotek, archiválie uloženy
v archivních obalech do depozitářů. Této činnosti bude věnována patřičná péče včetně
vyhotovování lokačních seznamů a popisů.
V návaznosti na ukončení generální inventury se počítá s pokračováním delimitací archiválií
do příslušných archivů.
f) Státní kontroly
Městys Louňovice pod Blaníkem
Městský úřad Žebrák, Obecní úřad Hudlice
Magistrát města Slaný a Velvary
Magistrát města Kolína, Obec Tuklaty, Obec Němčice, Obec Nebovidy,
Střední odborná škola a SOU stavební Kolín
Kutná Hora: Město Uhlířské Janovice
Mělník:
Obec Dolní Beřkovice
Benešov:
Beroun:
Kladno:
Kolín:

Mladá Boleslav: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – odloučené pracoviště
Mladá Boleslav, obce Sudovo Hlavno a Smilovice
Nymburk:
Obec Křinec
Praha-východ: Celní úřad pro Středočeský kraj – územní pracoviště Nupaky
Praha-západ: Město Jílové u Prahy
Příbram:
Město Sedlčany
Rakovník:
Městys Mšec
Celkem SOA plánuje provedení 23 státních kontrol. Kontroly budou v zájmu objektivity a
nepodjatosti prováděny vždy jiným pověřeným pracovištěm.

II. ZPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ

Plánuje se třídění, pořádání a inventarizace – T, P, I - tj.:
T – třídění,
P – pořádání včetně průběžné inventarizace,
I – definitivní inventarizace s vyhotovením a schválením archivní pomůcky.
Katalogizace je uváděna samostatně.

Centrála

I.oddělení
Středočeský krajský národní výbor Praha (1918)1945–1990: odbor organizační

T, P

Středočeský krajský národní výbor Praha-církevní tajemník 1949–1984

T,P,I

Mimořádný lidový soud Praha 1945–1948

T, P

Sokol - Krajský výbor Praha 1948–1952

T, P, I

Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1960–1993

T, P, I

Krajský soud obchodní Praha (1856) 1857–1949

T, P, I

Soud mládeže Kutná Hora 1931 – 1949 (1950)

T, P, I

Odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí Nová Ves pod Pleší
1910–1975
Středočeské krajské kulturní středisko 1970–1990

P, I
T, P, I

Podnikový (obchodní) rejstřík, Praha 1950–1992
Celkem

T, P
160,18 bm

z toho inventarizovat

50,18 bm

II. oddělení
Vs Rataje nad Sázavou – dodatek (1663 – 1934)

T, P, I

Vs Kňovice u Sedlčan - dodatek (1750 – 1945)

I

Velkostatek Zlonice – dodatek (1695 – 1938)

T, P, I

Vs Kosmonosy (1722 – 1873)

T, P, I

Vs Košátky (1667-1948)

T, P, I

Vs Radovesnice (1686-1948)

T, P, I

Vs Vlčkovice (1758-1933)

T, P, I

Vs Malé Všelisy (1789-1851)

T, P, I

Vs Rakovník (1783-1815)

T, P, I

Lesní závod Zbraslav (1949-1958)

T, P, I

KV KSČ:
Středočeský krajský výbor Praha, dopisy a stížnosti pracujících (1963-1989)

Celkem

T, P, I

194,64 bm
z toho inventarizovat 21,36 bm

III. oddělení
AVIA Letňany (1920-1999)

T, P, I

Ústředí lidové umělecké výroby ÚLUV (1946-1999)

T, P

Pražské mlýny a pekárny (1909-1990)

T, P, I

Stavební izolace Praha, s.p. (1951-1990)

T, P, I

Vytváření soupisů archiválií u fondů, kde nejsou seznamy

celkem

115 bm
z toho inventarizovat 20 bm

Státní okresní archivy

Benešov
ONV Benešov 1945-1960 – zemědělský odbor

P

ONV Benešov 1960-90 – zápisy ze schůzí

T

MŠR okresu Benešov

T, P

Obecní fondy okresu

T, P I

Internační středisko Lešany 1946-1950

P, I

Internační středisko (IS) Bystřice 1940-1946, IS Konopiště 1945-1946,
IS Vlašim 1945-1946

T

Archiv města Miličín (1593) 1850-1945 (1953)

P, I

Okresní úřad ochrany práce Benešov 1890-1954

T, P

OV KSČ Benešov, Vlašim, Votice

I

Osobní fondy Jindřich Matiegka, Josef Růžička, Marie Kovářová

I

Školy okresu Benešov

I

Sbírka fotodokumentace

P

Okresní soudy Benešov, Dolní Kralovice, Neveklov, Sedlec, Votice

T

Vytváření elektronických pomůcek

Celkem

105,82 bm
z toho inventarizovat 23,80 bm

Beroun
Obecná škola Lochovice 1869-1953

I

Měšťanská škola Lochovice 1920-1953

I

Archiv obce Březová 1865-1945

I

Archiv obce Mořina 1840-1945

I

Archiv obce Záluží 1839-1945

I

Místní národní výbor Záluží 1945-1990

I

Akciové železárny Komárov 1923-1949

I

Evidenční kancelář vápenic 1936-1946

I

Okresní hospodářská záložna Beroun 1850-1948

I

Králodvorské železárny 1945-1990

P, I

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Beroun 1953-1991

I

Sbírka map 1789–1945

I

Celkem

21,97 bm
z toho inventarizovat 21,97 bm

Kladno
Archiv obce Stochov 1850–1945

I

Okresní úřad Slaný 1850–1945

I

Okresní úřad Slaný -sčítací operáty p. o. Slaný (1869, 1880, 1890, 1900, 1910 a 1921)

P

ONV Kladno 1945–1960

I

Národní škola Kladno-Rozdělov 1889 – 1953

I

Cech krejčovský Slaný (1606–1868)

I

Literátské bratrstvo Velvary (1560–1889)

I

Arcibratrstvo ustavičného velebení Nejsvětější Svátosti oltářní Velvary (1773–1780)

I

Okresní soud Kladno (2. část) (1870) 1878 – 1959

I

Celkem

239,35 bm
z toho inventarizovat 215,35 bm

Kolín
Děkanský úřad Týnec nad Labem (1699) 1752 – 1955

P,I

Archiv obce Hatě (1920-1949)

I

Archiv obce Horní Chvatliny (1936-1949)

I

Archiv obce Horní Kruty (1841-1949)

I

Archiv obce Hradenín (1900-1949)

I

Archiv obce Hradešín (1892-1972)

I

Archiv obce Hradištko I (1910-1954)

I

Archiv obce Hradištko II (1868-1954)

I

Archiv obce Hřiby (1850-1952)

I

Archiv obce Chocenice (1894-1948)

I

Archiv obce Chotouchov (1877-1949)

I

Archiv obce Chotouň (1816-1945)

I

Archiv obce Chrášťany (1924-1949)

I

Střední průmyslová škola Kolín 1882–1989

I

Okresní zemědělská správa Kolín 1949–1988

I

Právovárečné měšťanstvo Kouřim 1843–1896

I

Celkem

33,22 bm
z toho definitivně inventarizovat 33,22 bm

V této kapitole plánuje archiv zejména kartonování spisů Finančního referátu ONV Kolín –
přihlášky majetkových dávek 1945 – 1946 (43 bm)

Kutná Hora

Archiv města Čáslav (1341-1945)

P, I

Pořádek havířů Kutná Hora (1500-1803)

I

Pořádek mincířů a pregéřů Kutná Hora (1500-1803)

I

Horní a mincovní fond Kutná Hora (1401-1894)

T

Vocel - archeologický sbor, Kutná Hora (1877-1936)

T

Šťastný Ferdinand. Osobní fond (1813-1880)

I

Tuček Jan. Osobní fond (1888-1951)

I

Okresní národní výbor Kutná Hora II (1960-1990)

T

Jednotné zemědělské družstvo Zbraslavice (1949-1963)

I

Jednotné zemědělské družstvo Zbýšov (1952-1992)

I

Jednotné zemědělské družstvo Miskovice (1950-1975)

I

Místní národní výbor Kluky (1946-1990)

I

Místní národní výbor Nová Lhota (1945-1984)

I

Místní národní výbor Pucheř (1946-1960)

I

Místní národní výbor Křesetice (1945-1990)

I

Místní národní výbor Chrást (1958-1960)

I

Místní národní výbor Krupá (1945-1960)

I

Místní národní výbor Močovice (1945-1960)

I

Místní národní výbor Vodranty (1947-1961)

I

Celkem

45,35 bm
z toho definitivně inventarizovat 21,09 bm

Mělník
Farní úřad Řepín 1623–1958

P,I

Farní úřad Liběchov 1725–1979

P,I

Farní úřad Hořín 1711–1959

P,I

Národní fronta – okresní výbor Mělník 1955–1989
MNV Nelahozeves 1945–1990

P
P,I

Archiv města Mělník 1336–1945

P

Sbírka fotografií Kralupy nad Vltavou 1870 – 1990

P

Okresní soud Kralupy nad Vltavou 1874 – 1960

P

Okresní soud Mělník 1850 - 1985

P

Celkem

46,86 bm
z toho definitivně inventarizovat 3,90 bm

Mladá Boleslav
1. obecná a měšťanská škola dívčí Mladá Boleslav 1870–1919

P,I

Hospodářské družstvo Čejetičky 1934–1952

P,I

ZDŠ Hlavenec 1858–1962

P,I

MNV Ledce 1945–1990

P,I

ZDŠ Ledce 1851–1980

P

Národní škola Dolní Slivno 1878–1952

P,I

SŠ Semčice 1861–1953

P,I

ZŠ Bezno 1850–2000

P

ZDŠ Vlkava 1910–1971

P

ZŠ Všejany 1898–1989

P

Sbírka obrazové dokumentace Mladá Boleslav 1970–2000

T

Sbírka soudobé dokumentace Mladá Boleslav 2015

T

Finanční úřady 1879–1949

T

Celkem

39,15 bm
z toho definitivně inventarizovat 9,65 bm

Nymburk
Okresní úřad Poděbrady 1850–1942 (1955)

T,P,I

ONV Nymburk 1945–1990

P,I

Archivy obcí okresu do r. 1945

P,I

MNV okresu do r. 1990

P,I

Jan Dlabač 1901–1999, osobní fond

P,I

Celkem

37,40 bm
z toho definitivně inventarizovat 8,10 bm

Praha-východ
Archiv města Říčany 1575–1945

P,I

Archiv obce Husinec 1873–1945

P,I

Okresní úřad Říčany 1855–1942

P,I

Národní škola Odolena Voda 1870–1951

P,I

Dvořák Tomáš – osobní fond 1908–1977

P,I

Celkem

87,50 bm
z toho definitivně inventarizovat 76,32 bm

Praha-západ
MěNV Roztoky (1912) 1945–1990

I

MNV Petrov (1923) 1945–1990 (2009)

I

Prastav, Spojené pražské továrny na staviva,
akciová společnost v Praze (1873) 1920–1946 (1949)

T, P, I

AO Průhonice 1889–1945 (1949)

T, P, I

AO Žalov 1882–1945 (1960)

T, P, I

MNV Žalov 1946–1960

T, P, I

AO Psáry 1884–1945 (1957)

T, P, I

MNV Psáry 1945–1990

T, P, I

AO Zahořany 1840–1945 (1951)

I

MNV Zahořany (1944) 1945–1960

I

NŠ Horní Černošice 1901–1952

T, P, I

MŠR Horní Černošice 1901–1949 (1950)

T, P, I

AO Černošice 1857–1919 (1949)

I

MěNV Černošice (1937) 1949–1990 (1994)

I

AO Dolní Černošice (1904) 1919–1945 (1948)

I

MNV Dolní Černošice 1945–1948 (1949)

I

MNV Horní Černošice (1942)1945–1948 (1959)

I

MŠR Černolice 1893–1947

T, P, I

Celkem

47,54 bm
z toho definitivně inventarizovat 47,54 bm

Příbram
ONV Příbram 1960–1990

T

MNV Kolvín 1945–1951

I

Farní úřad Petrovice 1498–1950

P,I

Archiv města Březnice 1454-1945

T

Základní devítiletá škola Libčice 1920-1976

I

Základní škola Mokrá Vrata 1900–1984

I

Německá občanská škola Kosova Hora 1861-1900

P

Archiv města Nový Knín 1500-1945

I

Celkem

84,89 bm
z toho definitivně inventarizovat 18,81 bm

Rakovník
AM Nové Strašecí 1680–1945

P, I

Městský národní výbor Nové Strašecí (1945-1990)

P

Místní národní výbor Milý (1945-1990)

P, I

Archiv obce Milý (1881-1945)

P, I

Místní národní výbor Srbeč (1945-1989)

P, I

Archiv obce Srbeč (1850-1945)

P, I

Rakona s.p. (1954-1989)

P, I

Reálka Rakovník 1833–1989

P,I

TJ Sokol Rakovník 1885–2009

P,I

Obecní úřad Mutějovice 1990-2000

P

Sbírka soudobé dokumentace 1963-2014
ONV Rakovník 1961-1990 dokumentace finančního odboru

Celkem

T,P
T

63,47 bm
z toho definitivně inventarizovat 32,95 bm

Celkem bude zpracováno
z toho inventarizováno

1322,34 bm
604,24 bm

Koncepce zpracování archiválií navazuje na systematickou práci z předchozích let.
Zpřístupňovací práce budou soustředěny zejména na kmenové fondy, scelování fondů a
zpřístupňování nejvíce badatelsky frekventovaných fondů a v neposlední řadě na dokončování
pomůcek po schvalovacím řízení. SOkA i SOA pracují průběžně na zpřístupňování sbírek
soudobé dokumentace, fotografií, výstřižků, tiskovin a plakátů. Z důvodů rozsypu a potřeby
kompletace fondů bude pokračováno v třídění vybraných fondů. V rámci zpřístupňovacích
prací se počítá se souvisejícími pomocnými pracemi, kartonováním, štítkováním a
manipulačními přesuny a podle potřeby a možností i s přípravou materiálu k dezinfekci.
V souvislosti s dálkovým zpřístupňováním archivních pomůcek budou prováděny
revize a finální práce v programu JANUS a následná distribuce pomůcek na internet (aplikace
VadeMeCum). Zatím jich je takto zpřístupněno 594 a pro rok 2015 se počítá s přírůstkem
několika desítek nových pomůcek i přepisů. Do internetové aplikace budou implementována
aktuální data z databáze PEvA. Archiváři průběžně aktualizují a přepisují starší inventáře do
programu JANUS.
Příprava archiválií k digitalizaci a jejich popisování podle daných pravidel.
Se zpracováním archivního materiálu souvisejí i práce spojené s posuzováním
archivních pomůcek a vypracovávání odborných lektorských posudků.
Vysavačem s protiplísňovým filtrem bude prováděna mechanická očista znečištěných
archiválií, především těch, které byly dezinfikovány ve sterilizační lince. VI. oddělení se bude
podílet také na přebalování archiválií do vhodných kartonů. Manipulační práce budou
souviset s hromadnou dezinfekcí archiválií a s digitalizací.
V mapovém sále II. oddělení bude prováděna ve spolupráci se VI. oddělením revize a
ukládání map a plánů.
Po ukončení soudního sporu a rozhodnutí soudu o navrácení zcizených archiválií
zajistí II. oddělení za SOA roztřídění a uložení navrácených archiválií.
SOkA Praha-západ počítá s pracemi na přípravě nového počítačového programu
pro inventarizaci podle nových základních pravidel. SOkA Beroun, Praha-západ a vybraní
pracovníci II. a III. oddělení se budou podílet na zkušebním provozu nového softwaru.

III. EVIDENCE NAD A PÉČE O FYZICKÝ STAV ARCHIVÁLIÍ

Centrála
a) Evidence NAD

V návaznosti na generální inventuru budou pokračovat práce na řádném vedení evidence
NAD a průběžném doplňování PEvA, lokací, kmenových spisů, evidence vnějších a vnitřních
změn, vedení druhotné evidence, evidence archiválií uložených mimo archiv, evidence
přírůstků a úbytků, vedení a doplňování sbírky inventářů SOA (včetně SOkA) a doplňování
centrální sbírky archivních pomůcek na OASSSMV ČR.
b) Restaurování a konzervace archiválií
Matriky:
Dolní Slivno 17 – rozpracováno z roku 2014
Hořovice 28 (index) – rozpracováno z roku 2014
Maršovice 23 (index) – rozpracováno z roku 2014
Děkov 15
Pšovka 26
Říčany 26
Velké Popovice 3
I. oddělení:
Josefínský katastr, Březí u Říčan, inv. č. 383, karton 1383, nečíslovaná složka
II. oddělení:
Vs Kostelec n. Č. l., k. č. 397, zn. 1/9 (aktový materiál)
Vs Červené Pečky, inv. č. 686 (kniha)
Vs Červené Pečky, kartony 3 a 4
Vs Červené Pečky, pergamenová listina vyjmutá z kartonu č. 1
Vs Brandýs nad Labem, soupis lidu z r. 1700 – rozpracováno z let 2013/2014
Vs Duchcov, pozemková kniha, inv. č. 943
Vs Radim, inv. č. 430/a, plán + pauzovací papír
Vs Křivoklát – Lesní úřad, inv. č. 4041, mapa pozemků statku Všetaty z r. 1755
Vs Kostelec nad Černými lesy, urbář panství – „Zlatá kniha“ (odkyselení)
Vs Zruč nad Sázavou, pozemková kniha, inv. č. 1
Kapitula Karlštejn, karton 56, inv. č. 391-401 – aktový materiál + kniha
Vs Vraný, pozemková kniha, inv. č. 2151
Vs Český Šternberk, soupis lidu z r. 1785, inv. č 163
Vs Cerhenice, pozemková kniha, inv. č. 4
SOkA Beroun:
AM Žebrák, aktový materiál - rozpracováno z roku 2014
Cech bednářský Hostomice, inv. č. 3, kniha cechovní 1840-1867
Lékařství o dobytku hovězím, 18. století – aktový materiál (7 listů)
Sbírka diplomů - rozpracováno z roku 2014
SOkA Kladno:
AM Buštěhrad, aktový materiál
AM Buštěhrad, 1789-1945 (1951), inv. č. 386, kniha č. 172
SOkA Kolín:
AO Plaňany listina Marie Terezie ze 4. září 1757, inv. č. 1

SOkA Kutná Hora:
Tělocvičná jednota Sokol, inv. č. 4, Pamětní kniha 1868, kn. 3
AM Kutná Hora, aktová sbírka, panovnické listy Rudolfa II., 1584,
rozsudky apelačního soudu, 13 listů
SOkA Mělník:
AM Mělník, 3 podací protokoly, aktový materiál
AO Chlumín, listina Františka I. z r. 1830
SOkA Mladá Boleslav:
AO Dolní Bousov, inv. č. 1, listina č. 1, 1560, pergamen (oprava pečeti)
Varia cechovní, sg. 15-1, Kniha zápisní tovaryšská od r. 1583
SOkA Praha-východ:
AM Říčany, mapa města Říčany, 1715 - rozpracováno z roku 2014
AM Čelákovice, kniha č. 27
AM Čelákovice, vidimus privilegií, r. 1657
SOkA Praha-západ:
ZŠ Dobřichovice, kronika 1877-1920
AM Jílové u Prahy, typář města Jílového, kolem r. 1350, inv. č. 567 – uložení
SOkA Rakovník:
AO Rakovník, pergamenové listiny – uložení
Spolkový rolnický cukrovar Rakovník, kniha – odkyselení
AO Mutějovice, kniha příjmů a vydání 1844-1876
Plán restaurátorských prací zahrnuje archiválie, které byly do restaurátorské dílny
k restaurování předány, ale nepředpokládá se, že budou v roce 2015 restaurovány všechny.
Část z nich byla rozpracována v roce 2014. Kromě restaurování naplánovaných archiválií
budou prováděny opravné a přípravné práce především pro digitalizaci (zejména matriky),
a dále pro mikrografii a badatelnu.
Plánují se také přípravné a kontrolní činnosti související s externím restaurováním na
Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické (Hellichova, Praha).
c) Kontroly fyzického stavu archiválií
V rámci kontroly fyzického stavu archiválií budou prováděny stěry ze stávajících i nově
přijatých archiválií, s následným vyhodnocením výsledků. Kontaminované archiválie
budou ukládány do karanténních depozitářů k budoucí dezinfekci ve sterilizační lince
Národního archivu, která bude SOA Praha k dispozici zřejmě na konci roku.
Monitorován bude fyzický stav archivních kulturních památek na centrále, některé z nich
budou přebaleny. Plánuje se kontrola fyzického stavu a uložení mikrofilmů v Rakovníku.
Pokračovat bude kontrola fyzického stavu kinematografického materiálu (zejména III.
oddělení), jeho přebalování do speciálních plastových krabic a postupné ukládání v
chladicím boxu. Pokračovat bude rovněž kontrola fyzického stavu map a plánů a revize
jejich uložení v mapovém sále. Probíhat bude kontrola fyzického stavu a mechanická
očista skleněných negativů ze SOkA Příbram, případně i dalších.
Podle aktuálních potřeb podnikne VI. oddělení cesty do státních okresních archivů za
účelem monitorování podmínek uložení, výběru archiválií k restaurování, odborných
konzultací a řešení případných problémů v oblasti fyzické ochrany archiválií.

d) Reprografické práce
Plánuje se běžné snímání a chemické zpracování zajišťovacích mikrofilmů (cca. 50-60
tisíc snímků), jejich technické zpracování a fotografické práce podle aktuálních potřeb
SOA a SOkA i podle aktuálních požadavků badatelů, dále náročnější práce reprografické.
Patří sem i údržba přístrojů a dalších zařízení, spolupráce se servisními firmami a
modernizace fotografického ateliéru (zprovoznění nových zařízení, kalibrace apod.).
e) Digitalizace
Plánuje se pokračování digitalizace matrik knižním skenerem Zeutschel (osmihodinový
denní provoz) a digitalizačním zařízením Atlas (čtyřhodinový denní provoz). Na
digitalizaci v roce 2015 bylo předem vytipováno cca. 650 matrik. Počet vytvořených
snímků lze odhadnout na 100 tisíc.
Ostatní archiválie budou digitalizovány podle aktuálních potřeb (restaurované archiválie,
kroniky, skleněné negativy, historické fotografie, mapy a plány atd.), v plánu je
digitalizace urbáře černokosteleckého panství (tzv. „Zlatá kniha“).
Prováděny budou práce související se správou digitálních dat (ukládání, zálohování,
kontrola apod.).

Státní okresní archivy
Prioritou bude obdobně jako na centrále v návaznosti na dokončení generální inventury
s tím související doplňování a upřesňování záznamů evidence NAD a dalších evidencí včetně
lokace, spolupráce s kulturními institucemi při vypracovávání druhotné evidence NAD.
Průběžně budou prováděny pravidelné kontroly depozitářů včetně protipožární prevence
a kontroly archiválií a vytipovávány archiválie vyžadující konzervační zásah či dezinfekci ve
spolupráci s restaurátory z konzervační dílny SOA v Praze. V depozitářích bude pravidelně
kontrolováno a zaznamenáváno mikroklima. Očista bude prováděna průběžně.
Ve spolupráci s pracovníky VI. oddělení budou archiváři provádět pravidelné kontroly
fyzického stavu archiválií a věnovat zvýšenou pozornost stavu písemností, přejímaných do
archivu.
Odborné restaurátorské práce budou prováděny v dílně SOA v Praze, v minimálním
množství vytipovanými akreditovanými restaurátory dodavatelsky, vždy po konzultaci
s centrálou.
V rámci ochrany archivního materiálu se rovněž počítá s pořizováním studijních
reprodukcí vybraných archiválií. Již digitalizované archiválie budou opatřovány metadaty
v souladu s pokynem ředitele. SOkA Benešov bude podle požadavků
pokračovat ve
skenování pro ostatní SOkA.

IV. VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ

a) Vydavatelská a publikační činnost

1) Středočeský sborník historický č. 40 – redakce a příprava č. 41
2) Sborník vlastivědných prací Podblanicka č. 51 v tisku a 52 dokončení
3) Minulostí Berounska č. 18
4) Slánský obzor č. 22
5) Archivní prameny Kolínska č. 16
6) Antiqua Cuthna č. 5 v sazbě
7) Confluens příprava č. 9
8) Boleslavica č. 15
9) Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 44
10) Studie a zprávy. Historický sborník z pražského okolí č. 4 a 5
11) Podbrdsko č. 22
12) Rakovnický historický sborník č. 12

• Mikuláš Čtvrtník, Zpráva o Landesarchiv Berlin a Brandenburgisches
Landeshauptarchiv, pro Archivní časopis
• Mikuláš Čtvrtník,Rozhovor s prof. Christine Nougaret (École nationale des chartes),
pro Archivní časopis
• Mikuláš Čtvrtník , Zprávy o vybraných francouzských departementních archivech
• Mikuláš Čtvrtník, Otevřené archivy v otevřené společnosti. Otevřený prostor svobody
a odpovědnosti, pro sborník k poctě PhDr. Jindřicha Schwippela
• Markéta Jetmarová, Pozůstalosti ve fondech velkostatků
• Jiří Smitka, Lesní správa lesního společenstva Brandýs nad Labem, malolesy
v hektických letech 1941–1951
• Jiří Vichta a Karel Koucký, zprávy ze zahraničních cest na téma digitalizace
• Karel Koucký, cestovní zprávy ze zahraničních studijních výjezdů projektu
bezpečnostního výzkumu „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro
potřeby státu“
•
Vojtěch Vaněk, Jana Zachová, Regesta listin z doby Václava IV. ve
středočeských archivech
•
Jana Vaněčková, monografická publikace k dějinám Zruče nad Sázavou
•
Jana Vaněčková, stavitel ing. Ferdinandu Havlíčkovi pro vlastivědný
sborník Polensko.
•
Vojtěch Vaněk,monografická publikace Mrtví mezi živými. Oltářní
fundace kutnohorských měšťanů v předhusitské době

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

VojtěchVaněk, článek k dějinám románského kostela v Čestíně (okr.
Kutná Hora) ve spolupráci s Mgr. Filipem Velímským, Ph.D. (Archeologický ústav
AV ČR)
Vojtěch Vaněk, článek k dějinám raně gotického kostela v Soběšíně (okr.
Kutná Hora) ve spolupráci s Mgr. Miroslavem Kovářem, Ph.D. (Národní památkový
ústav)
Vojtěch Vaněk, Farní správa v předhusitské Kutné Hoře (Documenta
Pragensia)
Viktor Pohanka, Zemská obec svídnicko-javorského knížectví v době
úřadování Albrechta z Koldic (Slezský sborník)
Viktor Pohanka, studie zaměřená na politické profilování Jindřicha Lefla
z Lažan v závěrečných letech vlády Václava IV. (Husitský Tábor)
Viktor Pohanka, příspěvek na téma intenzity kutnohorského dolování a
mincování v poděbradské době pro konferenci věnovanou Jiřímu z Poděbrad
v listopadu 2015
Tomáš Herian, diplomatika osobních evidenčních dokladů 1850–1955,
SAP
Věra Smolová, Jana Barešová, Kateřina Jobeková a Tereza Pruchová,
Dějiny Příbrami
Jan Krško, Otazníky kolem Husova působení na Krakovci
Studie pro sborníky vydávané archivem, recenze, zprávy a drobná
publikační činnost v regionálním tisku
Další příspěvky jsou očekávány
Ošetřování dat na webových stránkách SOA v Praze

•

• Probíhat budou přípravné práce ke zveřejnění dalších digitalizovaných matrik na
internetu, včetně úpravy popisných metadat. Ke konci roku 2015 by mělo být
kompletně zdigitalizováno cca 210 farností a ukončena tak přístupnost originálů jejich
matrik. Plánují se práce související s upgradem aplikace na zpřístupňování
digitalizovaných archiválií eBadatelna. Vzhledem k zamýšlenému rozšíření na další
typy archiválií budou tyto činnosti zahrnovat i vytvoření struktury popisných metadat
a jejich samotnou tvorbu.
• Na síťové úložiště do složky s přístupem pro badatele archivu budou nahrávány
studijní kopie digitalizovaných archiválií.

b) Přednášky
•
•

přednášková činnost na Masarykově univerzitě v Brně (Jiří Smitka,
Michal Sejk)
ve spolupráci se vzdělávacími agenturami (Marie Tarantová)

•
•
•

školení spisové služby a ISDS u původců (Marie Tarantová)
přednášky pro žáky základních, středních a vysokých škol (Martin
Sovák, Beata Kempná)
pedagogická činnost na Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole
grafické - Hellichova, Praha (Zuzana Hendrychová)

c) Exkurze
•
•
•

exkurze pro studenty FF UK a středních škol, včetně vedení studentské
praxe (Martin Sovák, Beáta Kempná, Zuzana Hendrychová)
výjezdní dvoudenní setkání všech archivářů SOA - podle finanční situace
vzájemná setkání archivářů v regionu s výměnou zkušeností

d) Rešerše a projekty
1) soupis církevních kronik
2) soupis urbářů
3) soupis vedut - dodatky
4) soupis pečetí a typářů do roku 1526 - dodatky
5) projekt Libri civitatis
6) projekt Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu
7) vývoj softwaru pro popis archiválií na základě nových Základních pravidel při OASSS
8) účast na projektu Daguerrobase
9) restituce církevního majetku

e) Výstavy, konference
•

•
•

Společně s Ústavem soudobých dějin… a Vlastivědným muzeem Vlašim připravuje
SOA v Praze a SOkA Benešov dvoudenní odbornou konferenci názvem „Násilné
migrační procesy ve dvacátém století“. Místem konání bude Týnec nad Sázavou.
Konference se uskuteční začátkem listopadu 2015.
SOA Praha a SOkA Mělník připravují výstavu v archivním areálu na Chodovci na
téma Kriminalita žen.
Drobné výstavky knih pro pracovníky SOA a NA (Marcela Zdrubecká).

f) Badatelská agenda
Orientace badatelů v inventářích a archivních fondech, evidence badatelů, předkládání
archiválií, vyhledávání a zakládání, dozor v badatelně, odborné konzultace, výpůjčky,
zápůjčky, foliace a následná kontrola spisového materiálu, která vyžaduje značné časové
nároky. Badatelská agenda je nedílnou a významnou součástí pracovní činnosti archivu.
V této oblasti spolupracujeme s laickou a odbornou veřejností, stejně jako se zástupci orgánů
státní správy a územní samosprávy.

g) Knihovna archivu
Běžná evidence přírůstků, centrální doplňování knižního fondu podle stanovené orientace,
koordinace s knihovnami SOKA, upřesňování akviziční politiky ve Středočeském kraji
s konečným cílem její racionalizace a ekonomické efektivity, digitální katalog, doplňování
databáze České knihy o publikace SOA v Praze.

h) Zahraniční cesty (za archiv celkem)
1. – 4. Mgr. Mikuláš Čtvrtník, SOAPraha – centrála: veškeré náklady budou hrazeny
z prostředků německé stipendijní organizace, která předkládané vědecké cesty financuje:
Duisburg, Münster, SRN: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen – studium vybraných justičních
fondů a fondů vnitřní správy (Düsseldorf, Köln, Kleve)
Berlin, SRN: 1) Landesarchiv Berlin – Staatsarchiv des Landes Berlin, 2) Branderburgisches
Landeshauptarchiv – studium vybraných justičních fondů a fondů vnitřní správy
München, SRN: 1) Staatsarchiv München, 2) Bayerisches Haupstaatsarchiv – Abteilung II
(neuere Bestände) – studium vybraných justičních fondů a fondů vnitřní správy
Hamburg, SRN: Staatsarchiv Hamburg – studium vybraných justičních fondů a fondů vnitřní
správy
5. Celé I. oddělení SOA Praha – centrála (Mgr. Mikuláš Čtvrtník, PhDr. Jakub Šlouf, Bc.
Pavla Stieglerová, Mgr. Iva Běhounková, Mgr. Lenka Svobodová, Mgr. Marie Procházková)
+ PhDr. Daniel Doležal, Ph. D., ředitel archivu: Štátny archív v Nitre, Slovensko – navázání
kontaktů a zvážení spolupráce mezi oběma archivy (na pozvání slovenské strany)
6. PhDr. Daniel Doležal, Ph. D., ředitel SOA Praha: Bratislava, Slovensko – redakční rada
Slovenské archivistiky

7. – 9. PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., ředitel SOA Praha: Maďarsko, Polsko, Německo –
sondáž o možnostech uzavření užší spolupráce s konkrétními archivy
10. Mgr. Viktor Pohanka, SOA Praha – SOkA Kutná Hora: Štátny archív v Banskej Bystrici,
Slovensko: seznámení se s reáliemi klíčových hornouherských bánských měst s vazbou na
Kutnou Horu, spíše však než o podchycení historických kontaktů s kutnohorským revírem
půjde o získání komparativního materiálu a o průzkum užší hospodářské a polické kooperace
hornouherských báňských měst v pramenech od přelomu 14. a 15. století. Průzkum odborné
knihovny

11. Mgr. Martin Sovák, SOAPraha – centrála: Trnava, Slovensko, Univerzita sv. Cyrila a
Metoda, katedra historie – přednáška pro studenty historie o struktuře českého archivnictví a
podmínkách studia v archivech ČR
12. Mgr. Dalibor Státník, SOA Praha – SOkA Mělník: Bratislava, Slovensko, 1) Ústav pamäti
národa, 2) Slovenský národný archív – prohloubení dosavadního výzkumu národnostní a
náboženské problematiky východního Slovenska v letech 1967-1970, který Mgr. Státník
provedl v letech 2013 a 2014 ve vybraných slovenských archivech, a obohacení výzkumu o
prameny centrální provenience.

Státní okresní archivy
Státní okresní archivy Benešov, Beroun, Kladno, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav,
Nymburk, Praha-východ a Praha-západ, Příbram a Rakovník budou pokračovat ve své ediční
činnosti. SOkA Kolín obnovuje vydávání a naváže na řadu Archivní prameny Kolínska.
Přehled periodik plánovaných k vydání v roce 2015 je uveden výše. Kromě těchto
regionálních sborníků budou připravovány do tisku příležitostné články. I nadále budou
archivy ve svých regionech spolupracovat s kulturními institucemi zejména na výstavní a
přednáškové činnosti. Pro školy, obce a další regionální instituce počítají archivy s realizací
odborných exkurzí spojených s prezentací archiválií a archivů. Archivy u příležitosti
Mezinárodního dne archivů nabídnou tematické přednášky, přednáškové zájezdy, exkurze a
výstavky.
Okresní archivy se budou jako obvykle podílet i na centrálně zpracovávaných úkolech (viz
výše).

Dále okresní archivy plánují:
SOkA Benešov
Je plánováno do konce roku připravit vydání monografie s pracovním názvem Industriální
architektura Benešova (plánované vydání v roce 2016). Michal Sejk bude pracovat v redakční
radě Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. V roce 2015 by měla být vydána kniha
historických fotografií Vlašimi a okolí, které jsou součástí tzv. Hufnagelova alba, uloženého
v SOkA Benešov. Dále byl archiv osloven s možností podílet se na edici vzpomínek na
vlašimský Sokol (zatím bez bližší dohody) a na zpracování monografie o dějinách města
Benešova (jednání prozatím pozastaveno s ohledem na podzimní komunální volby). Drobné
články v tisku dle aktuální potřeby. Výše zmíněné projekty budou realizovány ve spolupráci
s Muzeem Podblanicka, ČSOP Vlašim a Městem Benešov.
Archiv je hlavním organizátorem konference Násilné migrační procesy, která se uskuteční
v Týnci nad Sázavou v listopadu 2015.

Přednášky na regionální témata budou realizovány dle aktuální potřeby. Archiv má v plánu
uspořádat celkem dvě přednášky na témata regionální historiografie (jednáno s prof.
Jaroslavem Pánkem u příležitosti předloňského vydání jeho knihy Historici mezi domovem a
světem) a 100 let od atentátu na následníka trůnu (realizace v roce 2014 bohužel nebyla
naplněna z důvodu velké zaneprázdněnosti přednášejícího dr. Aichelburga).
V archivu se uskuteční školení regionálních kronikářů, školení spisové služby pro obce a
setkání hasičských kronikářů.
Exkurze do archivu dle potřeby; program u příležitosti Mezinárodního dne archivů zatím
nestanoven, nicméně v roce 2015 se SOkA Benešov k této události hodlá připojit.
Archiv plánuje dvě výstavy:
-

Nejdelší noc – 21. 8. 1968; výstava ve spolupráci s Policií ČR – ÚDV
(konkrétně dr. Daniel Povolný); realizace 13. ledna – 13. února
Cvičiště SS 1942-1945 (pracovní název) – výstava u příležitosti výročí
ukončení druhé světové války a plánované konference v Týnci nad Sázavou
(viz dále); realizace v listopadu 2015

SOkA Beroun
Archiv počítá a přednáškami pro místní školy a další zájemce (včetně putovní akce
k Mezinárodnímu dni archivů - přednáškový zájezd do Města Hostomice).
Dále s exkurzemi 4 berounských a hořovických středních škol.
Jako obvykle archiv připraví výstavu ke Dnům evropského dědictví v září 2015; téma se
upřesňuje během léta ve spolupráci s Městem Berounem. V tomto roce bude zaměřena k 750.
výročí města Berouna, na další výstavě se bude archiv podílet společně s Muzeem Českého
krasu. V rámci této akce se počítá se sérií 13 rozsáhlejších článků na historické téma
v Radničním listu města Berouna.
SOkA Kladno

V r. 2015 budeme pokračovat v obstarávání fotodokumentace k projektu „Pomníky padlých
na obcích“, který byl v SOkA Kladno řešen v 90. letech 20. stol. a zabýval se evidencí
památek na padlé v 1. světové válce.
Důležitým úkolem bude konečné vyřešení situace kolem postupného vytváření a badatelského
využívání archivní „Sbírky sportu na Kladensku“, který archiv získal darem v minulých
letech.
Odborné a kulturně osvětové přednášky a exkurze pro místní školská zařízení anebo kluby
důchodců budou realizovány průběžně na vyžádání. Pro letošní rok počítáme s organizací
dalšího setkání s obecními kronikáři, které se uskuteční v prostorách archivu.
V přístupových prostorách centrály archivu budou pořádány tematické výstavy.

SOkA Kolín
Měsíční seriál Archivní poklady pro Zpravodaj města Kolína a dále příležitostné příspěvky
dle požadavků připraví J. Pejša.
Přednášky budou zaměřeny na spisovou službu. Další přednášková činnost bude připravena
podle požadavků.
V rámci Mezinárodního dne archivů se připravuje exkurze do archivu.
Další exkurze do archivu opět podle požadavků zajistí J. Pejša.
Spolupráce na výstavách Regionálního muzea v Kolíně a dále na přípravě nové expozice
v rekonstruované budově muzea.
Spolupráce s Městskou knihovnou Kolín (výstava mapující osudy dětí z kolínských
židovských rodin, výstava věnovaná životu a dílu rabína J. Federa).
Výstava v prostorách archivu při příležitosti mezinárodního dne archivů.

SOkA Kutná Hora
Archiv bude pokračovat spolupráce s historickým a kulturním čtvrtletníkem Krásné město,
který vydává město Kutná Hora, a to prostřednictvím archivářů PhDr. Jany Vaněčkové a
PhDr. Vojtěcha Vaňka, Ph.D., kteří jsou členy jeho redakční rady. PhDr. Jana Vaněčková
bude pokračovat v přípravě monografické publikace k dějinám Zruče nad Sázavou a připraví
odborný článek o staviteli ing. Ferdinandu Havlíčkovi pro vlastivědný sborník Polensko.
PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D., bude pracovat na přípravě monografické publikace Mrtví mezi
živými. Oltářní fundace kutnohorských měšťanů v předhusitské době, připraví odborný článek
k dějinám románského kostela v Čestíně (okr. Kutná Hora) ve spolupráci s Mgr. Filipem
Velímským, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR) a článek k dějinám raně gotického kostela
v Soběšíně (okr. Kutná Hora) ve spolupráci s Mgr. Miroslavem Kovářem, Ph.D. (Národní
památkový ústav). Dále připraví do tisku studii na téma Farní správa v předhusitské Kutné
Hoře (Documenta Pragensia). Mgr. Viktor Pohanka připraví k publikaci odborný článek na
téma Zemská obec svídnicko-javorského knížectví v době úřadování Albrechta z Koldic
(Slezský sborník), studii zaměřenou na politické profilování Jindřicha Lefla z Lažan
v závěrečných letech vlády Václava IV. (Husitský Tábor) a zúčastní se konference věnované
Jiřímu z Poděbrad v listopadu 2015 s příspěvkem na téma intenzity kutnohorského dolování a
mincování v poděbradské době. PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D. bude pokračovat ve zpracování
regestové edice listin z doby Václava IV. ze středočeských archivů, a to ve spolupráci s PhDr.
Janou Zachovou, CSc.
Mgr. Viktor Pohanka uskuteční plánovanou týdenní zahraničí cestu do Státního archivu
v Banské Bystrici (Štátny archív v Banskej Bystrici, Slovensko), zaměřenou na výzkum
montánních archivních fondů a případné kontakty s kutnohorským regionem.
V měsíci lednu až únoru archiv uspořádá drobnou výstavu kreseb Jana Pospíchala a veršů
PhDr. Heleny Pospíchalové, bývalé pracovnice archivu.

SOkA Mělník
V rámci publikační činnosti připravují pracovníci archivu:
Nikola Michňová: studie Obraz ideální manželky raně novověkého šlechtice
Publikace o mělnické galerii ve věži (historicko - stavební vývoj Pražské brány, okolnosti
vzniku galerie konce 60. let 20. století, bibliografie a medailonky ak. mal. Vladimíra
Veselého)
Alena Luxová: Studie o kriminalitě v době ČSR (Historická demografie)
Studie Domov pro opuštěné děti ve Strašnicích
Dalibor Státník: Sekularizace na Mělnicku po r. 1945 (pro 10. číslo Confluens)
Studie o náboženských a politických poměrech na severovýchodním Slovensku v l. 19681969.
Přednášky : Alena Luxová – popularizační vlastivědná přihláška v Muzeu Českého krasu
v Berouně.
Dále např. projekt Příběhy bezpráví, pořádané organizací Člověk v tísni, který bývají školami
objednávány až bezprostředně před konáním akce (zajišťuje D. Státník).
Exkurze jsou realizovány dle požadavku škol mělnického okresu podle zájmu ze stran školy.
Výstavy:
Alena Luxová – Ženy za mřížemi v prostorách NA v Praze pořádaná SOA v Praze
Výstava v prostorách mělnické radnice, popř. Masarykova kulturního domu – probíhá jednání
o volném termínu a tématu (např. 70. výročí konce druhé světové války) (Dalibor Státník,
Ivana Jakubínská). Výstavy - v prostorách mělnické radnice nebo v prostorách SOkA Mělník
– Politický plakát – umění nebo kýč. Ve spolupráci s Mělnickým kulturním centrem výstava
u příležitosti Mělnického vinobraní.
V rámci další publikační činnosti pokračují práce na vydání sborníku z konference Byty.
Bydlení. Prodlévání. K bytové problematice 19. a 20. století
Přednášky – (např. projekt Příběhy bezpráví - Člověk v tísni), který bývají objednávány až
bezprostředně před konáním akce.
Exkurze podle požadavku škol mělnického okresu.

SOkA Mladá Boleslav
Archiv bude pokračovat v tradici exkurzí a přednášek pro jednotlivé třídy místních škol, se
kterými má několikaletou spolupráci (např. střední zemědělská MB, gymnázium J. Pekaře
MB, ZŠ Semčice, dále PF UK Praha, Univerzita 3. věku a přednášky pro praktikanty SIŠ Na
Karmeli MB, případně vysokoškoláky, obvykle univerzita v Českých Budějovicích
(Benešová, Juřena).
Plánována je již tradiční myslivecká chovatelská výstava trofejí s Magistrátem města Mladá
Boleslav a Okresním mysliveckým sdružením. Po ní bude dále následovat archivní výstava
k výročí osvobození v květnu 1945 a na ni naváže výstava Kaktusy a kaktusáři, která
v loňském roce patřila k nejúspěšnějším akcím archivu a která bude kulminovat v den
mladoboleslavského letního jarmarku. Dále je v jednání uspořádání výstavy obrazů místního

výtvarníka Zdeňka Goly a putovní výstavy o nákladních automobilech LIAZ z Mnichova
Hradiště. Na těchto akcích se podílejí všichni pracovníci archivu.

SOkA Nymburk
SOkA Nymburk se bude podílet na propagačních a kulturně-osvětových akcích v rámci
okresu (Mezinárodní den archivů).
Aktivně se SOkA Nymburk bude výrazně podílet na uskutečnění Konference archivářů ČR v
Poděbradech v termínu 7. -9. 4. 2015.
Pravidelné pořádání exkurzí pro žáky základních a studenty středních škol. (I. Votoupal)
M. Řezníček se zapojí do cyklu odborných přednášek „Univerzita volného času“ pořádaného
knihovnou města Lysé nad Labem.
Budou uspořádány výstavy: Druhá světová válka v Lysé nad Labem a okolí, 40 let ZŠ Jana
Amose Komenského, fotografie z činnosti Polského klubu, Předvánoční zastavení (celý
archiv).
SOkA Nymburk (Michal Řezníček, Igor Votoupal, Eva Levá) předpokládá podíl na vydání
zápisků Františka Votavy z doby první světové války.
SOkA Nymburk se bude podílet na propagačních a kulturně-osvětových akcích v rámci
okresu (Mezinárodní den archivů).
Pravidelné pořádání exkurzí pro žáky základních a studenty středních škol. (I. Votoupal)
M. Řezníček se zapojí do cyklu odborných přednášek „Univerzita volného času“ pořádaného
Knihovnou města Lysá nad Labem.
V. Jiřičná bude přispívat články do městského zpravodaje Listy města Lysé nad Labem.

SOkA Praha-východ
Publikační činnost:
Článek o diplomatice osobních evidenčních dokladů cca 1850–1955, pro SAP (T.Herian)
Studie o sirotčí agendě v AM Čelákovice, pro Studie a zprávy 5 (R.Kolek)
Příspěvek na archivní konferenci o vzniku školních zahrad na přelomu 19. a 20. století
(L.Kovář)
Článek Židovské osídlení Kouřimi 1648–1948, do Archivních pramenů Kolínska (L.Kovář)
Článek Vývoj farní sítě ořešského děkanátu v době předhusitské, pro Studie a zprávy 5
(I.Michálek)
Příspěvek Spisová služba na okresních národních výborech pražského okolí v 50. letech 20.
století, pro Archivní časopis (I.Michálek)
Článek Mravy žáků obecných škol na území školního okresu karlínského a brandýského
z pohledu poznámek ve třídních výkazech z let 1850–1927, pro Studie a zprávy 5
(H.Vrchotická)

V jednání edice tzv. Ježdíkova radního manuálu (1639–1654) pro Město Čelákovice
(R.Kolek).
Příprava dalšího semináře obecních kronikářů. Popularizační přednáška o práci okresního
archivu v Městské knihovně v Čelákovicích.
Předpokládané exkurze ze škol z okresu Praha-východ, podle dohody během roku. Zapojení
do Mezinárodního dne archivů, kromě semináře kronikářů, spíše externí výstavou,
přednáškou.
Pokračování výstavní spolupráce s Oblastním muzeem Praha-východ v Brandýse n. L. – Staré
Boleslavi (např. k výročí reorganizace hrdelního soudnictví r. 1765), s městskými muzei
v Čelákovicích a Říčanech a jinými institucemi včetně obecních úřadů a škol, např. k výročí
osvobození (1945) atd.
Plánovaná spoluúčast na organizaci soutěže obecních zpravodajů 2015 (R. Kolek).

SOKA Praha-západ
P. Buchtele bude pokračovat v práci na soupisu příslušníků druhého zahraničního odboje
(1939–1945) z okresu Praha-západ. Výstupem bude podle rozsahu buď studie, nebo tištěná
monografie.
Archiv bude průběžně doplňovat případné dodatky pro soupis vedut vzniklých do roku 1850 a
pro soupis pečetí a typářů do r. 1526.
J. Šulc je členem odborné pracovní skupiny pro vývoj softwaru pro popis archiválií na
základě nových Základních pravidel při OASSS MV a pracovní skupiny SOA v Praze pro
soupis středočeských urbářů.
Archiv realizuje odborné a kulturně osvětové přednášky na vyžádání. Trvale spolupracuje se
základními a středními školami na okrese Praha-západ, pro které pořádá přednášky a besedy
v rámci výuky společenskovědných předmětů. Na jaře 2015 uspořádá ve spolupráci
s městysem Davle seminář pro kronikáře z okresu Praha-západ v Davli.
Archiv realizuje exkurze pro laickou i odbornou veřejnost a zejména žáky základních a
středních škol.

SOkA Příbram
Prezentaci archivu na veřejnosti se budou nadále věnovat odborní archiváři.
Odborní archiváři se budou podílet na soupisu městských knih do roku 1648 a dodatku k
soupisu vedut. Pokračují přípravné práce na vydání syntézy Dějin Příbrami, jejíž rukopis bude
hotov v tomto roce.
Bude připraven Den otevřených dveří v archivu v rámci Mezinárodního dne archivů.
Budou zajištěny odborné exkurze.
Archiváři budou nápomocni představitelům měst a obcí při přípravách oslav lokálních výročí.

Realizují dvě výstavy v prostorách SOkA.
Pravidelně budou zasílat annonci o archivních akcích do médií.
Vzhledem k zájmu veřejnosti se bude hledat řešení, jak znovu uveřejnit soupis kronik na
internetových stránkách archivu a budou zde pravidelně aktualizovány informace o publikační
činnosti a pořádaných akcích archivu.

SOkA Rakovník
Publikační činnost pracovníků archivu:
Jan Krško zpracuje příspěvek – Otazníky kolem Husova působení na Krakovci
Jan Černý pokračuje ve zpracování soupisu urbářů ve Středočeském kraji
Luboš Smitka pokračuje na soupisu rakovnických pomníků, památníků a desek.
Archiváři navážou na činnost z předchozích let a budou pravidelně publikovat v místním tisku
(Radnice a Novostrašecký měsíčník) články z regionálních dějin, kulturním výročím regionu
a příspěvky o zajímavých dokumentech rakovnického archivu.
Prezentace Rakovnického historického sborníku XI/2014 proběhne v prostorách zámku Mšec.
V rámci přednáškové činnosti:
J. Krško připraví a přednese Jan Hus a Krakovec (ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem – územním odborným pracovištěm střední Čechy - správou hradu Krakovec)
Pro ZŠ Rakovník a Gymnázium Rakovník připraví R. Mayerová v rámci projektového dne
přednášku „Válka skončila – průběh 2. světové války na Rakovnicku“.
R. Mayerová připraví a přednese pro Domov Na Zátiší a Domov seniorů, poskytovatele
sociálních služeb II. cyklus přednášek tematicky zaměřených na historii a památky Rakovníka
a regionu - „Rakovníkem a regionem křížem krážem“.
V. Doušová připraví pro OÚ Hříškov přednášku „Boje u Hříškova v květnu 1945“.
U příležitosti Mezinárodního dne archivářů archiv pro veřejnost připraví 9. 6. 2015 Den
otevřených dveří aneb „Zákulisí archivu“, včetně netradiční archivní exkurze pro školy s
kvízem a úkoly týkající se nejen významné osobnosti českých dějin Mistra Jana Husa.
Archiv se v září připojí do programu Dnů evropského dědictví a ve spolupráci Národním
památkovým ústavem – odborným územním pracovištěm střední Čechy připraví 2 přednášky
ing. arch. E. Volfové „Obnovené památky na okrese Rakovník“.
Exkurze do archivu:
Archiv bude pokračovat ve spolupráci se školami, obcemi a dalšími institucemi okresu
(Vlastivědný sbor Rakovnicka s okolím, Akademie volného času, Univerzita třetího věku)
v rámci odborných exkurzí spojených s prezentací archiválií (pokračování z předchozích let v
projektu „(Ne)zapomenutelné pomníky-stoletá paměť národa“, Stopy bezpráví a Příběhy obětí
válek).
Výstavní činnost:
Státní okresní archiv Rakovník připraví, organizačně zajistí a uspořádá v prostorách Husova
sboru výstavu věnovanou Dva životy Jana Husa na Krakovci (scénář a výběr archiválií
připraví J. Krško a R. Mayerová).
Archiv ve spolupráci s knihovnou v Rakovníku připraví výstavu „Hurá do školy“ věnovanou
historii školství v Rakovníku (výběr archiválií R. Mayerová).

Ve spolupráci s Muzeem a galerií severního Plzeňska připraví archiv libreto ke stálé expozici
Břežany v minulosti (výběr a zpracování archiválií R. Mayerová).
Na základě dlouhodobé spolupráce s Městem Nové Strašecí archiv připraví drobnou výstavku
věnovanou Novému Strašecí a okolí za 2. světové války (výběr archiválií a instalaci připraví
J. Černý).
Obecnímu úřadu Oráčov archiv poskytne dokumenty pro výstavu k dějinám obce „Oráčov –
720 let“ (zodpovídá R. Mayerová)
Základní škole Krušovice archiv poskytne dokumenty k historii školy a 100. výročí postavení
nové školní budovy v Krušovicích (zodpovídá R. Mayerová a J. Krško)
Ve spolupráci s občanským sdružením Lužná místo pro život připraví v prostorách Husova
sboru výstavu věnovanou spolkovému a kulturnímu životu obce Lužná (zodpovídá R.
Mayerová a J. Krško)
Archiv naváže z předchozích let na úkoly týkající se aktualizace soupisu pečetí a typářů a
dodatky vedut. V případě požadavku bude archiv spolupracovat na dalších aktivitách SOA v
Praze např. příprava konference.

Kromě těchto akcí se archivy podílejí na činnosti regionálních i celostátních kulturních,
redakčních a historických komisí a spolků, seminářů pro kronikáře okresů. V rámci kulturních
akcí a Dnů evropského dědictví a Mezinárodního dne archivů uskuteční archivy Dny
otevřených dveří spojené s přednáškami a ukázkami vybraných archiválií, a řadu exkurzí
zejména pro školy všech stupňů.
Rozsáhlá je zejména drobná publikační činnost v regionálních časopisech a poslední dobou se
rozrůstá publikační činnost v rámci archivem vydávaných sborníků, vypracovávání recenzí,
anotací, zpráv. Náročná je i samotná agenda spojená s vydáváním sborníků.
Všechny archivy se budou aktivně podílet na požadované rešeršní činnosti ze strany
vědeckých institucí včetně celostátních úkolů. Počítá se zejména s požadavky k restitucím
církevního majetku. Rovněž další dotazy podané občany např. potvrzení o studiu na školách,
potvrzení o zaměstnání, o státním občanství, domovské příslušnosti aj. budou vyřizovány
v požadovaných lhůtách. Další dotazy adresované na archivy institucemi a týkající se
tematických rešerší k historii měst a obcí, škol, k památkově chráněným objektům,
majetkovému a správnímu vývoji či informací o archiváliích budou odborně zpracovávány a
zodpovídány ve lhůtách odpovídajících náročnosti dotazů. Počítá se s průběžnou aktualizací
webových stránek archivu a administrace místních sítí.

V. Řídící, provozní a organizační činnost, vzdělávání
řízení archivu, pracovní porady, kontrola plnění úkolů
provozní zabezpečení archivu
vedení, koordinace a činnost v rámci specializovaných odborných týmů v archivu
personální agenda
školení k zákonům souvisejícím s náplní práce pracovníků archivu, školení k počítačovým
programům, zvyšování kvalifikace (odborné kurzy), odborné konference a porady, valná
hromada ČAS, činnost ve výboru ČAS, exkurze do archivů, spolupráce v rámci Českého
komitétu Modrý štít, příprava konference ČAS 2015 v Poděbradech
f) běžná administrativa, vedení spisové evidence, příjem a odesílání pošty, spisovna
g) správa počítačové sítě
h) řízení služebních automobilů, správa a údržba budov
a)
b)
c)
d)
e)

V kapitole nejsou zahrnuty dny pro specializované práce interního auditora a
zejména ekonomicko-správního oddělení, jejichž agendy jsou vykazovány samostatně
v plánech i zprávách pro ministerstvo vnitra – ekonomický odbor a odbor finanční kontroly a
pro ministerstvo financí.
Do činnosti této kapitoly a práce celého archivu se však výrazně promítnou změny
související s aplikací a uvedením do praxe zákona o státní službě.

