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Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb.
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, a předpisů
souvisejících, a úkolů stanovených odborem archivní správy a spisové služby MVČR.
V návaznosti na závěry generální inventury byly průběžně prováděny úpravy evidencí NAD
a související práce. Základní činnosti archivu jako jsou předarchivní péče, zpracování
a využívání, jsou v archivu ovlivněny jeho specifickým postavením v rámci archivní sítě.
Správní obvod Státního oblastního archivu v Praze je dle zákona vymezen územím dvou
nejhustěji osídlených a největších krajů v České republice, a to kraje Středočeského a hlavního
města Prahy. V Praze a Středočeském kraji mají zapsané sídlo velcí veřejnoprávní původci
(úřady práce, finanční ředitelství s finančními úřady, soudy, státní zastupitelství, celní úřady,
správy sociálního zabezpečení, školy a vysoké školy, nemocnice a zdravotnická zařízení,
zdravotní pojišťovny, Česká pošta, NAKIT s.p., Řízení letového provozu, Státní tiskárna cenin,
Státní pokladna CSS s.p.). U Městského soudu v Praze jsou zapsány tři čtvrtiny všech
soukromoprávních obchodních společností na území České republiky, i když své provozovny
mají v jiných krajích. Tím, že mají sídlo zapsané v Praze, veškeré povinnosti vyplývající ze
zákona 499/2004 Sb. spadají do péče SOA v Praze.
Tento fakt ovlivňuje rozsah práce archivu. Do určité míry byly výsledky práce ovlivněny i
fluktuací pracovníků, dané pracovními možnostmi v Praze - v místě sídla archivu. Zapracování
nových archivářů je náročné a dlouhodobé. S početně podprůměrným personálním vybavením
mezi ostatními archivy musí SOA v Praze zajišťovat služby pro mnohonásobně vyšší počet
veřejnoprávních i soukromoprávních původců.
Dlouhodobě jsou specifické činnosti archivu, zpracování archiválií a jejich využívání,
limitovány rovněž decentralizací některých depozitářů. Prostorová situace archivu je v delším
časovém horizontu neuspokojivá a vyžaduje dořešení v dohledné době. Některé depozitáře
vykazují závažné stavební nedostatky, které ohrožují, i přes dílčí opatření uložené archiválie.
K výkyvům teplot dochází zejména v letních měsících. Jednotlivými archivy jsou využívány
relativně volné kapacity v SOkA Rakovník a Kutná Hora, příp. Mělníku. Archivní budovy po
15 a více letech provozu vykazují značné opotřebení, projevující se zejména zastaráváním
technologií klimatizace, měření a regulace a EZS. Časté problémy s těmito technologiemi
vyžadují zdlouhavá a náročná jednání. Zásadní prostorové problémy archivu jsou předmětem
zdlouhavých jednání s nepříliš uspokojivými spíše jen dílčími výsledky.
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Plnění úkolů archivu v rámci jednotlivých kapitol:

I.

PODMÍNKY ARCHIVU

II.

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ARCHIVÁLIÍ V ZÁKLADNÍ EVIDENCI NAD

III.

VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ

III. a)

Protokoly o výběru archiválií ve skartačním řízení

III. b) Protokoly o výběru archiválií v mimoskartačním řízení
III. 1.

Spisová služba a předarchivní péče

III.2.1. Kontrolní činnost spisové služby
III.2.2. Správní řízení
III.2.3. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
III.3.

Zpracování archiválií

III.4.

Využívání archiválií a badatelská agenda

IV.

STAV ARCHIVÁLIÍ

IV. 1.

Prověrky fyzického stavu archiválií

IV. 2.

Extrémní naměřené teploty a relativní vlhkosti podle přílohy č.5 k vyhlášce č.
645/2004 sb. odst.II.

IV.3.

Digitalizace, mikrofilmování archiválií a studijní kopie

V.

KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ

VI.

ODBORNÁ ČINNOST ARCHIVU

VI.1.

Vydavatelská a publikační činnost

VI.2.

Přednášky

VI.3.

Konference, semináře, exkurze, výstavy, spolupráce s jinými institucemi

VI. 4.

Rešerše

VI.5.

Projekty

VI.6.

Zahraniční cesty

VII.

Knihovna

VIII.

Řídící, ekonomická a organizační činnost
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PERSONÁLNÍ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY ARCHIVU

I.

STAV K 31. PROSINCI 2019
Druh pracovní činnosti

Systemizovaný stav

Skutečný stav

1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor)

21

21/0

21

21/0

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

12

5/7

12

5/7

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

7

0/7

7

0/7

4. Informatika

2

0/2

2

0/2

5. Konzervace a restaurování, preventivní péče o
archiválie

4

0/4

4

0/4

6. Reprografie

4

1/3

4

1/3

7. Badatelské služby

17

2/15

17

2/16

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

0

0

0

0

9. Předarchivní péče, kontrolní činnost

23

23/0

23

23/0

10. Archivní evidence a metodika

10

10/0

10

10/0

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

46

46/0

44

44/0

12. Zahraniční styky

0

0

0

0

146

107/39

144

105/39

Celkem

Poznámka k číslům s lomítkem:


čísla před lomítkem uvádí počet státních zaměstnanců podle zákona č. 234/2014 Sb. o
státní službě v platném znění



čísla za lomítkem uvádí počet zaměstnanců v pracovním poměru
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Přehled prostorové kapacity Státního oblastního archivu v Praze 2019
Organizační složka SOA Praha Využitá kapacita
Volná
Volná
v bm
plocha bez
kapacita
regálů m2 regálů v bm
Státní okresní archiv Benešov
3975
0
350
Státní okresní archiv Beroun
3725
0
410
Státní okresní archiv Kladno
4948
0
533
Státní okresní archiv Kolín
4270
0
420
Státní okresní archiv Kutná Hora
4385
0
1180
Státní okresní archiv Mělník
4264
0
2200
Státní okresní archiv Ml. Boleslav
3773
60
300
Státní okresní archiv Nymburk
4597
0
60
Státní okresní archiv Praha3584
0
1450
východ
Státní okresní archiv Praha-západ
3447
0
260
Státní okresní archiv Příbram
(+ 2262) 1666
0
0
Státní okresní archiv Rakovník
3481
0
1936
SOA v Praze - centrála
34252
0
3500
CELKEM
(+2262) 80367
60
12599

Využitá kapacita nezahrnuje archivní knihovny. Volná kapacita je součtem volně rozptýlených
drobnějších prostor.
Změna v kapacitě prostor je obtížně získávána přemanipulací fondů, v lepším případě
dovybavováním prostor kompaktními regály.
V SOkA Rakovník jsou deponovány méně využívané fondy ze SOkA Kladno a SOA v Praze
I. oddělení a na základě smlouvy druhopisy matrik z Archivu hl.m. Prahy.
V SOkA Kutná Hora jsou deponovány méně využívané fondy ze SOkA Kolín a Nymburk.
Pro SOkA Příbram je z havarijních důvodů v archivu pronajata depozitní plocha v Drahlíně
(celkový počet bm archiválií SOkA Příbram je 3930 bm).

5

II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ARCHIVÁLIÍ V ZÁKLADNÍ EVIDENCI NAD

V souladu s platným pokynem Odboru archivní správy a spisové služby ministerstva
vnitra ČR k vedení evidence NAD včetně druhotné evidence ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb.
v platném znění a předpisů souvisejících se v archivu postupovalo v aktualizaci databáze PEvA.
Archivní databáze PEvA byla aktualizována prostřednictvím modulů vnitřních a vnějších
změn, listů NAD i ARKY. Byl prováděn tisk nových karet ke všem fondům a byly
kompletovány spisy o fondu. Další revize a opravy evidence PEvA jsou prováděny v návaznosti
na závěry z kontroly vedení evidence NAD a zejména na postupném zpracovávání archiválií.
Nadále pokračuje spolupráce s muzei na úseku vypracování druhotné evidence NAD.
Muzeím je trvale nabízena spolupráce a poskytovány konzultace k vedení druhotné evidence
NAD.

SOA v Praze

Nezpracováno

Inventarizováno

Celkem bm

Zpracováno

centrála

34251,70

14087,18

20164,52

11124,91

Benešov

3975,45

819,29

3156,16

542,32

Beroun

3724,86

2695,08

1029,78

2176,08

Kladno

4947,53

914,59

4032,94

716,54

Kolín

4270,49

1926,61

2343,88

1260,36

Kutná Hora

4384,89

973,79

3411,10

965,55

Mělník

4264,30

1523,72

2740,58

948,02

Mladá Boleslav

3772,84

1199,37

2573,47

452,32

Nymburk

4596,64

507,16

4089,48

478,54

Praha-východ

3584,15

443,13

3141,02

426,07

Praha-západ

3446,68

925,26

2521,42

922,02

Příbram

3928,38

287,19

3641,19

211,28

Rakovník

3481,22

1540,25

1940,97

911,74

celkem

8269,00

27842,62

54786,51

21135,75

III. 1. Spisová služba a předarchivní péče
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I.oddělení SOA
U veřejnoprávních původců proběhla rozsáhlejší skartační řízení u Městského a
obvodních soudů v Praze, Krajského úřadu Středočeského kraje, Pražské správy sociálního
zabezpečení, finančních úřadů na území hl. m. Prahy a dalších institucí uvedených níže. U
soukromoprávních původců probíhala skartační řízení především u zdravotnických zařízení,
škol a školských zařízení. Celkem bylo vyhotoveno 98 protokolů o skartačním řízení. Úhrnem
bylo v rámci skartačních řízení posouzeno 3 709,54 bm dokumentů, z nichž bylo do archivu
vybráno 56,17 bm a 18293038 byte archiválií. Celkem tedy bylo do archivu převzato 1,51 %
archiválií z celku navrhovaných dokumentů.
Metodické návštěvy u původce nebo vlastníka archiválie proběhly u - Úřad regionální
rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP), Pražská správa sociálního zabezpečení,
Oblastní Inspektorát Práce Pro Hlavní Město Prahu, Česká obchodní inspekce Inspektorát pro
Středočeský kraj a Hl. m. Prahu, Probační a mediační služba Praha, Městský soud v Praze,
Krajský soud v Praze, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Akcent College s.r.o.,
První soukromá hotelová škola v Praze, Základní škola Sguare s.r.o., Střední odborná škola
podnikatelská PROFIT, spol. s r.o., Střední škola knižní kultury, Montesorri základní škola,
Archa, z.s., Střední škola gastronomická a hotelová, Obec Vrané, Odborová zdravotní
pojišťovna, Město Černošice, Město Mníšek, Město Kolín, Město Kutná Hora, Dětský Domov
Nové Strašecí, Město Neratovice, Město Roztoky u Prahy, Město Jílové u Prahy, Město
Jesenice, Město Čáslav, Tiskárna cenin, Město Říčany, Město Mělník, Město Brandýs nad
Labem, Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Posouzení celé spisové normy, nikoli jen dílčí konzultace: Vysoká škola mezinárodních a
veřejných vztahů, Unicorn College s.r.o., Základní škola Livingston s.r.o., Montesorri, základní
škola Archa, z.s., Střední odborná škola umělecko-řemeslná s.r.o.
II. oddělení
V roce 2019 proběhlo pět archivních dohlídek spojených s výběrem archiválií ve
skartačním řízení, sice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Obecního úřadu Davle –
matrika, Městského úřadu Hořovice – matrika, Krajské veterinární správy v Benešově a SPÚ Krajského pozemkového úřadu pro Prahu a Středočeský kraj.
Probíhala kontinuální spolupráce s matričními úřady Středočeského kraje – spolupráce
při plnění úkolů vyplývajících z archivního a z matričního zákona: poskytování informací při
vyřizování žádostí, metodické konzultace a (ústní či písemná) vyjádření, dohledávání
„chybějících“ zápisů a matrik pomocí matričních soupisů, právních norem či při archivních
dohlídkách a kontrolách, informace k aplikaci eBadatelna atp. Dále přepisy, orientační překlady
a výklady matričních zápisů poskytovaných archivem jako podklady i jejich kopií
vyhotovených z matrik uložených dosud na matričních úřadech a zaslaných archivu
(neoficiálně – jednotlivě neevidováno). Dále spolupráce s Krajským úřadem Středočeského
kraje – zprostředkování kontaktu s matričními
úřady,
konzultace
plánovaných
a
provedených změn ve struktuře matričních obvodů i v uložení matrik na matričních úřadech.
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Poměrně rozsáhlé práce byly vykonány v rámci připravované technické novelizace matričního
zákona a při přípravě matričního zákona nového – vyjádření k zamýšleným změnám
skartačních lhůt, věcnému rozsahu těchto změn atp.
Veřejnoprávní původci – skartační řízení: SPÚ - Krajský pozemkový úřad pro Hlavní město
Prahu a Středočeský kraj, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální úřad pro hlavní
město Prahu, Krajská veterinární správa v Benešově, Profit I. s.r.o. (dokumenty někdejšího
Pozemkového fondu ČR – krajské pracoviště pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu),
Městský úřad Benešov, Magistrát města Mladá Boleslav, Městský úřad Dobrovice, Městský
úřad Kosmonosy, Obecní úřad Čachovice, Obecní úřad Skalsko, Městský úřad Beroun,
Městský úřad Hostomice, Obecní úřad Čistá u Rakovníka, Obecní úřad Žleby, Městský úřad
Rožmitál pod Třemšínem, Městský úřad Dobříš, Městský úřad Mnichovo Hradiště, Městský
úřad Kralupy nad Vltavou, Městský úřad Kolín, Obecní úřad Brandýsek, Obecní úřad Hudlice,
Městský úřad Český Brod, Městský úřad Příbram, Úřad Městyse Štěchovice, Úřad Městyse
Bezno, Úřad Městyse Karlštejn, Úřad Městyse Rataje nad Sázavou, Městský úřad Rožďalovice,
Městský úřad Sadská, Obecní úřad Velká Dobrá, Městský úřad Uhlířské Janovice, Úřad
městyse Všetaty.
Do depozita bylo od Krajského katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, bez č. NAD,
přijato dodatkem k příslušné smlouvě dalších 70 bm dokumentů.
III. oddělení
Metodické návštěvy a jednání s veřejnoprávními původci: Výzkumný a vývojový ústav
dřevařskýs.p., Česká pošta, s.p., Státní tiskárna cenin, s.p., DIAMO s.p., Státní pokladna
Centrum sdílených služeb, s.p., Všeobecná zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra,
Technický a zkušební ústav ve stavebnictví s.p., Povodí Vltavy, státní podnik.
Metodické návštěvy a jednání se soukromoprávními původci (pouze nejdůležitější):
Clovis, a.s., České dráhy a.s., Česká spořitelna a.s., Česká pojišťovna a.s., ČSOB a.s., Komerční
banka, a.s., Škoda Auto a.s., Kavalierglass, a.s., innogy Česká republika a.s., UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., CPI Services, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna
Insurance Group, SKLÁRNY KAVALIER, a.s., ČEPRO, a.s., Howden ČKD Compressors
s.r.o., Raiffeisen stavební spořitelna, SPOLANA s.r.o., GE Capital (Czech) Holdings, s.r.o.
v likvidaci.
Metodické návštěvy a konzultace, stanoviska k udělení koncese (4 stanoviska)
probíhaly i s komerčními spisovnami: Systematic a.s., Iron Mountain Česká republika s.r.o.,
REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., Docu Save s.r.o., Komerční spisovna Krnsko
s.r.o., Coolbenka s.r.o., RH IT Solution, s.r.o., ČEZ, a. s.
Spisové řády 8 – Vojenská zdravotní pojišťovna, Magnalink a.s., Škoda Auto a.s.,
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Oborová zdravotní pojišťovna, Technický a zkušební
ústav ve stavebnictví, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, ČEPS Invest, a.s.
Metodické návštěvy a jednání s veřejnoprávními i soukromoprávními původci byly i
v roce 2019 zaměřeny na konzultace k zákonu č. 499/2004 Sb., k vyhlášce č. 259/2012 Sb.,
k zákonu č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
k nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR),
konzultace spisových řádů a spisových a skartačních plánů, na přípravu skartačních řízení,
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přebírání archiválií do SOA a problematiku elektronických systémů spisových služeb.
S komerčními spisovnami byly konzultovány převážně problematiky vyřazování dokumentů,
digitalizace dokumentů, skartačních lhůt a ukládání dokumentů, schvalování nových
provozoven a vyjádření k udělení koncese. Byla vydána dvě kladná stanoviska k udělení
koncese a dvě stanoviska zamítavá.
Protokoly o výběru archiválií ve skartačním řízení – pouze třetí oddělení realizovalo
celkem 888 skartačních řízení u veřejnoprávních a soukromoprávních původců. Počet
skartačních návrhů oproti roku 2018 klesl o 191 návrhů, čímž se vrátil do stavu v roce 2017.
Veřejnoprávní původci vyřazují ve skartačním řízení pravidelně. Soukromoprávní původci
stále využívají možnost danou § 7 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., a žádají o vyřazení
dokumentů ve skartačním řízení.
3. oddělení vydalo i 14 protokolů o skartačním řízení pro SOA v Praze – centrálu a jednotlivá
SOkA.
Úspěšně proběhla první elektronická skartační řízení v ostrém provozu Národního
portálu pro Oborovou zdravotní pojišťovnu a SOA v Praze – transakční protokoly.
Ve skartačním řízení byly převzaty AF: ČPP Transgas s.p., 1967-2005, 15,01 bm, Technomat,
s.p. v likv., 1991-1997, 0,51 bm, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, 1902-2008, 2,70 bm
TESLAMP Holešovice a.s., 1926-2002, 21 bm.
V elektronickém skartačním řízení byly převzaty AF:
Oborová zdravotní pojišťovna, 2007, 0,01 bm k nám + 2553385 byte metadat do NDA
Státní oblastní archiv v Praze, 2017, transakční protokoly, 10 datasetů o velikosti 388 145 900
bytů do NDA.
Protokoly o výběru archiválií mimo skartační řízení, projednání zabezpečení
dokumentů, stanoviska k uložení dokumentů družstev - celkem 2397 protokolů o výběru
archiválií mimo skartační řízení. Celkem 124 projednání zabezpečení dokumentů
likvidovaných společností. Celkem 28 stanovisek k uložení dokumentů bytových družstev
Počet žádostí o výběr archiválií mimo skartační řízení v souvislosti s § 11 odst. 2 zákona
č. 499/2004 Sb., při vstupu společnosti do likvidace nebo insolvenčního řízení, stoupl v roce
2019 oproti roku 2018 o 144 návrhů. Počet žádostí o projednání zabezpečení dokumentů
rušených společností a žádostí o stanoviska k rušení bytových družstev zůstalo zhruba na stejné
úrovni jako v předcházejícím roce.
Při výběru archiválií mimo skartační řízení a projednání zabezpečení dokumentů byly
převzaty AF: CLOVIS, a.s., v likvidaci, 2010-2018, 0,14 bm , GE Capital (Czech) Holdings,
s.r.o. v likvidaci, 0,12 bm, Agrobanka a.s. – 9,86 bm, nebylo dokončeno, jak předpokládáno
v roce 2019, ale bude v roce 2020, Diagnostika staveb Dostál a Potužák s.r.o., 1991-2019, 100
bm DAR.
Celkem bylo v centrále SOA vyhotoveno 1080 protokolů o výběru archiválií ve
skartačním řízení. Pouze I. a II. oddělení posoudilo 7471 bm písemností a vyřadilo 7325 bm
písemností ve skartačním řízení. V mimoskartačním řízení bylo vyhotoveno celkem 2554
protokolů. Trochu odlišná situace je v oddělení fondů hospodářských subjektů, které vyřazuje
ve skartačním i mimoskartačním řízení na žádost několika tisíc soukromoprávních původců
ročně a kteří neuvádějí vyřazované dokumenty v běžných metrech vyřazovaných dokumentů.
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Státní okresní archivy realizovaly běžnou revizní činnost, zpravidla v souvislosti
s prováděním skartačního či mimoskartačního řízení a instruktážemi. Archivy pokračovaly
s přednáškami zaměřenými na metodiku vedení spisové služby zejména v souvislosti se
změnami v archivním zákoně a předpisech souvisejících. Vedle zpracování skartačních návrhů
vyřizovaly archivy žádosti o projednání zabezpečení dokumentů zanikajících
soukromoprávních původců. Výběr oslovených původců k provedení skartačního řízení byl
podmíněn buď absencí skartačního řízení v minulosti, nebo jinými nedostatky při jeho
provádění (např. tím, že do skartačního řízení nenabízejí dokumenty kategorie A apod.).
Osloveným původcům byla nabídnuta metodická pomoc v podobě školení. Nejednalo se pouze
o zásady ukládání dokumentů a provádění skartačního řízení, ale také základy vedení spisové
služby vůbec. Nabídka proškolení je původci hojně využívána.
Celkem bylo státními okresními archivy Středočeského kraje vydáno 1099 protokolů
o výběru archiválií ve skartačním řízení, posouzeno bylo 12 957 bm dokumentů, vyřazeno 11
085 bm dokumentů. Mimo skartační řízení bylo vydáno 311 protokolů, posouzeno 351 bm
dokumentů a vyřazeno 307 bm dokumentů. Pozornost byla věnována konzultacím a posuzování
spisových řádů a spisových a skartačních plánů, zejména u původců s povinností vést spisovou
službu. Schvalovací proces spisových a skartačních plánů určených původců představuje
časově náročný úkol, neboť ve většině případů se jedná o opakované konzultace a návštěvy.
Vybrané archiválie byly přejímány do okresních archivů po provedení základní očisty.
K zajímavějším přírůstkům za rok 2019 lze uvést ze SOkA Mladá Boleslav - např. 4 ks
různých kronik (úřední obecní, spolkové), kartotéka sběrného střediska v Bělé p. Bezdězem,
dokumenty OAV NF Mnichovo Hradiště, policejní přihlášky z obcí v oblasti Bělé p. B.,
dokumenty a fotografie z činnosti Okresní zemědělské správy v Mladé Boleslavi, duplikáty
matrik různých farností, soubor vodních knih z okresního úřadu v Mladé Boleslavi, evidence
funkcionářů MNV, ONV a starostů z let 1964-2002. Na základě darovací smlouvy převzal
archiv do péče osobní fond Václava Škody (1902-1942), tajemníka ČS. sociálně demokratické
strany dělnické a člena ústředního vedení odboje domácího. V roce 2019 byla uzavřena jedna
depozitní smlouva se Včelařským spolkem pro Mladou Boleslav a okolí z.s., (IČ 04537335),
který v archivu uložil dokumenty předchůdců spolku z let 1920−1973. Přírůstek SOkA
Nymburk - soubory kronik z některých základních škol (Dymokury, Krchleby, Libice nad
Cidlinou), doposud neodevzdané městské privilegium z Rožďalovic z roku 1799 či dokumenty
uvozující zrušení Středočeského symfonického orchestru Bohemia v Poděbradech. Většina
převzatého materiálu náleží do fondu obcí, měst, spolků a veřejnoprávních institucí.
Mezi významnější přírůstky SOkA Rakovník náleží skleněná deska zachycující podobu
fotoateliéru Bořivoje Vojtěcha Kračmara, dále, fotografie zobrazující obec Nový Dvůr u
Petrovic při záboru 1938, kronika obce Roztoky 1927-1971, kronika obecné školy Petrovice
1913-1921 popisující poměry v obci v době 1. světové války 1913-1921, oficiální a soukromé
kroniky obce Čistá z let 1836-2008 a rukopis V. Scheinera z r. 1881- Kronika města Čistá a
jeho okolí, 5 pamětních knih obce Zbečno 1924-2008, fotoalbum historických pohledů na
Zbečno, rukopisy a strojopisy Fr. Froňka – Pěnčina a Klíčava, Zbečno XIX. století, pamětní
knihy Zbečna1-3. díl 1929-1937a pamětní knihy kroniky obce Újezd nad Zbečnem.
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III. 2. 1. Kontrolní činnost spisové služby
Kontroly v oblasti archivnictví a spisové služby byly uskutečněny v souladu s plánem
provádění kontrol. Systém provádění kontrol určenými kontrolujícími z jiného okresu se
osvědčil.
V roce 2019 provedl Státní oblastní archiv v Praze celkem 34 kontrol výkonu spisové
služby u původců archivu. Jednalo se převáženě o kontroly plánované, byly ale též realizovány
kontroly následné a kontroly na podnět (podnět původce samotného, podnět odborů MV, podnět
třetích stran).
Ve všech případech byl po kontrolním šetření na místě vyhotoven kontrolní protokol,
který byl doručen původci. Ve většině případů na protokol navazuje zpráva původce, jako
kontrolované osoby, o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných kontrolou. Obsahem zprávy
je pak výčet všech provedených nebo plánovaných opatření, kterými byly nedostatky
odstraněny, nebo které preventivně zamezují vzniku dalších nedostatků v budoucnu.
Oddělení SOA

Počet kontrol

Kontrolovaná osoba

I. oddělení

3

město, vysoká škola, městská
část

II. oddělení

2

obec, komerční spisovna

III. oddělení

1

obec

SOkA Benešov

1

obec

SOkA Beroun

3

2 x město, katastrální úřad

SOkA Kladno

3

SOkA Kolín

3

město,
škola
(gymnázium)
2 x obec, nemocnice

SOkA Kutná Hora

2

obec, město

SOkA Mělník

1

škola

SOkA Mladá Boleslav

2

SOkA Nymburk

4

(střední odborná
škola/učiliště)
město, Krajská hygienická
stanice
2 x město, nemocnice, obec

SOkA Praha-východ

1

město

SOkA Praha-západ

4

3 x obec, úřad práce

SOkA Příbram

2

město, obec

SOkA Rakovník

2

obec,

obec,

městská

veterinární

správa
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III.2.2 Přestupkové řízení
Archiv v roce 2019 rozhodl v 5 přestupkových řízeních. Ve všech pěti případech se
jednalo o ÚSC, vesměs obce. Byly uloženy pokuty v rozmezí od 7.000,- Kč do 30.000,- Kč
(celkem v částce 107.000,- Kč). V jednom případě se obviněný odvolal.

Přestupkové řízení:
Obviněný
Obec
Město
Obec
Obec
Obec

Pokuta
25.000,- Kč
25.000,- Kč
20.000,- Kč
7.000,- Kč
30.000,- Kč

Forma rozhodnutí
příkaz
příkaz
rozhodnutí/odvolání
příkaz
rozhodnutí

III.2.3. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Celkem byly podány 4 žádosti podle zákona 106/1999 Sb., z nichž ne všechny byly svým
obsahem žádostmi podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Žádost odmítnuta – svým obsahem šlo o dotaz podle zákona č. 499/2004 Sb. Celkem 2
případy.
Dle žádosti poskytnuta informace o provedených kontrolách u hl. města Prahy.
Dle žádosti poskytnuta informace o počtu dotazů na prošetřovatele.
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III. 3. Zpracování archiválií
Zpracování a inventarizace archiválií probíhaly v roce 2019 ještě v programu JANUS
v. 1.53. Proces zpřístupňování archiválií negativně ovlivňuje setrvalý nárůst administrativní
agendy i nárůst úkolů na úseku předarchivní péče. Kontrola archiválií při jejich předkládání ke
studiu v badatelnách archivu a v neposlední řadě personální problémy spojené především
s nemocností zapříčinily nedokončení některých plánovaných úkolů v inventarizačních
pracích. I přes výše uvedené komplikace dosahuje archiv na tomto úseku dobré výsledky.

SOA v Praze
I. oddělení
II. oddělení
III. oddělení
IV. oddělení
Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha-východ
Praha-západ
Příbram
Rakovník
Celkem

Celkem
zpracováno
254,37
18,59
126,88
0,00
80,29
413,18
16,99
22,10
45,64
24,58
62,45
30,44
5,75
3,45
110,19
6,56
1221,46

Definitivně
inventarizováno
32,49
9,69
0,24
0,00
15,28
96,36
3,58
5,75
3,65
1,94
49,85
3,25
5,66
3,45
1,70
0,27
233,16

Průběžně
inventarizováno
221,88
8,90
10,00
0,00
65,01
0,00
13,01
16,35
25,40
22,64
12,60
22,77
3,00
0,00
67,00
6,29
494,85

Vypracování definitivních archivních pomůcek zaostává zdánlivě, jsou-li zpracovávány
rozsáhlé archivní fondy.
Strukturu i rozsah zpracování fondů ukazují přiložené tabulky. Důraz byl podle možností
kladen zejména na zpřístupňování kmenových fondů, badatelsky nejvíce frekventovaných, ale
i slučování v minulosti prozatímně zpracovaných částí fondů a zejména definitivní
inventarizaci.
Podle možností a v souladu s uzavřenými smlouvami s jednotlivými diecézemi a pražskou
arcidiecézí se přistupuje i ke zpracovávání církevních fondů. Průběžně jsou v archivech
zpracovávány sbírky fotografií a soudobé dokumentace.
Byly tříděny a zpracovávány seznamy k přebíraným archiváliím nebo těm, u kterých seznamy
chyběly.
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V jednotlivých odděleních se pracovalo na rejstříkování a katalogizaci:
I. oddělení
Pokračovaly práce na revizi archiválií obchodního rejstříku v rámci fondu Krajský soud
obchodní Praha (1856) 1857-1949 včetně doplňování příslušné kartotéky.
Celkově bylo v rámci archivně zpracovatelské práce zrejstříkováno 2 130 evidenčních
jednotek.
Byla vytvořena pomůcka pro snazší orientaci ve spisovém materiálu KSC z období 1898–1949.

Ve II. oddělení
Probíhala katalogizace:
Vs Obříství (1653-1940), NAD 545 – katalogizováno 41 ev. j.
Vs Řitka (1752-1945), NAD 253 - katalogizovány 4 ev. j.
Vs Tetín (1718-1944), NAD 394 - katalogizovány 3 ev. j.
Vs Želkovice (1797-1945), NAD 423 - katalogizovány 4 ev. j.
Vs Praskolesy (1713-1906), NAD 420 - katalogizováno 13 ev. j.
Vs Mitrovice-Přestavlky (1800 – 1945), NAD 176 – katalogizováno 9 ev.j.
Celkem bylo zkatalogizováno 74 evidenčních jednotek.
Ve III. oddělení se pokračovalo v třídění, sepisování a překrabicování fondů:
Modřanská potrubní a.s., 1929-1993, celková metráž 9,08 bm, roztříděno a pořízen soupis
ke 2,93 bm
Modřanské strojírny s.p. 1944-1997, roztříděno a pořízen soupis, původní metráž 12,66 bm,
vnitřní skartací vyřazeno 0,22 bm
Klenoty Poříčí nad Sázavou s.p. 1968-1995, 3,59 bm roztříděno a pořízen soupis
ČKD – Sbírka fotografií a filmů 1900-1990, překrabicování a uspořádání negativů na skleněné
podložce, plastové podložce a fotografií v množství 5,5 bm
Ringhoffer 1839-1952 – dokončen podrobný soupis, 9,72 bm (81 kartonů)
ČKD Kompresory ?1962-1989?, roztřídění, popsání a uložení fotografií do kartonů 2,6 bm
ÚLUV s.p. dodatek, 1951-1993, třídění soupis, 2,5 bm.
ČKD akvizice, ?, roztříděno, pořízen soupis, 2 bm
INMED INTERNATIONAL,spol. s r.o., 1992-1998, 0,2 bm roztříděno a pořízen soupis
INVESTA, a.s. 1982-2003, 0,05 bm, roztříděno a pořízen soupis
SPORT-Artis, a. s. 1979-1990, 0,01 bm, roztříděno a pořízen soupis
Včela s.d. 1965-2002, roztříděno a pořízen soupis, 7,80 bm
TOS Čelákovice, s.p., 1937-1939, kontrola a oprava soupisu 67,08 bm (559 kt.)
SOkA Kladno pokračoval ve zpracování digitálních reprodukcí kartotéčních lístků (lístky pro
domácnost, policejní přihlášky apod.) digitalizovaných v projektu Rozvoj eGovernmentu ve
Středočeském kraji. Zpracování spočívalo především v kontrole řazení snímků.
SOkA Mělník pokračoval na průběžném zpracovávání přírůstků Sbírky fotografií okresu
Mělník 1870-2012 v rozsahu 1234 evidenčních jednotek.
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SOkA Mladá Boleslav zrejstříkoval 1566 evidenčních jednotek z archivního fondu Berní
správa Mladá Boleslav. Došlo tak ke zpřístupnění přihlášek majetku z let 1946–1949 (N.p.,
O.p., Pr.O., závodní podíly) a milionářské dávky z let 1947–1949, ke kterým se nedochovaly
žádné rejstříky. Během roku bylo opatřeno popisem 163 kusů fotografií ze Sbírky obrazové
dokumentace. Dále byly zpracovány přírůstky (plakáty, pozvánky, tisky atd.) z roku 2018 a
zařazeny do Sbírky soudobé dokumentace.
SOkA Příbram
Byl vytvářen chybějící rejstřík (písmeno K) k hojně badatelsky využívaným matrikám
narozených Příbram do roku 1850. S ohledem na stav a důležitost fondů a jejich využívání
pracovníky archivu při rešerších a badatelskou veřejností pokračovalo třídění a zpracování
Sbírky obrazového materiálu okresu Příbram. Kroniky jsou evidovány v programu Microsoft
Access. Ke konci roku 2019 je v systému evidováno 1905 kronik. V archivu je uloženo 1430
kronik, což činí 75,07%. Přírůstek za rok činí 13 kronik. Digitalizovaných je 613 kronik, 485
digitalizovaných kronik je uloženo v archivu.
V roce 2019 byly v neztečeném rozsahu shromažďovány regionální tisk, noviny,
příležitostné tisky, reklamy, plakáty a jiná drobná dokumentace, soudobá dokumentace
zpracovávána podle časových možností.
V souvislosti s dálkovým zpřístupňováním archivních pomůcek byly prováděny finální
práce v programu JANUS a následná distribuce pomůcek na internet (aplikace VadeMeCum).
V roce 2019 bylo takto zpřístupněno 29 archivních pomůcek, celkový počet je nyní 903. Do
internetové aplikace byla implementována data z databáze PEvA, platná k září 2019.
Do prací v této kapitole je nutno zahrnout činnost Jaroslava Šulce, který pracoval při
odborné pracovní skupině pro vývoj softwaru pro popis archiválií na základě nových
Základních pravidel při OASSS MV jako zástupce SOA v Praze. Současně pokračovaly
přípravné práce na implementaci nového pořádacího softwaru ELZA pro podmínky SOA v
Praze.
V návaznosti na zpracování archivních fondů byly pravidelně zapisovány změny
v evidenci PEvA, prováděno kartonování, štítkování, doplňovány a upřesňovány lokační
přehledy, uskutečnily se revize fondů nebo jejich částí, v souvislosti se scelováním fondů
delimitace v rámci regionu a v zájmu maximálního využití místa přesuny archivních fondů.
Významnou položku představuje vypracovávání lektorských posudků ke zpracovávaným
archivním pomůckám.
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III. 4. VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
Badatelská agenda
Všechna oddělení centrály spolupracují s oddělením využívání při vyhledávání a
předkládání archiválií badatelům i likvidátorům a pro exkurze. Využívány byly kromě
kmenových fondů oddělení fondů veřejné správy fondy např.: Akcionářský pivovar na
Smíchově; Avia Letňany; Bankovní dům Petschek a spol. Praha; Brandýské strojírny a slévárny
s.p.; Cukrovar Mnichovo Hradiště; Cukrovar Močovice; Cukrovary Schoeller a spol. a.s.;
Cukrovar Staré Benátky a.s.; Česká pojišťovna; České dráhy – ŘSD Praha, České dráhy HK,
České dráhy Oblastní ředitelství Praha, České dráhy, ŘSD spisové knihy, České dráhy –
Buštěhradská železnice, České dráhy ŘSD Ústí nad Labem, České dráhy – BNB, České dráhy
PDE – Pražsko Duchovská dráha, České dráhy a.s., Sbírka vleček, ČD – SNDVB
Jihoseveroněmecká spojovací dráha, České dráhy, LB – SSAP, České dráhy, Sbírka stavební
dokumentace, ČD Ústecko Teplická dráha, České dráhy SbHžNaP, ČD LB SSAM; ČKD; ČKD
Dukla; ČMK a.s.; Čokoládovny a.s.; ČSA; Dental s.p.; Důl Ronna Švermov; Elektrotechnické
závody Křižík; ETA a.s. Praha; Chaudoirovy kovodělné závody a.s.; Ing. Josef Jelínek, Beroun;
IPS s.p. Praha; Josef Heller a syn – úprava a zpracování kožešin po továrnicku; Kamenouhelné
doly Kladno; Kartis – Hugo Spitz Praha; KNP Křižík; Koh-i-noor a.s.- Waldes; Kolínský
cukrovar – závod Ratboř; Koramo s.p. Kolín; KSO Praha; Litické žulové lomy a továrna na
stavivo, spol. s r.o.; Lhotský; Lidka; Odeon; Odkolek a.s.; Orion; Pála a.s. Slaný; Papírny
Vrané; Pivovary a sladovny Praha; Podnikový archiv Mír n.p.– Politika; POLDI SONP Kladno;
Polygrafia; Polygrafický průmysl GŘ; Pragotron Praha s.p.; Prchal – Ericson a spol. a.s. Kolín;
Pražská akciová tiskárna; Pražská mostárna; Pražské papírny; Ringhoffer; První
českomoravská továrna na stroje v Praze; Rupa; SČTE – severočeská továrna elektroměrů,
spol. s r.o. Čakovice; Skorkovský Karel a.s. Praha; Spolek českých inženýrů v Praze; Spořitelna
česká; Telektra – akciová továrna na výrobu telefonů a telegrafů; Tesla Vysočany; TOS
Čelákovice; Tranzitní plynovod k.p. Praha; ÚLUV; Union cukr a.s. Kolín; Ústředí uměleckých
řemesel; Velim; Vilnes – Vilém Nesl, elektrotechnické výrobky Praha; Vorel – továrna na
dámské klobouky Praha; Walter a.s.
Vedle standardního zájmu o soukromé genealogické rešerše a výpisy z matrik narostly
též požadavky na úřední matriční rešerše a výpisy zejména v souvislosti s probíhající akcí na
soulad evidence vlastníků pozemků.
Zájem dále stoupal též o soukromé rešerše z velkostatkových fondů a výpisy z PK.
Okruh studovaných témat v okresních archivech je téměř shodný s uplynulými roky badatelé se věnovali rodopisu, dějinám 1. pol. 20. století, lidové architektuře, městské správě,
dějinám obcí, významným regionálním osobnostem, spolkové činnosti, dějinám průmyslu,
školství, sportu, církevní správě, stavebně historickým průzkumům památek, projektová
dokumentace staveb (zejména vodoprávní agenda) apod.
Nejvíce jsou využívány kmenové fondy jako jsou okresní úřady a (sčítací operáty), berní
úřady, archivy měst (evidence obyvatel, zápisy městského zastupitelstva a kroniky), dále fondy
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jednotlivých obecních a místních národních výborů (zde u badatelů přetrvává zájem o kroniky),
následovaly fondy osobní, spolků a škol (opět žádané kroniky a zápisy z jednání spolků a
jednání učitelů) včetně církevních fondů a podnikových fondů (opět kroniky). Studijně žádané
jsou sbírky fotografií a regionální tituly.
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Základem činnosti IV. oddělení zůstává předkládání, vyhledávání a manipulační práce
pro badatelnu, služba v badatelně, konzultace s badateli, orientace v badatelně, práce
s archivními pomůckami, evidence badatelů apod., evidence výpůjček a zápůjček, revize
reversů, vyhledávání v depozitářích. Počet badatelských návštěv byl na centrále v roce 2019
celkem 2 257 (638 badatelů). V roce 2019 tak pokračoval mírný pokles počtu badatelských
návštěv i badatelů. Z důvodu poklesu badatelských návštěv pokračovalo pracovníky 4. oddělení
postupné přebírání agendy přípravy archiválií pro badatele, vyhotovování výpisů z matrik i
paleograficky složitějších archiválií (např. pozemkových knih), práce na zpracování
knihovních přírůstků do systému Verbis, popis matrik v eBadatelně apod. V roce 2019
pokračoval nárůst agendy spojený s pseudoanonymizací archiválií, předkládaných badatelům
v souladu s ustanovením paragrafu 37, odst. 12 zákona č. 499/2004 Sb., v platném znění.
Pokračovaly práce na kontrole sbírky stejnopisů inventářů SOkA.
Třemi pracovnicemi na dohodu (dohromady 1 pracovní úvazek) byly průběžně
foliovány spisy (volné listy) předkládané ke studiu. V případě nárazového nárůstu žádostí
vypomáhali s foliací i ostatní pracovníci badatelny. V roce 2019 bylo takto profoliováno 264
565 volných listů. Výrazně se začíná projevovat 13 let důsledného foliování a změna otvírací
doby badatelny z ledna 2019 (čtvrtky a pátky jsou vyhrazeny pouze pro předem objednané
vědecké pracovníky, kterým se archiválie před předložením nepročíslovávají, ale kontrolují se
jejich osobní věci přinesené do badatelny). Řada předkládaných spisů je již profoliována.
Znamená to tedy, že zkontrolováno při vracení je větší množství listů, než je foliováno. Zvlášť
jsou počítány a zaznamenávány ceniny (kolky, známky) a následně kontrolovány. Díky výše
uvedeným preventivně-bezpečnostním opatřením došlo obsluhou badatelny v dubnu 2019
k zadržení zloděje při pokusu o krádež archiválií.

oddělení
Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha východ
Praha západ
Příbram
Rakovník
SOA centrála
CELKEM

BN
BE
KL
KO
KH
ME
MB
NB
PV
PZ
PB
RA
SOA

FOLIACE
Počet profoliovaných listů
Počet dní
7674
6
2995
5
31000
20
29278
18
44000
29
15682
15
10840
5
2585
6
7490
5
3200
9
7000
14
11880
12
*
264565
438189
141
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Foliace spisů v badatelně SOA představuje jeden celý pracovní úvazek.
V badatelnách archivu jsou pořizovány pro badatele snímky v kvalitě běžné studijní
kopie. Počet kopií pro badatele pozvolna klesá, poněvadž podle zákona 499/2004 Sb. v
platném znění si badatelé pořizují kopie sami vlastními digitálními aparáty.

IV. STAV ARCHIVÁLIÍ
IV. 1. PROVĚRKY FYZICKÉHO STAVU ARCHIVÁLIÍ
U nově přijatých archiválií byl prováděn mikrobiologický průzkum, stejně jako u
archiválií s podezřením na mikrobiologické napadení. V případě zjištěné kontaminace byly
archiválie uloženy do karanténního depozitáře a poté hromadně dezinfikovány ethylenoxidem
ve sterilizační lince Národního archivu. Hromadná dezinfekce byla archivu umožněna pouze
v prvním pololetí a týkala se řádově několika desítek běžných metrů archiválií.
Oddělení provedlo na základě žádosti mikrobiologický průzkum v Archivu ČVUT a
následně vyhotovilo mikrobiologický protokol s doporučením na dezinfekci archiválií i
ukládacích prostor.
Fyzická kontrola archiválií je dále prováděna samotnými archiváři průběžně v rámci
práce v depozitářích, při vyhledávání archiválií pro badatele a zejména při zpracování
archiválií. U zjištěných a evidovaných závad se jedná převážně o viditelná mechanická
poškození jednotlivin, jejichž stav je konzultován a posléze napravován ve spolupráci
s konzervační dílnou. Je veden seznam archiválií, které vyžadují zásah konzervátorů, a je
průběžně aktualizován. Podle možností jsou realizována cílená opatření směřující k odstranění
zjištěných nedostatků.
Zhoršování fyzického stavu je možno očekávat u badatelsky frekventovaných fondů.
V průběhu roku se díky automatizovanému systému měření a regulace dařilo držet v normách
stanovených zákonem jak teplotu vzduchu v depozitářích, tak i vzdušnou vlhkost. Naměřené
extrémní hodnoty překročily zákonem stanovené normy výjimečně, a to v důsledku výkyvů
vnějších klimatických podmínek nebo krátkodobých výpadků technologických zařízení.
V zájmu ochrany archiválií bylo v badatelnách archivu respektováno a dodržováno
opatření studia písemností v bavlněných rukavicích. Degradaci archiválií lze trvale sledovat
v souvislosti s vyšší kyselostí papíru u některých skupin historických archiválií.
V rámci péče o fyzický stav kulturních památek byly v souladu se zněním archivního
zákona provedeny kontroly archivních kulturních památek v centrále (včetně AKP Štencův
archiv, Supraphon a AKP uložených v Lobkovickém archivu), a v okresních archivech Kladno,
Kutná Hora, Praha-východ, Příbram a Rakovník. U žádné z našich AKP nebylo zjištěno
zhoršování fyzického stavu. Všechny AKP jsou digitalizovány. Závady nebyly zjištěny.

IV. 2. EXTRÉMNÍ NAMĚŘENÉ TEPLOTY A RELATIVNÍ VLHKOSTI PODLE
PŘÍLOHY Č.5 K VYHLÁŠCE Č. 645/2004 SB. ODST.II.
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IV. 3. DIGITALIZACE, MIKROFILMOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ A STUDIJNÍ KOPIE
Fotografické práce byly zaměřené na vyřizování badatelských objednávek a pořizování
fotodokumentace k akcím archivu (vernisáže výstav, odborné konference a semináře, exkurze,
setkání zaměstnanců, společenské události, fotografie zaměstnanců na nové služební průkazy),
pořízeny byly také nové fotografie archivních budov.
Byla dokončena digitalizace matrik knižními skenery. Posledním dokončeným okresem
byl okres Kladno (516 matrik, 91 484 snímků). Kromě toho bylo digitalizováno 179 přírůstků
převzatých z matričních úřadů (33 249 snímků) a 227 svazků původně digitalizovaných
z mikrofilmů bylo přeskenováno (39 834 snímků). Vedle nich byly digitalizovány také další
archiválie, a to jak knižními skenery, tak digitálním fotoaparátem. Zahájena byla systematická
digitalizace pozemkových knih, digitalizováno bylo celkem 74 svazků z fondů velkostatků
Mitrovice-Přestavlky, Obříství, Praskolesy, Řitka, Tetín a Želkovice. Za zvláštní zmínku stojí
také 156 kronik a 34 listin ze státních okresních archivů. Byly prováděny přípravné práce pro
plánovanou digitalizaci sčítacích operátů, za tímto účelem byly podniknuty pracovní cesty do
SOkA Mělník a SOkA Mladá Boleslav. Digitální kopie byly ve větší míře pořizovány také pro
badatelské a výstavní účely a pro další vnitřní potřeby.
Prováděny byly práce související se správou digitálních dat (ukládání, zálohování,
kontrola apod.), byly vytvářeny studijní kopie ve formátu JPEG, distribuovány na webový
server a zároveň na interní síťové úložiště.
Dále byly prováděny práce související s údržbou přístrojů a modernizací technického
zázemí. Byl pořízen nový studiový stativ pro fotoateliér, který byl následně doplněn studiovými
světly. S jejich pomocí vznikne počátkem roku 2020 ve fotoateliéru další digitalizační zařízení
na bázi digitálního fotoaparátu. Pořízeno bylo rovněž další diskové pole pro ukládání
digitálních reprodukcí archiválií, které bude rovněž uvedeno do provozu na počátku roku 2020.
V internetové aplikaci eBadatelna bylo kromě nově digitalizovaných matrik v roce 2019
dálkově zpřístupněno dalších 342 archiválií. Celkový počet matrik zpřístupněných na internetu
v digitální podobě dosáhl čísla 10 592, ostatních archiválií je 1225. V aplikaci eBadatelna byly
provedeny programátorské zásahy zlepšující její funkčnost (automatické generování seznamu
nově přidaných digitalizovaných archiválií, vylepšení prohlížečky, přechod na protokol
https…)
K nově zpřístupněným digitalizovaným archiváliím byla vytvářena nebo aktualizována
popisná metadata. Nově digitalizované archiválie nadále nejsou badatelům fyzicky
předkládány.
Podrobný přehled digitalizace uvádí příslušná tabulka.
Mikrofilmování archiválií již není prováděno.

IV. 3. DIGITALIZACE, MIKROFILMOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ A STUDIJNÍ KOPIE
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V. KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ
a) Restaurátorská dílna SOA v Praze

V roce 2019 byly komplexně restaurovány tyto archiválie:
Matriky:
Děkov 15
Dolní Slivno 21 – rozpracováno
Mšeno 36
Odolena Voda 19 – rozpracováno
Slivice 14 – přeházené listy
Zvoleněves 17
II. oddělení:
Vs Brandýs nad Labem, inv. č 10 (kniha) – rozpracováno z 2017
Vs Červené Pečky inv. č. 686, kniha – rozpracováno z roku 2017
Vs Dolní Břežany, inv. č. 5b, separační protokol po arcibiskupu Salmovi, 1810 – rozpracováno
Vs Dolní Břežany, inv. č. 10, výpisy z katastrů tereziánského a josefského – rozpracováno
Vs Kamenice, inv. č. 2612-2626, albuminové fotky (10 ks)
Vs Radim, inv. č. 430/a, plán na pauzovacím papíře – rozpracováno
Vs Smečno, inv. č. 695, daňové rozpisy panství Slaný 1792-1848
Vs Suchomasty, inv. č. 93, index k pozemkové knize
Vs Vinoř – adjustace pergamenových listin (2 ks)
Vs Zbiroh, kniha, inv. č. 1 (urbář) – rozpracováno
SOkA Benešov:
pergamenové listiny 20 ks – přebalení a adjustace
AM Domašín, 1684, červen 26., pergamenová listina – restaurování a adjustace
FÚ Týnec nad Sázavou, soupisy duší, 1822-1868
RA Soudných, Výuční list, 1879
RA Soudných, Diplom o způsobilosti v porodnictví, 1867
SOkA Beroun:
pergamenové listiny 3 ks – přebalení a adjustace
skleněné a plastové negativy 80 ks – čištění a uložení - rozpracováno
SOkA Kolín:
pergamenové listiny 2 ks – přebalení a adjustace
SOkA Kutná Hora:
AM Kutná Hora, Stavební účet panství Červené Janovice z r. 1776
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Horní a mincovní fond Kutná Hora, Aktová sbírka:
- sg. 516 (účty pelhřimovských dolů, 1534)
- sg. 836 (účet nakoupených a mezi doly rozdělených provazů, 1554)
- sg. 907 (účet do Norimberka vyvezené, 1556)
- sg. 1186 (spor o panství Žacléř, 1562)
Horní a mincovní fond Kutná Hora, kt. 626 (celý, převážně dolové košty, 16.-17. stol.) –
rozprac.
SOkA Mělník:
AM Kostelec nad Labem, pergamenové listiny 5 ks – přebalení a adjustace
SOkA Mladá Boleslav:
AM Mnichovo Hradiště, 2 pergamenové listiny (inv. č. 1 a 3)
SOkA Nymburk:
RA Brzorádů – inv. č. 57 (pannotypie)
SOkA Praha-východ:
Archiv města Čelákovice, kniha svatebních smluv, inv. č. 100 (1560)
Archiv obce Jenštejn, kniha protokolů schůzí (1861-1886)
Archiv obce Kbely, kniha prozatímní i. č. 22 (trestní rejstřík)
Letecké snímky na velkoformátových fotografiích, 25 ks – rozpracováno
SOkA Příbram:
skleněné negativy – rozpracováno
SOkA Rakovník:
František Otta, továrna na mýdla a jedlé tuky – hexalinové mýdlo Mogul v papírové krabičce
Kromě restaurování uvedených archiválií byly prováděny četné ambulantní zásahy a
přípravné práce v souvislosti s digitalizací (zejména matriky). Dále byly prováděny
koordinační a kontrolní práce související s externím restaurováním (SPŠG a VOŠG
Hellichova), včetně vyhotovení nové dvouleté smlouvy.
Bylo pokračováno ve výrobě faksimile Ius regale montanorum ze SOkA Kutná Hora a
byla zahájena výroba faksimile nejstarší městské knihy města Čelákovice ze SOkA Prahavýchod.
Restaurátorky prováděly konzultační činnost jak pro interní potřeby, tak pro Archiv
Univerzity Karlovy (plánované restaurování katalogů posluchačů).
V rámci údržby technických zařízení restaurátorské dílny bylo inovováno a rozšířeno
zařízení na úpravu vody.
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b) Restaurování zakázkovým způsobem
Nebylo v roce 2019 realizováno.

VI. ODBORNÁ ČINNOST ARCHIVU
VI. 1. Vydavatelská a publikační činnost
Vydavatelská a publikační činnost SOA v Praze i okresních archivářů je tradičně na
dobré úrovni. Výčet publikační činnosti podává přiložený soupis bibliografické práce archivů
a archivářů. Řada dalších drobných příspěvků byla připravena pro regionální tisk. Jak vyplývá
z přiloženého přehledu publikační činnosti vydává SOA v Praze a okresní archivy buď
samostatně nebo ve spolupráci s místními regionálními institucemi historické sborníky, jejichž
odborná úroveň je laickou i odbornou veřejností hodnocena pozitivně.
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Pro Středočeský sborník historický bylo dokončováno zpracování historickovlastivědné bibliografie středních Čech za období 2000 - 2010.
V rámci prezentace archivu byly průběžně aktualizovány webové stránky SOA v Praze.
VI.oddělení zajišťovalo prezentaci digitalizovaných archiválií na internetu
prostřednictvím webové aplikace e-Badatelna.
Podrobný přehled viz kapitola IV.3.

Ve své publikační činnosti se archiváři zaměřují zejména na prezentaci výsledků své
práce ať už v podobě samostatných monografií nebo drobnějších studií, které vycházejí
převážně ve sbornících archivu. Archiváři publikují rovněž v rámci přípravy celostátních i
dílčích metodik, vědeckých projektů či výstupů ze samostatných konferencí. Přehled publikační
činnosti je v samostatné příloze zprávy.

VI.2. Přednášky
Přednáškové cykly:
 PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.: Přednášková činnost pro katedru historie Univerzity J.
E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vyučované předměty: Spisová služba.
 PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.: Přednášky a semináře pro obor archivnictví a PVH při
katedře archivnictví a PVH na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vyučovaný
předmět: Problémy moderního archivnictví.
 Jan Krško a Renata Mayerová: Cyklus přednášek pro veřejnost k historii Rakovníka a
regionu.
Jednotlivé přednášky:











Pavel Buchtele: přednáška Archivy spolků, jejich vznik a doplňování ve Státním
okresním archivu Praha-západ.
Hana Drozdová Vrchotická: přednáška „Peripetie vzniku a provozu budov obecných
škol v Karlínském a Brandýském školním okrese“ na konferenci SOA „Škola, učitel,
žák“ v Kolíně, 14.–15. 11.
Zuzana Hendrychová: pedagogická činnost na Vyšší odborné škole grafické a Střední
průmyslové škole grafické.
Zuzana Hendrychová, Lenka Lesenská, Monika Pinkasová, Veronika Šteflová –
přednášky na dvou interních seminářích o péči o fyzický stav archiválií.
Tomáš Herian: přednáška pro spolek genealogů z Mnichovohradišťska.
Vladimíra Hradecká: Archivní prameny pro historickou demografii – 29.11.2019 pro
studenty demografii Přírodovědecké fakulty UK.
Vladimíra Hradecká: Matriky jako základní pramen pro genealogii – 28.2.2019 pro
Muzeum Mladoboleslavska (ve spolupráci se SOkA Mladá Boleslav).
Vladimíra Hradecká: Nematriční prameny pro genealogii – 28.3.2019 – pro Muzeum
Mladoboleslavska ve spolupráci se SOkA Mladá Boleslav.
Vladimíra Hradecká: 17. listopad v Praze a na Rakovnicku – beseda se studenty
rakovnických škol – ve spolupráci se SOkA Rakovník a muzeem v Rakovníku.
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Vladimíra Hradecká: 30. výročí 17.listopadu 1989 a co mu předcházelo – beseda se
studenty Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku ve spolupráci se SOkA Rakovník.
Zuzana Hrubešová: Udavači souzení Mimořádným lidovým soudem Litoměřice,
přednesený na XXIX. ročníku semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy,
historiky a archiváře Česko-slovensko-polské vztahy ‚‚Spravedlnost, nikoli pomsta?
Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v
Československu a Polsku‘‘, 19. – 21. srpna 2019 v prostorách Technické univerzity
v Liberci.
Michal Jakl: přednáška „Rukopisné vzpomínky učitele Josefa Zajíčka“ na konferenci
SOA „Škola, učitel, žák“ v Kolíně, 14.–15. 11.
Karolína Kalecká (školitel): interní seminář K rozvodům a rozlukám v SOA Praha, 24.
10. 2019.
Karolína Kalecká, Ph.D.: Realizace, příprava a vedení interního semináře na téma
rozvodů a rozluk v SOA Praha, 24. 10. 2019.
Beata Kempná: přednáška pro studenty Metropolitní univerzity v Praze a
exkurze do budovy SOA v Praze pro účastníky školení o spisové službě.
Roman Kolek: přednáška na vernisáži výstavy Střední Čechy během stavovského
povstání a české války, Městské muzeum Čelákovice 27. 4.
Roman Kolek: přednáška Archiválie k dějinám spolků a společenských organizací ve
Státním okresním archivu Praha-východ, setkání kronikářů v Průhonicích, 31. 5.
Roman Kolek: Fondy Státních okresních archivů – co najdete v okresních archivech
v rámci základního kurzu pro rodopisce České genealogické a heraldické společnosti
v Praze.
Karel Koucký: zorganizoval a moderoval panelovou diskuzi „Ve víru bezradnosti.
Archivní výběr dokumentů z informačních systémů veřejné správy“ v rámci 18.
celostátní archivní konference v Plzni (23.‒25.5.2019).
Lukáš Kovář: přednáška „Výuka za školou – školní zahrady, tělocvičny a letní cvičiště
na prahu 20. století“ na konferenci SOA „Škola, učitel, žák“ v Kolíně, 14.–15. 11.
Jan Krško: přednesl na workshopu Výzkumného centra pro církevní a náboženské
dějiny Výzkum církevních a náboženských dějin – současný stav a desiderata
přednášku Změna duchovní krajiny. Stav bádání o dějinách Církve československé v
první republice (13. a 14. 2. 2019).
Jan Krško: pro FF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem přednášku Český
tramping v „interakcích“ let 1918-1938 (20. 3. 2019).
Jan Krško: přednáška Fenomén trampingu. Kde se vzal a jak ovlivnil českou
společnost? (FBMI ČVUT 23. 4. 2019).
Jan Krško: přednáška pro Science Café Hořovice 16. 5.2019 Fenomén trampingu. Kde
se vzal a jak ovlivnil českou společnost?
Renata Mayerová: Příběhy českých šlechtických rodů a jejich sídel – Wallisové –
Petrovice a Černínové – Petrohrad.
Robert Radim Novotný: setkání s obecními kronikáři (květen 2019), seminář byl
věnovaný obsahu a možnostem využití fondu Okresní úřad Slaný.
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Robert Radim Novotný: referát na téma německého menšinového školství v Kladně na
konferenci „Škola, učitel, žák. Proměny české školy ve druhé polovině 19. století“
(Kolín, 14.–15.11.2019).
Jaroslav Pejša: Z archivu vážně i nevážně aneb perličky z kolínské historie. Univerzita
volného času Kolín.
Jaroslav Pejša: Nejstarší fotografie a fotografové Kolína 1856 – 1900. Univerzita
volného času Kolín (Pořádali Město Kolín, Městská knihovna Kolín, Odborná střední
škola podnikání a mediální tvorby Kolín, CEROP Kolín, obě přednášky zazněly dne 15.
10. 2019).
Viktor Pohanka: přednesl popularizační přednášku na téma Korporace horního
dělnictva – cechy nebo pořádky? (Univerzita volného času při Městské knihovně Kutná
Hora, 29. 10. 2019).
Marie Procházková (školitel): Národní archivní portál pro archiváře, 21. 2. 2019, 3. 12.
2019.
Marie Procházková (školitel): Elisa, 8. 1. 2019, 7. 3. 2019, 26. 9. 2019, 15. 10. 2019
Marie Procházková (školitel): Národní archivní portál pro původce a elektronická
skartace 4. 4. 2019, 11. 4. 2019, 2. 5. 2019, 9. 5. 2019, 14. 5. 2019, 16. 5. 2019, 13. 6.
2019.
Marie Procházková: Konference VERA 21. -22. 3. 2019.
Marie Procházková: Seminář ICZ, 28. 11. 2019.
Michal Sejk: přednášky k dějinám Nahorub a školy v Křečovicích.
Michal Sejk: pokračoval v přednáškovém cyklu k dějinám Neveklova, kde představil 3
přednášky, které navštívilo průměrně 20 osob. Přednášky k dějinám zámku a panství
Tloskov, která se uskutečnila na sklonku roku přímo v zámku, se zúčastnilo 60
posluchačů.
Jiří Smitka: Archiválie vzniklé z činnosti církevních institucí jako předmět znárodnění
a
restituce, v rámci konference Spoutané církve konané ve dnech 10. - 12. 9. 2019
v Olomouci.
Jiří Smitka: Fürstenberský archiv na Křivoklátě, v rámci V. ročníku kastellologické
konference na hradě Křivoklátě konané ve dnech 1. -2. 11. 2019.
Věra Smolová: cyklus přednášek Cesty do minulosti Svaté Hory.
Věra Smolová: přednáška v kostele sv. Jakuba k historii kostela.
Martin Sovák: přednášky s ukázkami archiválií a exkurzí do budovy SOA v Praze
pro:
VOŠ grafickou a SPŠ grafickou Praha
studenty Katolické teologické fakulty v Praze
účastníky školení o spisové službě
studenty Waldorfské školy Příbram
studenty Gymnázium Christiana Dopplera
žáky Základní školy a mateřská školy Praha 3
studenty Střední odborné školy pro administrativu EU
studenty Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v
Neratovicích
pro studenty učitelství PedF UK
členy České genealogické a heraldická společnosti v Praze
přednáška pro studenty semináře prof. Jana Županiče o možnostech studia
archiválií deponovaných v SOA v Praze, které jsou vhodné pro témata jejich
diplomových prací
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Dalibor Státník: Severovýchodní Slovensko v době perestrojky na
Konferenci
„Československo v letech 1986-1989 v Českých Budějovicích pořádané ÚSTR ve
spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Státním okresním archivem
v Českých Budějovicích 29. – 30. 5. 2019.
Dalibor Státník: Spoutané československé pravoslaví. Dějiny české pravoslavné církve
1945-1950 na mezinárodní vědecké konferenci Spoutané církve pořádané SOA v Praze,
Filozofickou fakultou a Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP v Olomouci ve dnech
10. – 12. 9. 2019 v Olomouci.
Pavla Stieglerová: Spisová služba ve školství (2x ročně).
Pavla Stieglerová: odborný workshop Paměť umělecké školy, aktivní účast (pořadatelé:
Časopis pro performativní umění a umělecký výzkum ArteActa a Akademie múzických
umění v Praze).
Lenka Svobodová: konference Československo 1986-1989, České Budějovice 29. 5. – 30.
5. 2019, přednesený příspěvek Cena Středočeského krajského národního výboru.
Pavla Stieglerová: 18. celostátní archivní konference Plzeň, 23. - 25. 4. 2019, aktivní účast.
Lenka Svobodová: konference Spoutané církve, Olomouc 11. 9. 2019, přednesený
příspěvek Věřící s pocitem vděčnosti oceňují náboženskou svobodu v našem státě a také
rovnoprávnost církví.
Marie Tarantová: spisová služba pro zaměstnance SOA (společně s M. Procházkovou).
Jana Vaněčková: Kulatá výročí čáslavských mecenášů Jana Váchů a Josefa Fritschera (Klub
důchodců Čáslav, 10. 4. 2019.
Jana Vaněčková: Vánoční lidové zvyky na Čáslavsku (Klub rodáků a přátel Čáslavě, 12.
11. 2019; Univerzita volného času Čáslav, 14. 11. 2019; Nemocnice Čáslav, 2. 12. 2019).
Jana Vaněčková: přednáška s vycházkou na téma Brodskou ulicí na Jeníkovské předměstí
(Spolek rodáků a přátel Čáslavě, 7. 4. 2019; Univerzita volného času Čáslav, 27. 6. 2019).
Jiří Vichta: příspěvek o digitalizaci kronik SOA Praha na meziarchivním setkání v Národní
knihovně.
Igor Votoupal: přednášky pro žáky a učitele škol z Lysé nad Labem.

VI. 3. Konference, semináře, exkurze, výstavy, spolupráce s jinými institucemi
SOA v Praze ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity
Palackého v Olomouci a Katedrou historie FF Univerzity Palackého v Olomouci uspořádal
v září 2019 pod záštitou kardinála Mons. Dominika Duky mezinárodní vědeckou konferenci
Spoutané církve u příležitosti výročí sedmdesáti let od přijetí tzv. církevních zákonů
v Československu v roce 1949. Konference sledovala prostřednictvím jednotlivých referátů a
panelové výstavy proměny vztahů církví a československého státu v letech 1948-1989, včetně
jejich počátků, pramenů a důsledků až do současnosti. V rámci konference bylo předneseno 34
odborných referátů z oborů práva, historie, architektury a archivnictví, prezentována putovní
výstava "Když se pravda měnila v krev" - vyšetřovací věznice StB 1946-1956 a byla uspořádaná
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beseda s předními zástupci církví a Federace židovských obcí v ČR – formou moderovaného
vzpomínání. Konference se účastnilo 66 účastníků.
SOA v Praze – Státní okresní archiv Kolín ve spolupráci s Národním pedagogickým
muzeem a knihovnou J.A. Komenského v |Praze uspořádal v listopadu 2019 konferenci Škola,
učitel, žák. Proměny české školy ve druhé polovině 19. století. Konference byla uspořádána u
příležitosti výročí vydání zákona o pravidlech vyučování na školách obecných – tzv. Hasnerův
zákon.
Ve dnech 12. – 13. 6. 2019 uspořádal SOA v Praze společně s Národním archivem ČR
při příležitosti Mezinárodního dne archivů den otevřených dveří s názvem „Archiv – pravěk či
budoucnost?“. Program byl zaměřen na studenty základních a středních škol. Skládal se ze
dvou částí. Formou krátké prezentace bylo nejprve přiblíženo obecné poslání archivu a jeho
základní činnosti. Ve druhé části byli účastníci provedeni archivem, kde sledovali „cestu
archiválie“ od jejího převzetí až do předložení uživateli. Knihovna Národního archivu
připravila tematickou výstavku sbírky novin a rukopisů.
O den otevřených dveří projevilo zájem celkem 8 základních a středních škol a zúčastnilo se jej
230 studentů. Krátkou reportáž přinesla dne 14. 6. 2019 Česká televize – Déčko v pořadu
Zprávičky.

Další aktivity archivů jsou uvedeny v příloze č. 2.
VI.4. Rešerše
Počet žádostí o vyhotovování rešerší, opisů, výpisů a odborných dotazů vyžadujících
dohledávání má stále rostoucí tendenci. Jenom za rešerše, výpisy, opisy a kopie bylo v SOA
v Praze v roce 2019 vybráno celkem 221 189,- Kč a za sborníky 108 876,- Kč. Přehled rešerší
podává tabulka III/4.
Zájem stoupl o soukromé rešerše z velkostatkových fondů a výpisy z pozemkových
knih.
Rešerše a vyhledávání archiválií pro úřední potřebu byly vyhotovovány převážně
v souvislosti s informacemi o smlouvách a pozemcích a jiném majetku bývalých národních a
státních podniků a informacemi o bývalých zaměstnancích těchto podniků.
Dohledávání doby zaměstnání je zde vykazováno pouze v případech, které jsou
evidovány v ESSS. Další byly vyřizovány telefonicky nebo e-mailem přímo, bez evidence.
IV. oddělení - zodpovídá na velké množství složitých, cizojazyčně náročných
badatelských dotazů ústních (telefonických) a písemných (e-maily – přes 2 000) a zpracovává
studijní fotokopie a skeny pro badatele.
Vedoucí VI. oddělení poskytuje konzultace a zajišťuje zodpovídání badatelských dotazů
z portálu e-Badatelna.
Okresní archivy vedle konzultací s badateli a zodpovídání řady rodopisných dotazů
archiváři prováděli jako obvykle vyhledávání podkladů pro úřední potřebu: Státní pozemkový
úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Národní památkový ústav, Lesy ČR,
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soudy, státní zastupitelství, notářství a advokátní kanceláře – za účelem dědických řízení
a dalších majetkoprávních vztahů, potvrzení doby zaměstnání; dosažené vzdělání; v menší míře
potvrzování absolvování devátého ročníku školní docházky pro účely důchodového
zabezpečení; dále podklady pro určování státního občanství; vyhledávání stavební
dokumentace objektů, stavebně historické průzkumy, rešerše pro místní úřady k dějinám obcí,
hasičů, o kronikách, o historii vodárenství a vodohospodářství, odbojová činnost, historické
fotografie a plakáty, regionální periodika, dějiny loutkářství aj. Mnohdy se jedná o časově
náročné práce, protože se hledá i v nezpracovaném materiálu. Časově náročné jsou i požadavky
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, týkající se dohledávání převodů
nemovitostí, Ministerstvo financí, krajského úřadu a jiných subjektů o různé dokumenty
majetkoprávní povahy ale i dohledávání údajů pro Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu, justici, Policii ČR, Ministerstvo obrany i vědecké pracovníky, osvojení,
spolupráce s pracovníky Policejní akademie, vyhledávání podkladů pro vědecké instituce atd.
Jsou vyhotovovány i matriční výpisy pro matriční úřady a pro soudní komisaře, zahraniční i
domácí advokátní kanceláře.

VI.5. Projekty
Podrobný přehled projektů a vědecko-výzkumné činnosti archivu podává příloha č. 2.

VI. 6. Zahraniční cesty
1. Mgr. Dalibor Státník, Ph.D., SOkA Mělník - Slovenská republika, Čadca, 18. – 20. 11.
2019, Kysúcké muzeum v Čadci. Mgr. Dalibor Státník, Ph.D. uskutečnil neplánovanou služební
zahraniční cestu na Slovensko na konferenci Člověk a krajina v minulosti VI (environmentální
dějiny krajiny), které pořádaly Kysúcké muzeum v Čadci, Fakulta BERG Technickej univerzity
v Košiciach a Sekcia pre enviromentálne dějiny Slovenskej historickej spoločnosti při SAV
v Bratislave. Konference se kolega Státník účastnil pasivně, ale metodologicky byla velmi
přínosná a inspirativní pro směr bádání v regionu Mělnicka. Mgr. Dalibor Státník, Ph.D. napsal
zprávu o konferenci do Jihočeského sborníku historického, číslo 87/2018, s. 441 – 445. Cesta
nebyla plánována.
2. Mgr. et Mgr. Miroslava Breburdová, SOkA Benešov – Spolková republika Německo,
Marburg, 19. – 23. 11. 2019, Archivschule Marburg. Mgr. et Mgr. Miroslava Breburdová zde
absolvovala vzdělávací kurz Nachlässe: Privates Schriftgut in Archiven pod vedením Dr.
Gisely Fleckenstein z Landesarchiv Speyer. Kurz byl zaměřený výhradně na problematiku
získávání, zpracovávání a zpřístupňování osobních pozůstalostí v archivech. Zásadním
přínosem služební cesty bylo rozšíření specifické německé odborné archivní slovní zásoby
zaměstnankyně SOkA Benešov a možnost dalšího prohlubování znalostí samostudiem díky
získanému přehledu cizojazyčné literatury k tématu pozůstalostí v archivech. Cesta byla
plánována.
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3. Mgr. Martin Sovák, SOA v Praze – centrála – Spolková republika Německo, Dresden,
28. 8. 2019. V rámci výzkumu, práci na odborné publikaci (biografii) o podnikateli Jindřichu
Waldesovi, uskutečnil M. Sovák v srpnu 2019 jednodenní zahraniční služební cestu do
Drážďan. Pro publikační účely zde došlo k fotografické dokumentaci místa, kde stála továrna
firmy Waldes a spol. a hrobu spolumajitele téže firmy Eduarda Merzingera. Cesta nebyla
plánována.
4. PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D., SOkA Kutná Hora – Spolková republika Německo, Pirna,
17. 5. 2019. Cílem služební cesty bylo město Pirna ve spolkové zemi Sasko, kde se konalo
odborné meziregionální kolokvium pod názvem 750 Jahre Ersterwähnung der Burg Pirna. Na
kolokviu, kterého se účastnili odborníci z české i saské strany, přednesl kolega Vaněk příspěvek
na téma Počátky česko-saské hranice v pravobřežní části labských pískovců ve středověku.
Příspěvek bude následně vydán v odborné knize, která bude vycházet ze statí přednesených na
kolokviu. Pořadatelem kolokvia byl úřad (Landratsamt) a archiv regionu Landkreis Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge se sídlem v Pirně. Spolupracující institucí na české straně byl Státní
oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Děčín. Cesta nebyla plánována.
5. PhDr. Jaroslav Šulc, SOkA Praha-západ - Spolková republika Německo, München,
7. – 12. 10. 2019, Bayerische Staatsbibliothek München. PhDr. Šulc vykonal služební cestu do
Mnichova za účelem studia zahraniční odborné literatury v rámci realizace grantového projektu
Raně novověké urbáře v kultuře a každodenním životě soudobé společnosti. Kolega Šulc
studoval v Mnichově zahraniční odbornou literaturu na téma dějin středověkých a raně
novověkých urbářů a pragmatické písemné kultury. Studium přineslo řadu cenných poznatků k
výzkumu urbářů ve střední a západní Evropě (zejména Německo, Rakousko, Švýcarsko,
Polsko) a k dnes bohatě rozvinutému badatelskému konceptu pragmatické písemné kultury.
Výsledky studia budou přímo zapracovány do úvodní kapitoly plánované monografie a ovlivní
take konceptualizaci celého výzkumu. Výsledky budou rovněž využity pro účely soupisu
urbářů z území středních Čech a Prahy, který připravuje Státní oblastní archiv v Praze.
Cesta byla financována Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v rámci plnění grantu
č. 1040419. Cesta nebyla plánována.
6. PhDr. Karel Koucký, SOkA Kladno a Mgr. Markéta Munková, SOA v Praze-centrála,
Mgr. Karolína Šimůnková, Národní archiv - Spolková republika Německo, Berlin, 25. 11. –
27. 11. 2019, Bundesbehörde für Stasi Unterlagen. Cílem služební cesty bylo poznat praxi
zpracování a ochrany osobních údajů v archivních fondech deponovaných v Bundesbehörde für
Stasi Unterlagen. První den byl věnován konzultacím na specializovaném pracovišti
digitalizace filmového, zvukového materiálu a fotografií. Druhý den se podařilo domluvit
praktickou ukázku na pracovišti BStU na Magdalenenstrasse, kde se provádí pomocí programů
Adobe Photoshop a Premiere anonymizace filmových, fotografických a zvukových materiálů.
Zahraniční cesta byla velmi přínosná, protože rozsah fondů, pestrost materiálů, rozsah
digitalizace a detailní stanovení procesů a technik anonymizace, do kterých byly investovány
značné finanční, organizační a lidské prostředky, nemá vzhledem k charakteru materiálu v
Evropě srovnání. Cesta byla financována z projektu VI20192022125 - Analýza zpracování
osobních údajů v archiváliích. Cesta nebyla plánována.
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7. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D., SOA v Praze - centrála – Spolková republika Německo,
Suhl, 16. 9. – 21. 9. 2019, 89. Deutscher Archivtag. Cílem cesty byla účast na 89. německém
sjezdu archivářů 2019 (89. Deutscher Archivtag) s titulem Právně jisté – Archivy a jejich právní
rámec (RECHTsicher – Archive und ihr rechtlicher Rahmen). Detailní informace o sjezdu
budou podány formou zprávy o sjezdu odevzdané redakci Archivního časopisu v roce 2019.
Autorem bude účastník cesty Mikuláš Čtvrtník. Z tohoto důvodu zde obsahově není blíže o
sjezdu pojednáno. Cesta byla plánována.
8. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D., SOA v Praze - centrála – Spolková republika Německo,
Berlin, 3. – 5. 11. 2019, Konference Offene Archive. Cílem zahraniční služební cesty byla účast
konferenci Offene Archive v Berlíně (Německo) pořádané ze strany Bundesbeauftragte für die
Stasi-Unterlagen. Detailní informace o konferenci budou podány formou zprávy odevzdané
redakci Archivního časopisu v roce 2019. Autorem bude účastník cesty Mikuláš Čtvrtník.
Z tohoto důvodu zde obsahově není blíže o sjezdu pojednáno. Cesta nebyla plánována.
9. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D., SOA v Praze - centrála – Francouzská republika, Paris,
10. – 20. 10. 2019. Cílem služebné cesty byla realizace výzkumného pobytu za účelem
heuristiky pro výzkumný záměr Fontes prohibiti ‒ analýza forem znepřístupňování archivních
a dalších historických pramenů a pro výzkumný projekt Analýza zpracování osobních údajů v
archiváliích. V rámci cesty byla provedena heuristika v následujících institucích: knihovna při
École nationale des chartes a Bibliothèque nationale de France a Archives nationales. Ve
střednědobém horizontu účastník cesty připravuje odbornou monografie na toto téma. Průběžně
publikuje odborné studie na témata vycházející ze studia knihovních a archivních fondů. Cesta
nebyla plánována.
10. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D., SOA v Praze – centrála – Francouzská republika, Paris,
7. – 12. 12. 2019. Za cíl si účastník zahraniční služební cesty vytkl provést průzkum
legislativního rámce a konkrétní praxe zpracování a ochrany osobních údajů v archivních
fondech ve Francii. V rámci cesty bylo uskutečněno jednání s prof. Édouardem Vasseurem,
profesorem na École nationale des chartes a zbylý čas byl využit na provedení heuristiky
odborné literatury pokrývající oblast ochrany osobnosti a osobních údajů v archiváliích a
přístupu k archiváliím v knihovně École nationale des chartes (Bibliothèque de l'École
nationale des chartes). Podstatná část zjištěných relevantních textů byla nafocena a bude využita
během řešení výzkumného projektu. Cesta byla financována z projektu VI20192022125 Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích. Cesta nebyla plánována.
11. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D., SOA v Praze – centrála, PhDr. Karel Koucký, SOkA
Kladno, Mgr. Pavlína Nimrichtrová, Národní archiv – Spojené království Velké Británie a
Severního Irska, London, 20. – 25. 10. 2019. Cílem cesty bylo získat co nejpřesnější údaje k
vytipovaným tématům a problematikám projektu Analýza zpracování osobních údajů v
archiváliích, které byly respondentům prezentovány předem formou dotazníků. Na místě byly
posléze formou konzultací s představiteli vybraných institucí upřesněny odpovědi uvedené v
dotaznících. Kombinace vyplnění dotazníku a osobního jednání se osvědčila i s ohledem na
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odlišnost struktury a chápání instituce a role archivu a podoby spolupráce s původci v ČR a
Spojeném království. Řadu otázek bylo nutné upřesnit a zodpovědět s příslušným komentářem.
Skladba oslovených archivů byla vybrána tak, aby bylo reprezentováno co nejširší spektrum
typů archivů ve Spojeném království (veřejné, soukromé, národní, regionální, městské).
Konkrétně byly navštíveny tyto instituce: Archiv Parlamentu UK (Parliamentary Archives),
Archiv města Westminster (City of Westminster Archives), Národní archiv (The National
Archives), Královský archiv (Royal Archives), Londýnský metropolitní archiv (London
Metropolitan Archives) a Archivní centrum Churchillovy koleje (Churchill College Archives
Centre). Získané podklady a poznatky budou dále analyzovány a také transformovány do
podoby, v níž je bude možné porovnávat s údaji z archivů v ČR a v ostatních zemích. Cesta
byla financována z projektu VI20192022125 - Analýza zpracování osobních údajů
v archiváliích. Cesta nebyla plánována.

VII. Knihovna
Do rámce této činnosti náleží běžná agenda, tj. nákupy knih včetně centrálního, evidence
přírůstků, rešerše pro zaměstnance i badatele ve všech knihovnách SOA v Praze (webový
katalog Portaro) i na internetu, katalogizace, výpůjčky pro zaměstnance i badatele včetně
využití meziknihovní výpůjční služby (MVS), využití knihovního systému Verbis (nástupný
knihovní systém po předchozím KPWIN), konzultace s firmou KP-SYS ohledně fungování
systému Verbis a webového katalogu Portaro, koordinace s knihovnami SOkA včetně výjezdů
podle přijaté koncepce a centrálního nákupu knih, celkové nákupy knih za 562 400,- Kč,
zpracování přírůstků, zajišťování vazby knihovního fondu i archivních pomůcek.
V září 2019 byla zahájena revize centrální knihovny. Ze zákona č. 257/2001 Sb., o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve
znění zákona č. 1/2005 Sb., týkající se provádění revize knihovních fondů § 16 Evidence a
revize knihovního fondu knihovního zákona vyplývá, že revize by měla být prováděna jednou
za 5 let, pokud knihovní fond nepřesahuje 100 000 knihovních dokumentů. Při revizi je
knihovnicemi zjišťován celkový stav knihovního fondu uloženého v depozitáři č. 807. Dále se
posuzuje fyzický stav publikací, publikace se označují čárovými kódy, vyřazují se duplikáty,
původní kartotéka vedená na lístcích se převedla do systému Verbis apod. Všechny tyto úkony
povedou k zajištění místa pro nově přicházející tituly, bude přípravným krokem k dosáhnutí
specializace knihovny a rovněž zkvalitnění samotné práce knihovníka.
Státní okresní archivy pořizují pro své knihovny zejména tituly vztahující se k regionální
historii. Využívanost archivních knihoven badateli se pomalu zvyšuje.
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VIII. Řídící, ekonomická a organizační činnost

Agenda spojená s řízením archivu, celostátní a interní porady, plánování, kontrola
a vykazování činnosti, hospodářská činnost související s provozem archivu (pokladna,
rozpočet, evidence majetku apod.) personalistika, auditor, podatelna a administrativa.
Odborným pracovníkům je umožněn profesní rozvoj účastí na stážích včetně
zahraničních (viz příloha), seminářích, konferencích, archivním kursu a jazykových kurzech,
exkurzích, seminářích a restaurátorském kurzu dalšího vzdělávání při NA, účastní se na
odborných seminářích, přednáškách a konferencích pořádaných jinými institucemi, odborných
přednáškách a školeních pro fotografy a konzervátory, školeních k programům MS Office,
archivním programům atd.
Pracovníci archivu se zúčastňují jednání poradní skupiny pro přípravu SW pro aplikaci
nových pravidel pro pořádání archiválií, pracovních komisích pro přípravu nového archivního
zákona, pro přípravu koncepce archivnictví, metodických pravidel pro pořádání archiválií,
pravidelných zasedání valné hromady ČAS, činnost ve specializovaných komisích archivu
(vědecká, IT, digitalizační, metodická a další).
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Celkový přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2019

Ukazatel

Příjmy
v tom:nedaňové a kapitálové příjmy a příjmové dotace
Výdaje celekm
Běžné výdaje celkem
z toho:
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru
v tom: platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě
v tom: OPPP
v tom: náhrady mzdy v době nemoci
Pojistné placené zaměstnavatelem
Převod fondu kulturních asociálních potřeb
Ostatní běžné výdaje (bez výzkumu a vývoje)
v tom: adresné platby
v tom: platby spojené s provozem objektů
v tom: ostatní provozní výdaje
Výdaje na fin.prog.reprod.majetku (bez výzkumu a vývoje)
Výzkum a vývoj celkem (neinvestiční a kapitálové)
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Rozpočet vč.
mimorozpočtových
Čerpání v roce 2019
zdrojů a nároků z
celkem včetně nároků z
nespotřebovaných
nespotřebovaných výdajů
výdajů dle zákona č.
218/2000 Sb.
375 000
415 420
105 000
125 240
128 680 934
108 662 220
107 950 921
104 060 211
60 219 866
11 857 284
45 385 818
2 785 602
191 162
19 974 560
1 157 415
25 573 714
11 465 375
13 668 523
439 816
20 730 013
1 025 366

60 200 900
11 838 379
45 385 757
2 785 602
191 162
19 816 232
1 149 689
22 099 143
8 983 654
12 913 405
202 084
4 602 010
794 247

Hlavní investiční akce a větší akce neinvestiční povahy
a) Investiční akce
Název akce
014V03100-9014
014V03200-7012
014V03200-8006
014V03200-9042
014V03300-8006
014V03300-9028
014V03300-9033

Diskové pole
Studie proveditelnosti SOkA KL
Projektová dokumentace SOkA KH
Rozšíření zabezpočovací techniky SOkA ME
Pořízení víceúčelového automobilu SOkA MB
Pořízení 2 víceúčelových automobilů centrála + SOkA ME
Stativ pro fotoaparát odd. VI.
Celkem

Částka v Kč
157 620
458 530
2 178 000
92 777
397 321
1 237 762
80 000
4 602 010

b) Neinvestiční akce (nad 100 tis. Kč)
Místo realizace
SOA
SOA
SOA
SOA - II. odd.
jednotlivé SOkA
jednotlivé SOkA
SOkA Kutná Hora
SOkA Kutná Hora
SOkA Mělník
SOkA Mělník
SOkA Mladá Boleslav
SOkA Příbram
SOkA Příbram

Akce
nákup archivních obalů
nákup komponentů VT
nákup - L zarážky bílé
nákup kancelářského nábytku - skříně
opr./havárie EPS a EZS
diagnostika a optimalizace sítě IT
opr./havárie vyvíječe páry
opr./havárie oběhového čerpadla
opr./havárie chlazení
opr. oken + dveří
nákup regálů
opr./havárie zvlhčovací jednotka
opr./havárie MaR

57

Částka v Kč
1 309 336
217 425
132 713
296 760
197 923
104 408
125 127
108 259
317 011
125 511
126 810
111 753
435 600

Příloha č. 1 k výroční zprávě za rok 2019

Specializované archivy v druhotné péči SOA v Praze – centrála
Název a sídlo archivu:
Zřizovatel, IČO:
Kontaktní osoby:

Webové stránky:

Ústav dějin Univerzity Karlovy – Archiv Univerzity Karlovy v Praze,
Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Univerzita Karlova v Praze, sídlo tamtéž, IČO 00216208
Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph. D., ředitel Ústavu dějin - Archivu UK
v Praze, tel. 224 491 475, petr.svobodny@ruk.cuni.cz
Mgr. Petr Cajthaml – vedoucí Archivu UK, vedení evidence NAD,
tel. 224 491 481, petr.cajthaml@ruk.cuni.cz
http://www.udauk.cuni.cz/

K tomu též:
Název a sídlo kulturně-vědecké instituce: Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6,
128 43 Praha 2
Zřizovatel:
Univerzita Karlova (Přírodovědecká fakulta), sídlo tamtéž,
IČO 00216208
Kontraktní údaje:
PhDr. Et Mgr. Eva Novotná – ředitelka Mapové sbírka PřF UK,
tel. 221 951 355, novotn48@natur.cuni.cz
Webové stránky:
www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka
Název archivu:
Zřizovatel, IČO:
Kontaktní osoby:
Webové stránky:
Název a sídlo archivu:
Zřizovatel, IČO:
Kontaktní osoby:
Webové stránky:
Název a sídlo archivu:
Zřizovatel, IČO:
Kontaktní osoby:
Webové stránky:
Název a sídlo archivu:
Zřizovatel, IČO:
Kontaktní osoby:
Webové stránky:

Archiv Českého vysokého učení technického v Praze, Zikova 4,
166 36 Praha 6
České vysoké učení v Praze, rektorát, sídlo tamtéž, IČO 68407700
Mgr. Kamila Mádrová, Ph.D. – vedoucí Archivu ČVUT,
tel. 224 353 552, kamila.madrova@cvut.cz
www.cvut.cz, https://www.cvut.cz/archiv
Archiv Akademie výtvarného umění v Praze, U Akademie 4, 170 22
Praha 7
Akademie výtvarných umění v Praze, sídlo tamtéž, IČO 604461446
PhDr. Luděk Jirásko, CSc., vedoucí Archivu AVU, tel. 220 408 231,
fax. 233 381 662
www.avu.cz
Archiv státního podniku DIAMO, Areál šachty 15, Příbram - Brod
DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,
IČO 00002739
Mgr. Pavla Doležalová, vedoucí Archivu DIAMO, tel.: 318 644 414,
318 644 415, 318 644 412, dolezalova@diamo.cz
https://www.diamo.cz/kontakty
Archiv společnosti ŠKODA AUTO, ŠKODA Muzeum, Tř. Václava
Klementa 294, 293 60 Mladá Boleslav
ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav, IČO 00 17 70 41
Mgr. Lukáš Nachtmann, vedoucí Archivu společnosti ŠKODA
AUTO, tel.: 326 8 31133, lukas.nachtmann@skoda-auto.cz,
archiv@skoda-auto.cz
http://museum.skoda-auto.cz/muzeum/archiv-spolecnosti
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Příloha č. 2

Rozvojový program výzkumné organizace - Státní oblastní archiv
v Praze 2019
Výzkum probíhající ve Státním oblastním archivu v Praze se zaměřuje na archivnictví a
pomocné vědy historické, regionální výzkum (v souladu s ustanovením zákona č. 499/2004 Sb.)
v kombinaci zejména s výzkumem moderních dějin, dále na bezpečnost, ochranu, správu a
výběr dokumentů veřejnoprávních původců včetně souvisejících metodik a na bezpečné
nakládání s informačním obsahem archiválií včetně ochrany osobních dat nebo na digitalizaci
a dlouhodobé uchování bezpečnostních kopií. Z oblasti archivnictví a pomocných věd
historických dále můžeme zdůraznit zpracování archiválií a jeho metodiku, komplexní
odbornou ediční činnost a soupisy historických dokumentů, v oblasti regionálního výzkumu a
moderních dějin pak dlouhodobou a nezastupitelnou roli archivu v organizaci výzkumu
regionálních dějin prostřednictvím odborných archivních periodik.
1. Výzkumný směr: Archivnictví a pomocné vědy historické
Zaměření: Zpracování a zpřístupňování archiválií
Oblasti:
1. a) Edice historických pramenů
- Regesta aetatis Venceslai IV. ze středočeských archivů
PhDr. Jana Zachová, CSc. a PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D. v roce 2019 pokračovali na přípravě
uvedeného svazku. Po úplném dokončení heuristiky ve všech dotčených archivech se práce
soustředily na pokračování v kontrole a závěrečné redakci regestových záznamů a na tvorbu
doprovodného odborného aparátu. V současnosti jsou plně dokončeny podklady z následujících
archivů: Státní okresní archiv Benešov, Státní okresní archiv Beroun, Státní okresní archiv
Kladno, Státní okresní archiv Kolín, Státní okresní archiv Mělník, Státní okresní archiv Mladá
Boleslav, Státní okresní archiv Nymburk, Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní
archiv Příbram. V následujícím roce je plánováno dokončit uvedené práce pro zbývající
archivy.
-

Ostatní edice historických pramenů

Odborná kniha: Jan JUŘENA – Jiří KRATOCHVÍL – Tomáš PILVOUSEK (edd.), Rudolf
Tomaštík. Legionář, Horák, Hraničář, Odbojář. Deník podplukovníka v. v. Rudolfa Tomaštíka,
Mladá Boleslav 2019, 228 s.
Edice deníku legionáře Rudolfa Tomaštíka. Křest knihy proběhl dne 24. Ledna 2019 v Muzeu
Podkrkonoší v Trutnově.
1. b) Soupisy historických pramenů
Hlavním projektem tohoto výzkumného směru zůstává soupis urbářů a příbuzných pramenů z
území Středočeského kraje a Prahy, realizovaný po celé období aktuálně platného rozvojového
programu. Projekt řídí PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. V roce 2019 pokračovali členové
výzkumného týmu ve zpracování záznamů o urbářích, ke konci roku se podařilo dokončit popis
320 urbářů a dalších evidovaných pramenů urbariální povahy. K řešení metodických otázek,
koordinaci a kontrole výsledků činnosti projektového týmu slouží čtvrtletní schůze.
Vykazované výstupy jsou plánovány do příštích let.
Státní okresní archiv Mladá Boleslav ve sledovaném období pokračoval v aktualizaci
soupisu kronik okresu Mladá Boleslav. Cílem projektu, realizovaného za neformální spolupráce
paměťových institucí, spolků, církve, obcí a měst okresu, je publikování soupisu ve sborníku
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Boleslavicaˋ19 a současně jeho dálkové zpřístupnění (garant Mgr. T. Herian). Projekt je
realizován bez dotačních titulů a s využitím vnitřních zdrojů SOA. Během roku probíhalo
shromažďování podkladů (korespondence se spolky, církví, úřady a institucemi) a jejich
doplňování do seznamu. Vydání sborníku bylo posunuto na rok 2020.
1. c) Archivní pomůcky jako odborné monografie
V rámci tohoto výzkumného směru nejsou registrovány žádné aktivity a výsledky.
1. d) Metodiky pro zpracování archivních fondů
Archiv se od roku 2018 zapojil do metodické činnosti řízené Odborem archivní správy a spisové
služby Ministerstva vnitra ČR, jejímž cílem je vytvořit metodiky pro zpracování jednotlivých
typů archivních fondů v souladu s novými základními pravidly pro zpracování archiválií.
V letech 2018-2019 byly schváleny a zveřejněny následující metodiky s celostátní platností, na
jejichž přípravě se podíleli zaměstnanci Státního oblastního archivu v Praze:
Metodika k archivnímu zpracování fondů typu „Průmyslové podniky“ (Pavel Dlouhý a kol.,
Sborník archivních prací – Supplementum 2, 2018).
Metodika k archivnímu zpracování fondů typu „Okresní úřad II“ (Ivan Michálek a kol., Sborník
archivních prací – Supplementum 3, 2018)
Metodika k archivnímu zpracování fondů typu „Farní úřad“ (Nikola Michňová, Sborník
archivních prací – Supplementum 2, 2019, v tisku)
Dále se zaměstnanci archivu podílejí na přípravě následujících metodik:
Metodika k archivnímu zpracování fondů finanční správy 1850-1949 (Tomáš Herian, Ivan
Michálek).
2. Výzkumný směr: Historie
Zaměření: Regionální výzkum a moderní dějiny
Oblasti:
2. a) Výzkum regionálních a moderních dějin
-

Odborné knihy:

Mikuláš ČTVRTNÍK, Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20.
století, Argo a Státní oblastní archiv v Praze, Praha 2019, 380 s.
Jan JUŘENA – Jiří KRATOCHVÍL – Tomáš PILVOUSEK (edd.), Rudolf Tomaštík.
Legionář, Horák, Hraničář, Odbojář. Deník podplukovníka v. v. Rudolfa Tomaštíka, Mladá
Boleslav 2019, 228 s
Naděžda PIKIERSKÁ – Dalibor STÁTNÍK, Milníky historie odborů a pohled do
budoucnosti. Jakou stopu v odborové činnosti v ČR zanechala ASO, Praha 2018 (vyšlo v roce
2019), 227 s.
Věra SMOLOVÁ a kol., 800 let Petrovice 1219–2019, Petrovice 2019, 304 s.
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-

Popularizačně zaměřené monografie:

Ivan FUKSA – Jan JUŘENA – Jiří KRATOCHVÍL – Jakub MIKOLÁŠEK – Tomáš
PILVOUSEK – Ondřej VAŠATA, Vojenská historie Krkonoš v letech 1918–1945, Vrchlabí
2019, 48 s.
Jaroslav PEJŠA – Ivo RUS – Pavel VONIČKA, Významný krajinný prvek Vavřinecké
údolí, Kolín 2019, 32 s.
-

Odborné články, kapitoly v odborných knihách:

Nikola MICHŇOVÁ – Tomáš BÁRTA (edd.), „Učiňte zkoušku a jistě zůstanete
odběratelem!“. Proutěná kultura v kontextu času a prostoru, Praha – Mělník 2019, 322 s.
Jana VANĚČKOVÁ, Zikmund Kozel z Rýzntálu a otázka jeho mecenátu, in: Jan Baťa – Jiří
K. Kroupa – Vojtěch Vaněk (eds.), Rudolfinská Kutná Hora, Praha 2019 (= Antiqua Cuthna
12, 2019), s. 93–99.
Vojtěch VANĚK, Kutnohorská městská kniha Transsumpta Privilegiorum, její nejstarší
vrstva a osudy předhusitského archivu Kutné Hory, in: Jan Hrdina – Kateřina Jíšová (eds.),
Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku,
Praha – Dolní Břežany 2018 (= Documenta Pragensia. Supplementa, IX), s. 283–314.
Jiří TOPINKA, Rozvoj košíkářství na Křivoklátsku koncem 19. století, in: Nikola Michňová
– Tomáš Bárta (edd.), „Učiňte zkoušku a jistě zůstanete odběratelem!“. Proutěná kultura
v kontextu času a prostoru, Praha – Mělník 2019, s. 63–98.
Dalibor STÁTNÍK, Étos „drobné“ práce a sebeorganizace na příkladu košíkářství. Hledání
sebevědomé identity, in: Nikola Michňová – Tomáš Bárta Pražák (edd.), „Učiňte zkoušku a
jistě zůstanete stálým odběratelem!“ Proutěná kultura v kontextu času a prostoru, Praha –
Mělník 2019, s. 229–247.
Pavel FIEDLER, Eduard Celler, košíkář v poslanecké sněmovně říšské rady, in: Nikola
Michňová – Tomáš Bárta (edd.), „Učiňte zkoušku a jistě zůstanete odběratelem!“. Proutěná
kultura v kontextu času a prostoru, Praha – Mělník 2019, s. 219–228.
Lenka SVOBODOVÁ, Zdroje a potřeba vrbového proutí v Pražském kraji v roce 1955, in:
Nikola Michňová – Tomáš Bárta Pražák (edd.), „Učiňte zkoušku a jistě zůstanete stálým
odběratelem!“ Proutěná kultura v kontextu času a prostoru, Praha – Mělník 2019, s. 168–177.
Pavel FIEDLER, Košíkářství na Mělnicku od 2. poloviny 19. století do vzniku
Československa, in: Nikola Michňová – Tomáš Bárta (edd.), „Učiňte zkoušku a jistě zůstanete
odběratelem!“. Proutěná kultura v kontextu času a prostoru, Praha – Mělník 2019, s. 122–143.
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Roman KOLEK, Košíkářství na Brandýsku, in: Nikola Michňová – Tomáš Bárta (edd.),
„Učiňte zkoušku a jistě zůstanete odběratelem!“. Proutěná kultura v kontextu času a prostoru,
Praha – Mělník 2019, s. 117–121.
Věra SMOLOVÁ, C. k. kočovné vyučování košíkářství na Březových Horách, Nikola
Michňová – Tomáš Bárta (edd.), „Učiňte zkoušku a jistě zůstanete odběratelem!“. Proutěná
kultura v kontextu času a prostoru, Praha – Mělník 2019, s. 99–109.
Dalibor STÁTNÍK, Vnitřní česko- německá hranice na příkladu okresu Mělník, aneb
Sudety za Prahou, in: Hranice a pohraničia. Ambivalentný charakter pohraničných území II.,
Prešovský univerzita, Prešov 2019, s. 231–254.
Dalibor STÁTNÍK, Slováci, Rusíni, Ukrajinci, katolíci a pravoslavní za Československého
jara, in: Jiří Petráš, Jitka Rauchová, Bohumil Jiroušek, Hana Kábová (edd.), Excentrici, ironici,
outsideři ve středoevropské moderní kultuře, Jihočeské muzeum – JSH 2019, supplementum
10, s. 264–272.
Jiří TOPINKA, Podmanit a spoutat! Příběh nerealizovaného projektu křivoklátské
přehrady, in: Středočeský sborník historický 44, 2018 (vyšlo v roce 2019), s. 103–141.
Pavla STIEGLEROVÁ, Vznik a vývoj dobrovolnických léčeben tuberkulózy ve středních
Čechách v letech 1918–1939, in: Středočeský sborník historický 44, 2018 (vyšlo v roce 2019),
142–196.
Jiří SMITKA, Vývoj Státního oblastního archivu v Praze, oddělení zemědělsko-lesnických a
osobních fondů – pobočka Křivoklát, Středočeský sborník historický 44, 2018 (vyšlo v roce
2019), s. 240–261.
Pavel FIEDLER, Místní odbor Ústřední matice školské v Mělníku, in: Confluens 11, 2019, s.
12–21.
Pavel FIEDLER, Olešno po druhé světové válce. Odsun německého obyvatelstva a
osídlování obce na Kokořínsku, in: Confluens 11, 2019, s. 43–71.
Nikola MICHŇOVÁ, Pamětní knihy římskokatolických farností Mělnicka ve Státním
okresním archivu Mělník, in: Confluens č. 11, Mělník 2019, 140–152.
Dalibor STÁTNÍK, Pars pro toto aneb historikovo rozjímání nad knihou Martina Kučery
Drama dirigenta, in: Confluens 11, 2019, s. 94–114.
Karin PÁTROVÁ, Vražda u Větrušic v roce 1674 a postih kriminality na církevních statcích
severně od Prahy, in: Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 7/2, 2019, s. 41–50.
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Jiří SMITKA – Josef VOLF, Nevšední život a osudy konopišťského archiváře, in: Paginae
historiae, 27/1, 2019, s. 687–701.
Dalibor STÁTNÍK, Raná normalizace na severovýchodním Slovensku 1972-1977, in: Jiří
Petráš – Libor Svoboda (eds.), Bezčasí. Československo v letech 1972–1977, Praha – České
Budějovice 2018, 374–388
Lenka SVOBODOVÁ, Zahraniční styky Středočeského krajského národního výboru, in: Jiří
Petráš – Libor Svoboda (eds.), Bezčasí. Československo v letech 1972–1977, Praha – České
Budějovice, 2018.
Šárka MAŠKOVÁ JANOTOVÁ, „Povolání správných mužů – povolání horníka.“ Průběh
Lánské akce na Benešovsku, in: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 52, č. 1–2, 2018,
s. 229–266.
Markéta JETMAROVÁ, Přestavba domu ve Staré Boleslavi na vilu pro arcivévodu Karla
Salvátora Toskánského v roce 1861, in: Ludvík Salvátor Toskánský, vědec a cestovatel, v roce
170. výročí narození, Praha 2018, s. 257–258.
Jan KRŠKO – Jan ŠPRINGL, Ke vztahu trampingu a pohostinství v době první
Československé republiky, in: Orosené dějiny – Ústecká pivní konference 2016, Ústí nad
Labem 2019, s. 233–252.
Jan KRŠKO, Nevděčné Rakovnicko? Husův Krakovec a netečnost regionu na prahu
revoluce, in: Z počátků husitské revoluce, (edd.) Petr ELBEL – Libor JAN – Jiří JUROK, Brno
2019, s. 89–105.

-

Popularizačně zaměřené odborné články:

Jaroslav PEJŠA, František Josef I. a Kolín, in: Archivní prameny Kolínska, roč. XVII, 2019,
s. 195–302.
Karel ŠTROBL, Činnost akčních výborů Národní fronty (na příkladu okresů Kolín a Český
Brod), in: Archivní prameny Kolínska, roč. XVII, 2019, s. 303-346.
Jana VANĚČKOVÁ, Novellae et declaratoriae písaře Václava Formiky Poděbradského
z roku 1653 (Příspěvek k událostem třicetileté války v Čáslavi), Zprávy Včely čáslavské 3,
2019, s. 47–50
Igor Votoupal – Miloš Tajovský – Pavel Rous, Nález ztraceného křížového kamene z
Havlíčkova Brodu, Havlíčkobrodsko. Sborník příspěvků o historii regionu 32, 2018, s. 179–
185
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-

Konference, semináře:

Konference Škola, učitel, žák. Proměny české školy ve druhé polovině 19. století ve dnech
14.–15. listopadu 2019 v Kolíně. Tuto konferenci u příležitosti 150. výročí vydání zákona o
pravidlech vyučování na školách obecných (tzv. „Hasnerův zákon“) uspořádal Státní oblastní
archiv v Praze – Státní okresní archiv Kolín a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A.
Komenského v Praze.
Mezinárodní vědecká konference Spoutané církve. Státní oblastní archiv v Praze uspořádal
tuto konferenci ve dnech 10.-12.září 2019 v Olomouci, a to ve spolupráci s Filozofickou
fakultou a Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Konference byla uspořádána u příležitosti výročí sedmdesáti let od přijetí tzv. církevních
zákonů v Československu. Ústředním tématem bylo sledování vztahů církví a
československého státu vletech 1948-1989, jejich počátky, vývoj a konstituování. Cílem bylo
také sledovat prameny a důsledky zmíněných zákonů, a to i po roce 1989.
Oddělení fondů veřejné správy a Státní okresní archiv Kutná Hora se podílely prostřednictvím
Vladěny NÝVLTOVÉ a Viktora POHANKY na semináři Letní škola klasických studií 2019 –
Evropská civilizace a příroda (http://www.ics.cas.cz/pro-verejnost/letni-skola-kks), Kutná
Hora 29. 6. – 3. 7. 2019.
-

Příspěvky na konferencích, odborné přednášky:

Jiří SMITKA, Archiválie vzniklé z činnosti církevních institucí jako předmět znárodnění a
restituce, konference Spoutané církve konané ve dnech 10.–12. 9. 2019 v Olomouci.
Věra SMOLOVÁ, Poutní místo Svatá Hora po roce 1948, konference Spoutané církve konané
ve dnech 10.–12. 9. 2019 v Olomouci.
Lukáš KOVÁŘ, Výuka za školou – školní zahrady, tělocvičny a letní cvičiště na prahu 20.
století, konference Škola, učitel, žák. Proměny české školy ve druhé polovině 19. století. ve
dnech 14.–15. listopadu 2019 v Kolíně.
Hana DROZDOVÁ VRCHOTICKÁ, Peripetie vzniku a provozu budov obecných škol v
karlínském a brandýském školním okrese, konference Škola, učitel, žák. Proměny české školy
ve druhé polovině 19. století. ve dnech 14.–15. listopadu 2019 v Kolíně.
Michal JAKL, Rukopisné vzpomínky učitele Josefa Zajíčka, konference Škola, učitel, žák.
Proměny české školy ve druhé polovině 19. století. ve dnech 14.–15. listopadu 2019 v Kolíně.
Věra SMOLOVÁ, Svatohorská škola nejen pro muzikanty, konference Škola, učitel, žák.
Proměny české školy ve druhé polovině 19. století. ve dnech 14.–15. listopadu 2019 v Kolíně.
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Dalibor STÁTNÍK, Severovýchodní Slovensko v době perestrojky, konferenci
„Československo v letech 1986–1989“ 39.–30. 5. 2019 v Českých Budějovicích pořádané
ÚSTR ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Státním okresním
archivem v Českých Budějovicích.
Zuzana HRUBEŠOVÁ, Udavači souzení Mimořádným lidovým soudem Litoměřice, XXIX.
ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Československo-polské vztahy ‚‚Spravedlnost, nikoli pomsta? Potrestání válečných zločinců,
kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu a Polsku‘‘, 19. – 21. srpna 2019 v
prostorách Technické univerzity v Liberci

-

Ostatní projekty z oblasti regionálních a moderních dějin

Zpracování sčítacích operátů města Mělníka z let 1900–1921
Cílem projektu je vytvoření elektronické databáze excerpcí vybraných demografických dat ze
sčítacích operátů města Mělníka z let 1900, 1910 a 1921. Tedy přenášením informací ze
sčítacího operátu do předem připravených tabulek v počítačové databázi, s využitím řízených
slovníků pro účely strojového statistického zpracování dat.

-

Výstavy a doprovodné akce

1989. NEZAPOMÍNÁME. PŘIPOMÍNÁME
Výstava, připravená ve spolupráci se Státním okresním archivem Rakovník, prezentovala
listopadové události 1989 v Rakovníku ve fotografii. Na výstavu navázaly besedy s přímými
účastníky událostí, dokumentárními záznamy a filmy, zaměřené na celorepublikové a
regionální události roku 1989.
Spolupracující instituce - Muzeum T. G. Masaryka Rakovník, Městská knihovna Rakovník,
Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
Rakovník, historický vývoj městské aglomerace
Základem pro výstavu připravenou Státním okresním archivem Rakovník se stal soubor
písemností města z období pozdního středověku a raného novověku doplněný o další zdroj
poznání – dokumentaci obrazovou (veduty, názorné malby a kresby, plány dále zobrazení
některých městských částí jednotlivých staveb a fotografie).
Spolupracující instituce: Rabasova galerie Rakovník a Muzeum T. G. Masaryka Rakovník,
NPÚ středních Čech.
Lví silou - 150 let Sokola Rakovník
Výstava, připravená Státním okresním archivem Rakovník, byla věnována 150 letům místní
sokolské jednoty a mapovala historii rakovnické sokolské jednoty až do jejího faktického
zániku roku 1951.
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Spolupracující instituce: Muzeum T. G. Masaryka Rakovník, Rabasova galerie a Muzeum a
galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice.
-

Další aktivity zaměřené na transfer znalostí v dané výzkumné oblasti

Oddělení využívání archiválií připravovalo vydání biografie o Jindřichu Waldesovi a putovní
panelovou výstavu k tomuto tématu.
SOkA Praha-Západ uspořádal široké spektrum popularizačních akcí pro veřejnost: 22. 1.
beseda v ZŠ Hradištko; 12. 2. beseda v ZŠ Dolany; 21. 2. beseda o legionářích v obci
Drahelčice; 14. 3. výstava na zámku Dobřichovice: Stavební vývoj Dobřichovic, 3. část
(spoluúčast); 22. 3. beseda v ZŠ Dobřichovice; 10. 4. beseda v obci Vrané nad Vltavou o
legionářích; 3. 5. beseda na OÚ Kamenný Přívoz; 4. 5. výstava v Jílovišti o Okrašlovacím
spolku Jíloviště; 9. 5. beseda v ZŠ Horoměřice; 13. 5. beseda v ZŠ a MŠ Všenory; 14. 5.
beseda v ZŠ Psáry; 19. 5. beseda a výstava ve Všenorech na téma spolky; 23. 5. beseda v ZŠ a
MŠ Třebotov; 24. 5. Noc kostelů dvě výstavy – výstava v kostele Řevnice a výstava v kostele
Černošice; 11. 6. beseda v obci Rudná; 31. 8. výstava v obci Čisovice – výročí 140 hasičů;
11. 9. přednáška v muzeu v Jílovém u Prahy; 12. 10. výstava a přednáška k výročí 100 let
Sokola Statenice; 12. 11. beseda v ZŠ Mníšek pod Brdy; 17. 11. výstava kronik v obci Lety.
Dále dne 31. 5. 2019 uspořádal SOkA Praha-Západ odborný seminář pro kronikáře okresu
Praha-západ a Praha-východ, tentokrát na zámku v Průhonicích. Stěžejním tématem
přednášek se staly kroniky a archiválie spolků obou okresů, které často obsahují zajímavé
informace k dějinám obcí a mohou tak být cenným zdrojem pro kronikáře. Následovala
prohlídka zámeckého parku.
SOkA Mělník připravil během května celodenní exkurzi pro členy pražské studentské sekce
ČAS – studenty archivnictví a PVH FF UK. Exkurze představila archiv ve všech podobách a
polohách s podrobnými přednáškami o struktuře fondů a z regionálních dějin. Velkému zájmu
se těšil především demografický projekt sčítacích operátů města Mělník z let 1900, 1910 a
1921, včetně ukázek zatím interní databáze Následná kolegiální a poučená diskuse byla
vlastně výměnou zkušeností ze zpracování a správy různých druhů archivní činnosti. Na
přípravě a zdárném průběhu se podíleli všichni zaměstnanci archivu a po té je kol. Nikola
Michňová provedla po historickém centru Mělníka. Dále archiv zorganizoval celkem pět
exkurzí pro žáky mělnických základních škol.
SOkA Kolín připravil výstava s názvem Krása školních budov. Jednalo se výběr historických
fotografií školních budov vzniklých v Kolíně ve druhé polovině 19. století a na počátku století
dvacátého, ze sbírek a fondů Státního okresního archivu Kolín (listopad 2019). Dále
spolupracovalo s Regionálním muzeem Kolín, výstava Socialistický sen. Vize a realita. (19.
11. 2019 – 16. 2. 2020, v prostorách Regionálního muzea Kolín).
SOkA Rakovník se spolupodílel na projektu 1989. NEZAPOMÍNÁME. PŘIPOMÍNÁME, a
sice přednáškami pro Gymnázium Z. Wintra Rakovník, Střední odbornou školu Rakovník a 2.
ZŠ Rakovník.
SOkA Příbram uspořádalo ve vlastních prostorách výstavu JAN BAPTISTA BÁRTA (1921–
1982) – pátrání po životním příběhu statečného člena protikomunistického odboje, výstavu
Ochotnické divadlo v Příbrami – cesta k profesionální scéně, výstavu k 170. výročí Vysoké
školy báňské a k výročí 17. listopadu, a dále Projektový den k výročí 17. listopadu roku 1939
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a 1989. Věra Smolová pak zrealizovala dvě přednášky - Cesty do minulosti Svaté Hory II. v
obci Bohutín a Láz, a dále při akci Noc kostelů – přednášku o historii příbramského kostela.
Věra Smolová ze SOkA Příbram publikovala celkem 11 článků z regionální historie pro
měsíčník KAHAN, drobné články v Periskopu a Příbramském deníku.
Problematice historie divadelnictví v Příbrami, ochotnického divadla i profesionální scény se
věnovala Tereza Průchová v dosud 32 článcích – Šedesát let příbramského divadla (od roku
1959), v týdeníku Periskop, roč. 30, 2019. Vedle již zmiňované výstavy v SOkA Příbram se
uspořádala ještě výstava v Divadle A. Dvořáka – Kukátkem do historie příbramského divadla,
ve spolupráci s Galerií Františka Drtikola Příbram. Třetí část cyklu věnovaného 60. výročí
příbramského divadla pak byla akce: DIVADELNÍ PLAKÁTY Z LET 1959-1999 z fondu
Státního okresního archivu v Příbrami.
Pracovníci SOkA Kutná Hora se podíleli na přednáškové činnosti pro širší veřejnost:
Jana VANĚČKOVÁ, Kulatá výročí čáslavských mecenášů Jana Váchů a Josefa Fritschera
(Klub důchodců Čáslav, 10. 4. 2019)
Jana VANĚČKOVÁ, Vánoční lidové zvyky na Čáslavsku (Klub rodáků a přátel Čáslavě, 12.
11. 2019; Univerzita volného času Čáslav, 14. 11. 2019; Nemocnice Čáslav, 2. 12. 2019)
Jana VANĚČKOVÁ, Brodskou ulicí na Jeníkovské předměstí (vlastivědná vycházka pro
Spolek rodáků a přátel Čáslavě, 7. 4. 2019; Univerzita volného času Čáslav, 27. 6. 2019)
Jana VANĚČKOVÁ – Viktor POHANKA, Archiválie a kroniky Nových Dvorů aneb historie
trochu jinak (Klub důchodců Nové Dvory, 11. 6. 2019)
Viktor POHANKA, Korporace horního dělnictva – cechy nebo pořádky? (Univerzita volného
času při Městské knihovně Kutná Hora, 29. 10. 2019)
Jan Juřena ze SOkA Mladá Boleslav se mediálně věnoval výročí 50 let od tragické dopravní
nehody v Bezděčíně v roce 1969, jedné z nejtragičtějších dopravních nehod v čs. dějinách,
poskytnutím několika rozhovorů a natočením reportáží: reportáž pro ČTK dne 25. července
2019, redaktor Jaroslav Beneš; reportáž pro Český rozhlas Radiožurnál 26. července 2019,
redaktor Radek Duchoň; reportáž pro Českou televizi do pořadu Události 27. července 2019,
redaktor Jan Beránek.
Centrála archivu a státní okresní archivy realizovaly v roce 2019 celkem … exkurzí, kterých
se účastnili studenti vysokých škol (10), studenti středních škol (28), žáci základních škol (45)
a zájemci o archivnictví a historii z řad široké veřejnosti (16).
2. b) Vydávání odborných regionálních periodik
V rámci rozvoje regionálních dějin a mikrohistorie Státní oblastní archiv v Praze (dále jen SOA
v Praze) vydává nebo se podílí na vydání regionálních odborných periodika edičních řad, které
umožňují prezentaci výsledků aktuálního bádání vědeckých pracovníků archivu, ale také
odborníků na historii středních Čech z řad externích badatelů. V roce 2019 SOA v Praze
připravil k vydání svou zásadní publikační platformu Středočeský sborník historický, ročník
45, č. 1 a 2. Jedná se o recenzovaný neimpaktovaný titul vydávaný v souladu s požadavky Rady
vlády pro vědu, výzkum a inovace a splňující podmínky dle zákona č. 46/2000 Sb. o právech a
povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový
zákon).
Státní okresní archiv Praha-západ společně se Státním okresním archivem Praha-východ a
dalšími spoluvydavateli, kterými jsou Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Městské muzeum
v Čelákovicích a Oblastní muzeum Praha-východ vydaly dvě čísla recenzovaného časopisu
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí, ročník 7, č. 1 a 2. Odborné periodikum
Studie a zprávy rovněž splňuje požadavky Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace a zároveň
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podmínky dle zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
Dalším odborným recenzovaným periodikem vydaným v roce 2019 bylo dvojčíslo Sborníku
vlastivědných prací z Podblanicka, ročník 52. Svazek vydal Státní okresní archiv Benešov ve
spolupráci s Muzeem Podblanicka, p. o. Svazek o 360 stranách shrnuje výsledky posledních
přírodovědných (oddíl Příroda – 3 příspěvky) a společenskovědních (oddíl Společnost – 7
příspěvků) výzkumů v regionu Podblanicka. Příspěvky v oddílech Příroda a Společnost prošly
recenzním řízením, sborník je doplněn oddílem Zprávy a sdělení s drobnějšími útvary včetně
společenské rubriky.
K vydání je rovněž připraven odborný recenzovaný Rakovnický historický sborník, ročník
14 Státního okresního archivu Rakovník, který bude vytištěn v roce 2020.
Z jednotlivých okresních oddělení publikovaly v roce 2019 vlastní odborná nerecenzovaná
periodika historicko-vlastivědného charakteru, resp. sborníky čtyři archivy. Státní okresní
archiv Mladá Boleslav ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska vydal periodikum
Boleslavica, ročník 18; Stání okresní archiv Mělník ve spolupráci s Regionálním muzeem
Mělník vydaly vlastivědný sborník Mělnicka Confluens, ročník 11; Státní okresní archiv Kolín
vydal periodikum Archivní prameny Kolínska, ročník 17 a Státní okresní archiv Příbram ve
spolupráci s Hornickým muzeem Příbram a Městským muzeem Sedlčany publikoval
periodikum Podbrdsko, ročník 26.
Sborník Archivní prameny Kolínska XVII přináší tři rozsáhlé studie. Historická topografie
města Českého Brodu (VIII): předměstská zástavba Vladimíra J. Mrvíka je završením
dlouhodobého výzkumu českobrodské historické topografie, který započal již v 80. letech
minulého století. Jaroslav Pejša přispěl do sborníku článkem František Josef I. a Kolín, v němž
sleduje podobu a povahu vztahů obyvatel Kolína k panovníkovi a členům jeho rodiny a naopak.
Sborník uzavírá studie Karla Štrobla Činnost akčních výborů Národní fronty (na příkladu
okresů Kolín a Český Brod), jež dokumentuje působení akčních výborů od roku 1948, přičemž
klade důraz na zásadní roli akčních výborů v období bezprostředně po Únoru 1948, kdy se
výbory staly jedním z klíčových nástrojů budování totalitního režimu.
Confluens – vlastivědný sborník Mělnicka vydává Státní okresní archiv Mělník ve spolupráci
s Regionálním muzeem Mělník. V kratší studii archiváře Pavla Fiedlera je nastíněna
dobročinnost Mělničanů ve vztahu k rozvoji českojazyčného školství koncem 19. století (místní
odbor Ústřední matice školské), týž autor pojednává v dalším článku o komplikovaném procesu
dosidlování severní části našeho okresu (Olešno) po odsunu Němců. Památku našich hrdinů z
doby německé okupace připomíná medailonek železničáře Václava Marečka († 1942),
činovníka mělnického Sokola, který byl spolu s manželkou a dcerou popraven v koncentračním
táboře v rámci genocidně prováděné msty okupantů za atentát na R. Heydricha. Dalibor Státník
přispěl do sborníku recenzním výtahem z obsáhlé, vloni vydané knihy o dirigentovi Jaroslavu
Krombholcovi z pera doc. Martina Kučery – Mělničané zde o této místní osobnosti naleznou
mnoho zajímavého. Sborník přináší také podrobnou vzpomínku v Praze usedlého Mělničana,
významného numizmatika pana Jiřího Ryanta na život v Rybářích a užitečný přehled ke studiu
dostupných farních kronik z Mělnicka, který připravila archivářka Nikola Michňová. Dvěma
texty do knížky přispěl také Libor Praus, do nedávna zoolog Regionálního muzea Mělník.
K vydání bylo připraveno také další číslo z ediční řady Antiqua Cuthna, ročník 12, vydávané
jako odborná monografie Státního okresního archivu Kutná Hora ve spolupráci s Nadací pro
dějiny kultury ve střední Evropě, jehož editory jsou Jan Baťa, Jiří K. Kroupa a Vojtěch Vaněk.
Publikace nese název Rudolfinská Kutná Hora. Odborná monografie Rudolfinská Kutná Hora,
přináší vybrané kapitoly k historii, památkám, dějinám umění a hudby v Kutné Hoře za vlády
císaře Rudolfa II., ale také na jeho dvoře či ve střední Evropě obecně. V knize je zařazena mj.
kapitola pracovnice archivu PhDr. Jany Vaněčkové nazvaná Kutnohorský měšťan Zikmund
Kozel z Rýzntálu a otázka jeho mecenátu, která se zabývá jednou z nejvýraznějších postav
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městské správy a společnosti v Rudolfinské Kutné Hoře a klade si otázku, nakolik v jeho
případě můžeme hovořit o měšťanském mecenátu ve vztahu k umění nebo kutnohorské městské
škole (výsledek typu C pro RIV – kapitola v odborné knize).
3. Výzkumný směr: Archivnictví a veřejná správa
Zaměření: Bezpečnost, ochrana a správa dokumentů; výběr archiválií u
veřejnoprávních původců; ochrana osobních údajů v archiváliích
Oblasti:
3. a) Bezpečnost, ochrana a správa dokumentů, spisová služba
Spisová služba se svými pravidly pro zacházení s dokumenty úřední povahy představuje
důležitý vnitřní rámec fungování státních organizací a veřejných institucí územní samosprávy.
Správné nastavení systému odborné správy dokumentů napomáhá úřadům řádně plnit jim
svěřenou správní úlohu. Dokladovatelnost úředních postupů přitom přispívá k budování
právního státu. Významným prvkem při naplňování těchto cílů je bezesporu dlouhodobé a
bezpečné uložení spravovaných dokumentů.
Z parciálního pohledu archivů je kvalitní správa dokumentů na straně původců nezbytným
předpokladem k vytváření pramenné základny pro studium minulosti. Archivy z tohoto důvodu
pečují a metodicky působí v oblasti výkonu spisové služby s vizí budoucí tvorby archivního
kulturního dědictví. Státní oblastní archiv věnuje této problematice dlouhodobě patřičnou
pozornost a v rámci své vědecko-výzkumné činnosti eviduje v roce 2019 v této prioritní oblasti
několik výstupů.
- Karel KOUCKÝ: Příprava, organizace a moderování panelové diskuze „Ve víru
bezradnosti. Archivní výběr dokumentů z informačních systémů veřejné správy“
uskutečněné na 18. celostátní archivní konferenci v Plzni konané ve dnech 23.-25. 2019
v Plzni.
Účastníci panelové diskuze: Veronika Kosová (Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní
archiv Kladno), Miroslav Kunt (Národní archiv), Pavla Stieglerová (Státní oblastní archiv v
Praze), Milan Vojáček (Národní archiv).
Sekce se věnovala problematice výběru archiválií z informačních systémů stojících mimo
segment el. spisových služeb a samostatných evidencí dokumentů. Diskutovány byly stávající
legislativní rámec, možnosti předarchivní péče, výběr archiválií z těchto systémů, jejich
zpřístupňování a metodická podpora archivářů.
V úvodu byla spletitost problematiky demonstrována na příkladu školského IS Bakaláři. Tento
systém, a jemu podobné, jsou používány ve velké většině škol (základních i středních) a tento
systém jednoznačně nesplňuje požadavky archivního zákona na evidenci a ukládání
dokumentů. V systému se zpracovává nepřeberné množství informací a pouze některé z nich
musejí být posuzovány jako informačně cenné, které budou nabízeny k výběru za archiválie.
Diskutovány byly způsoby tohoto výběru a osud zbývající části informací. Analýza využívání
IS Bakaláři jasně prokázala současný stav výkonu spisové služby u školských zařízení, který
lze hodnotit jako naprosto tristní.
V oblasti legislativního rámce byly zopakovány aktuální povinnosti původců, kteří se
rozhodnou zpracovávat dokumenty mimo systém spisové služby. Diskutována byla současná
podoba archivního zákona směrem k rozšíření stávajících povinností, nebo naopak k jeho
zjednodušení a přenesení regulace z oblasti práva do metodického působení archivářů.
Také v této sekci byl vymezen prostor předarchivní péči. Účastníci panelu byli dotazováni na
současnou roli archivářů při zavádění a provozu IS. Obecná shoda panovala na aktivním
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přístupu archivářů, kteří se musejí o IS zajímat ještě v období jejich používání, nikoliv až budou
odstaveny.
Velkou výzvou zůstává zpřístupňování obsahu IS, který byl vybrán k trvalému uchování. Ani
na tuto klíčovou činnost archivu se nesmí rezignovat, a to i přes značnou komplikovanost celého
procesu, který se předpokládá s ohledem na charakter vybíraných DB. Žádná strategie zatím
neexistuje, ale Národní archiv s tímto úkolem počítá.
Posledním tématem, jež bylo možné v přiděleném časovém penzu zvládnout, byla oblast
výměny znalostí a informovanosti. Archiváři můžou své problémy s hodnocením obsahu IS
konzultovat na fóru MOPED.
3. b) Výběr archiválií z dokumentů veřejnoprávních původců
Jednu z klíčových činností Státního oblastního archivu v Praze stejně jako i ostatních veřejných
archivů představuje archivní hodnocení a výběr dokumentů v rámci skartačních a
mimoskartačních řízení u širokého spektra veřejnoprávních institucí i soukromoprávních
subjektů. Jedná se o proces, během něhož archivy rozhodují, jaké dokumenty a v jakém
uspořádání převezmou do archivní péče a trvale uloží v archivech a jaké dokumenty naopak
určí k definitivnímu a nevratnému zničení. Současně jde o proces, během nějž dochází k
procesu konstituce (historických) pramenů, s nimiž budou dále pracovat nejen historické vědy.
S ohledem na enormní množství dokumentů uložených u veřejnoprávních původců se stává
výzkum vedoucí k zefektivnění procesu přejímání archivně hodnotných dokumentů do archivů
a detekování ostatních dokumentů, jež nedisponují dlouhodobou hodnotou pro výzkumné a
další potřeby a které by měly být určeny k trvalému zničení, extrémně urgentní.
V rámci výzkumné oblasti „Výběr archiválií z dokumentů veřejnoprávních původců“ rovněž
pokračovaly analýzy z předchozího roku v oblasti specifického institutu dokumentů v režimu
utajení, a to v komparativní perspektivě vybraných států s rozvinutým demokratickým
zřízením. Aktuálně probíhá příprava odborné studie z pera PhDr. Mikuláše Čtvrtníka, Ph.D. pro
publikaci v anglickém jazyce na téma utajovaných dokumentů, jejich archivnímu
výběru/hodnocení, skartačnímu řízení a trvalé archivaci.
Výzkumné téma Výběr archiválií z dokumentů veřejnoprávních původců je prezentováno jak
formou odborných a popularizačně-odborných studií publikovaných v impaktovaných a
recenzovaných časopisech, tak i přednáškovou činností. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.
prezentuje výsledky výzkumu v rámci univerzitní výuky na Univerzitě Karlově v Praze na
Katedře pomocných věd historických a archivního studia archivnictví a na Univerzitě J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem na Katedře historie zejména v rámci výuky skeletového předmětu
Spisová služba pro obor Spisová služba a archivnictví. Výběr archiválií je rovněž sledován v
rámci školení původců realizovaných jednotlivými útvary Státního oblastního archivu v Praze.
Specifikace konkrétních realizovaných výstupů v roce 2019:
1) Odborný příspěvek v impaktovaném periodiku Český časopis historický:
Mikuláš ČTVRTNÍK: Dialog archivistiky a historické vědy. Prameny a role archivů. Český
časopis historický 117, 2019, č. 2, s. 381–422.
Výsledek druhu (pro RIV): Jimp.
Studie zamýšlí navázat na sebe na jedné straně metodologii historické vědy, na druhé straně
archivní vědy, a to ve specifické oblasti tzv. výběru dokumentů, respektive hodnocení
dokumentů a historických pramenů. Poté, co je v prvním kroku zaostřen pohled na nedávno
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zesnulého kanadského archivního myslitele a teoretika Terryho Cooka (1947–2014) a jím
vypracovanou teorii hodnocení/výběru dokumentů pojmenovanou jako teorie makrohodnocení
(macroappraisal), autor ve druhé části systematizuje několik rovin, na nichž se konstituuje
budoucí potenciální význam historických pramenů a z nichž je lze také interpretovat. Studii
uzavírá autorem navržená koncepce tzv. „archivního hermeneutického kruhu“ jako jedno z
vyústění úvah o vztahu historické a archivní vědy.

3) Cyklus školení a seminářů pro na téma elektronické skartačního řízení zaměřené zejména
pro institucionální původce v působnosti Státního oblastního archivu v Praze.
- Vedoucí seminářů: Mgr. Marie Procházková
- Celkem proběhlo 10 školení.
3. c) Osobní údaje v archiváliích
Téma osobních údajů v archiváliích, jejich ochrany a zpřístupňování žadatelům představuje v
současné době nejaktuálnější a současně jednu z nejsložitějších otázek nejen soudobého
archivnictví, ale i celé veřejné správy i soukromé sféry. Praxe českých veřejných archivů není
v této oblasti ujednocená a situaci komplikuje rovněž měnící se obecná i speciální archivní
legislativa reglementující tuto oblast. Přitom riziko nesprávného nakládání s osobními údaji
obsaženými v dokumentech uložených v českých veřejných archivech je vysoké a hrozí zde
vážné negativní dopady, včetně finančních do státního rozpočtu České republiky.
- Projekt Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích (kód: VI20192022125)
realizovaný v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech
2015 – 2022 (BV III/1 – VS) Ministerstva vnitra.
Státní oblastní archiv v Praze jako svůj hlavní výstup v této oblasti připravil a podal v pozici
hlavního institucionálního uchazeče (dalších uchazečem byl Národní archiv) projektovou
žádost do třetí výzvy Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015‒2022
vyhlašovaného Ministerstvem vnitra. Projektová žádost byla v dubnu roku 2019 schválena
Ministerstvem vnitra ČR jako projekt aplikovaného výzkumu s názvem Analýza zpracování
osobních údajů v archiváliích (kód: VI20192022125) realizovaný v rámci Programu
bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 – 2022 (BV III/1 – VS) Ministerstva
vnitra. Příjemcem a hlavním institucionálním řešitelem projektu je Státní oblastní archiv v
Praze, dalším institucionálním řešitelem je Národní archiv. Manažerem projektu je PhDr.
Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. Začátek řešení projektu je 1. červenec 2019 a konec řešení projektu
31. prosinec 2022.
Projekt řeší osobní údaje v archiváliích v českých veřejných archivech v obecné působnosti
Ministerstva vnitra, jejich ochranu, bezpečné uložení, nakládání s nimi a možnosti
zpřístupňování archiválií obsahujících takové údaje v měnícím se legislativním prostředí. Na
podkladě průzkumu archivní praxe a analýzy archivních fondů a příslušných legislativních
úprav včetně analýzy procesních postupů archivů u nás i v zahraničí bude realizováno více
výstupů v oblasti metodiky a legislativy.
Hlavním cílem projektu je výzkum problematiky osobních a citlivých osobních údajů
obsažených v archiváliích uložených v rámci sítě českých veřejných archivů, jejichž výkon v
dotčené oblasti řídí Ministerstvo vnitra ČR, s aplikovanými dopady do praxe archivů v oblasti
zpřístupňování archiválií obsahujících osobní a citlivé osobní údaje, jejich bezpečným
uložením, nakládáním s nimi a náležitou ochranou v měnícím se legislativním prostředí.
V souladu s hlavním cílem programu a s odkazem na Bezpečnostní strategii ČR se projekt
zaměřuje na životní zájem České republiky zachovávání všech náležitostí demokratického
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právního státu včetně záruky a ochrany základních lidských práv a svobod obyvatel a ze
strategických zájmů zejména na podporu demokracie, základních svobod a principů právního
státu a zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
Projekt hodlá během řešení naplnit několik vzájemně propojených cílů v oblasti bezpečného
uložení a zpřístupňování osobních a citlivých osobních údajů v archiváliích.
Dílčí cíle projektu jsou následující:
1. Průzkum současného postupu českých veřejných archivů v oblasti zpřístupňování archiválií
obsahujících osobní a citlivé osobní údaje a empirický průzkum časové a pracovní náročnosti
procesu přípravy archiválií obsahujících osobní a citlivé osobní údaje pro jejich zpřístupnění
veřejnosti.
2. Analýza dostupných softwarových nástrojů pro anonymizaci a pseudonymizaci osobních
údajů v archivních dokumentech.
3. Organizace workshopů na téma zpřístupňování archiválií obsahujících osobní a citlivé osobní
údaje určených pro českou archivní síť, státní správu, samosprávu.
4. Zpracování výčtu českých právních předpisů, které jsou dotčeny problematikou osobních
údajů a citlivých osobních údajů v archiváliích ve vztahu ke zpřístupňování veřejnosti a
posouzení, zda budou tyto předpisy dotčeny změnou.
5. Analýza postupu zpřístupňování některých specifických druhů archiválií obsahujících osobní
nebo citlivé osobní údaje, jako jsou například rozsudky soudů, kroniky, sčítací operáty a další
významné skupiny archiválií u nás i v zahraničí.
6. Navázání aktivní spolupráce v oblasti ochrany a zpřístupňování osobních údajů obsažených
v archiváliích s Mezinárodní archivní radou (International Council on Archives) sídlící v Paříži,
hlavním centrálním mezinárodním orgánem koordinujícím metodicky činnosti archivů v
celosvětovém měřítku. Iniciace angažování Mezinárodní archivní rady v této tematické oblasti
v souvislosti s výrazně přibývajícími případy soudních sporů v jiných zemích Evropské unie v
oblasti ochrany osobních údajů obsažených v archiváliích a jejich zpřístupňováním.
Výsledkem projektu budou:
A) Plánované hlavní výsledky:
1) v kooperaci s uživatelem výsledků Ministerstvem vnitra ČR příprava změny archivní
legislativy upravující nakládání s osobními a citlivými osobními údaji obsaženými v
archiváliích;
2) certifikovaná metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence
daná problematika spadá, popisující a upravující postup archivů při zpřístupňování osobních a
citlivých osobních údajů;
3) výzkumná zpráva obsahující analýzu rizik spojených s existencí osobních údajů v
archiváliích, jejich zpřístupňováním a možným zneužitím, a to ve vazbě na analýzu archivních
fondů umístěných v českých archivech, a také analýzu rizika znepřístupnění novodobých
historických pramenů; klíčovou součástí zde bude soupis typických fondů uložených v českých
veřejných archivech a obsahujících osobní a citlivé osobní údaje včetně charakteristik těchto
údajů; dále pak analýza procesu anonymizace, respektive pseudonymizace osobních údajů v
archiváliích.
B) Plánované vedlejší výsledky:
Odborná kniha (1x)
Článek v odborném periodiku (5x)
Průběh řešení projektu v roce 2019:
V rámci projektu bylo započato s realizací celé řady aktivit. V roce 2019 proběhly zahraniční
služební cesty do Paříže (Francie), Londýna a Cambridge (Spojené království) a Berlína
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(Německo) za účelem průzkumu praxe ochrany osobnosti a osobních údajů v archivních
souborech a procesů souvisejících se zpřístupňováním osobních údajů.
Během roku 2019 byl definitivně sestaven soubor vybraných českých archivů, v nichž bude
probíhat empirický průzkum a analýza zpřístupňování archiválií. Bude se jednat o následující
archivy: Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, Státní oblastní archiv v Zámrsku,
Moravský zemský archiv, Archiv bezpečnostních složek, Archiv Kanceláře prezidenta
republiky, Archiv Pražského hradu, Archiv Senátu PČR, Archiv České národní banky, Archiv
Akademie věd ČR, Archiv hl. m. Prahy, Archiv ČVUT. Během roku 2019 proběhlo několikero
jednání s reprezentanty těchto vybraných českých archivů, jejichž smyslem bylo kromě
představení výzkumného projektu také nalezení shody na metodice vytipování archivních
souborů a agend k průzkumu v roce 2020 a oponentní vypořádání připomínek k dotazníkům k
činnosti archivů a ke konkrétním archivním souborům a agendám, což se podařilo.
Řešitelským týmem bylo vypracováno několik dotazníků, mj. byl sestaven formulář dotazníku
pro realizaci empirického průzkumu ochrany osobních údajů v činnostech českých archivů.
Dotazník se zaměřuje na obecné procesní nastavení ochrany a zpracování osobních údajů v
archivních souborech v rámci příslušného archivu a dotazuje se na některé další detaily ke
zpracování osobních údajů v konkrétních archivních souborech, respektive agendách. Některé
informace zasahují do více činností archivu a vyžadují průřezově zhodnocení celkového
procesního nastavení přístupu k archiváliím a ochrany osobních údajů v nich v archivu.
Uvedený dotazník začne být vyplňován ze strany dotčených archivů počínaje 1.1.2020.
Probíhají práce na přípravě změny legislativy jako jeden z hlavních výstupů projektu:
Po konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů byly prostřednictvím zástupce
Ministerstva vnitra při Evropské archivní skupině (EAG) na 27. zasedání EAG v září 2019 v
Helsinkách konzultovány možnosti vzniku celoevropského archivního Kodexu chování dle čl.
40 evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob. Vzhledem k
nesourodosti archivních právních předpisů a různorodým přístupům ke zpřístupňování
archiválií v jednotlivých členských zemích a obtížím a náročnosti při přípravě kodexů dle čl.
40 není přijetí celoevropského archivního Kodexu možné. Zatím byla ze strany EAG
publikována v roce 2018 velmi obecná Metodika ochrany osobních údajů v archivních službách
GUIDANCE ON DATA PROTECTION FOR ARCHIVE SERVICE (EAG guidelines on the
implementation of the General Data Protection Regulation in the archive sector).
(https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-andprinciples/transparency/freedom-information/access-documents/information-and-documentmanagement/archival-policy/european-archives-group/guidance-data-protection-archiveservices_en). Taktéž byl pro účely EAG vyplněn Národním archivem celoevropský dotazník
sbírající data k ochraně osobních údajů v evropských archivech. Řešitelský tým průběžně
posuzuje současnou judikaturu v oblasti nakládání s osobními údaji a shromažďuje odbornou
literaturu k tématu.
Probíhá posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (zkratkou DPIA) dle čl. 35 GDPR:
Projektový tým posuzuje, jak specifický proces „posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“
použít v archivní praxi, kde dochází při různých činnostech k nakládání s osobními údaji. V
rámci projektového řešení je řešitelským týmem analyzována Úřadem pro ochranu osobních
údajů doporučená metodika, jak posouzení vlivu na ochranu osobních údajů provádět.
Dne 2.12.2019 se uskutečnilo jednání se zástupci Ministerstva vnitra ČR (náměstek ministra
vnitra JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., PhDr. Jiří Úlovec, PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., Mgr.
Markéta Munková) k novému zákonu o archivnictví a spisové službě. Termín pro změnu
dokončení zákona schválený Vládou ČR (Usnesení Vlády ČR č. 551 ze dne 29. srpna 2018,
Koncepce rozvoje archivnictví v České republice na léta 2018 až 2025 s výhledem do roku
2035, strana 22, úkol č. 1) se prozatím nijak nezměnil. Ředitel odboru archivní správy a spisové
služby Ministerstva vnitra PhDr. J. Úlovec počítá s tím, že bude mít v březnu roku 2020 hotové
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paragrafové znění zákona. Náměstek ministra vnitra JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. požaduje,
aby zásadní záležitosti řešil zákon o archivnictví a spisové službě a zbytek pojednala prováděcí
vyhláška. Počítá se stále s jedním právním předpisem shrnujícím oblast archivnictví a spisové
služby. Struktura předpisu by měla kopírovat životní cyklus dokumentu.
Jako výstupy z projektu v roce 2019 byly publikovány následující odborné studie:
1. Mikuláš Čtvrtník, Ochranné archivní lhůty a přístup k veřejným dokumentům a archiváliím.
Komparativně-historická analýza. Archivní časopis 69, 2019. Archivní časopis 69, 2019, č. 4,
s. 341–370; 2. Mikuláš Čtvrtník, Spolehlivé, správné, pravé – demokracie potřebuje archivy!.
88. německý archivní sjezd v Rostocku 2018. Archivní časopis 69, 2019, č. 3, s. 295–314.
Do tisku byly odevzdány následující studie jako výstupy z tohoto projektu.:
Mikuláš Čtvrtník, Otevřené archivy. Konference „Offene Archive“ ve Stasi-Zentrale v Berlíně
v roce 2019. (v tisku v Archivnímu časopise); 2. Mikuláš Čtvrtník, Právně jisté – Archivy a
jejich právní rámec. Německý archivní sjezd v Suhlu v roce 2019 (v tisku v Archivnímu
časopise).
Aktuálně probíhá příprava dvou odborných studií pro publikaci v anglickém jazyce. První z
nich se věnuje institutu ochranných lhůt, druhá specifickému režimu utajovaných dokumentů.
Shrnutí výsledků ve výzkumné oblasti:
Obecně v rámci výzkumné oblasti Osobní údaje v archiváliích byl výzkum ve Státním
oblastním archivu v Praze akcentován zejména na analýzy proměn legislativního rámce a
samotné archivní praxe zpřístupňování dokumentů a archiválií obsahujících osobní údaje
zejména s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů).
Výzkumné téma Osobní údaje v archiváliích je prezentováno jak formou odborných a
popularizačně-odborných studií publikovaných v impaktovaných a recenzovaných časopisech,
tak i přednáškovou činností. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. prezentuje výsledky výzkumu v
rámci univerzitní výuky na Univerzitě Karlově v Praze na Katedře pomocných věd historických
a archivního studia archivnictví a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na Katedře
historie zejména v rámci výuky skeletového předmětu Spisová služba pro obor Spisová služba
a archivnictví. Oblast zpracování a ochrany osobních údajů je rovněž vykládána a prezentována
v rámci školení původců realizovaných jednotlivými útvary Státního oblastního archivu v
Praze.
Specifikace konkrétních realizovaných výstupů v roce 2019:
1) Projekt „Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích“ řešený v rámci Programu
bezpečnostního výzkumu České republiky 2015‒2022 vyhlašovaného Ministerstvem vnitra
ČR:
- Anotace: Projekt řeší osobní údaje v archiváliích v českých veřejných archivech v obecné
působnosti Ministerstva vnitra, jejich ochranu, bezpečné uložení, nakládání s nimi a možnosti
zpřístupňování archiválií obsahujících takové údaje v měnícím se legislativním prostředí. Na
podkladě průzkumu archivní praxe a analýzy archivních fondů a příslušných legislativních
úprav včetně analýzy procesních postupů archivů u nás i v zahraničí bude realizováno více
výstupů v oblasti metodiky a legislativy.
- Hlavní uchazeč: Státní oblastní archiv v Praze
- Další uchazeč: Národní archiv
- Hlavní řešitel a manažer projektu: PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. (Státní oblastní archiv v
Praze)
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- Další řešitelé: Mgr. Markéta Munková (Státní oblastní archiv v Praze); PhDr. Karel Koucký
(Státní oblastní archiv v Praze); Mgr. Karolína Šimůnková (Národní archiv); Mgr. Zbyšek
Stodůlka (Národní archiv).
- Období realizace: 1. červenec 2019 – 31. prosinec 2022.
2) Odborná studie publikovaná v recenzovaném periodiku:
Mikuláš ČTVRTNÍK, Ochranné archivní lhůty a přístup k veřejným dokumentům a
archiváliím. Komparativně-historická analýza. Archivní časopis 69, 2019. Archivní časopis 69,
2019, č. 4, s. 341–370.
Studie publikovaná jako výstup projektu „Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích“
(kód: VI20192022125) realizovaný v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České
republiky v letech 2015 – 2022 (BV III/1 – VS) Ministerstva vnitra.
Anotace:
Ochranné lhůty pro přístupnost k veřejným dokumentům a archiváliím představují obvykle
zákonem nastavené lhůty, během nichž určitá skupina dokumentů obvykle z provenience
veřejné správy, nemůže být zpřístupněna veřejnosti, vyjma oprávněných úředních požadavků.
Tyto lhůty se liší dle jednotlivých národních legislativ. Materiály zařazené v režimu utajení
bývají „chráněny“ ještě docela jinak a přístup k nim bývá i ve vyspělých demokraciích v
mnoha případech znemožněn prakticky zcela a trvale.
Ochranné lhůty pro přístupnost k veřejným dokumentům a archiváliím chrání některé příliš
čerstvé, citlivé i cenné informace, jež by mohly být zneužity, ať již ke komerčním, obchodním
i obecně mocenským účelům. Na druhou stranu se však mohou stát svébytným nástrojem,
jakým lze znepřístupnit veřejné dokumenty i „hotové“ historické prameny. Přitom ale platí, že
váha informace ve 21. století, stále častěji označovaném jako věk postfaktický, se ‒ více než
kdy dříve ‒ měří jejich načasováním a rychlostí.
Předmětem studie je analýza institutu ochranných lhůt pro přístupnost k veřejným dokumentům
a archiváliím a jeho historického vývoje v některých zemích a včetně dopadů do vztahu
veřejnosti a státu a možností občanů nahlédnout do veřejných dokumentů. Jednu rovinu studie
představuje komparativní analýza aktuálních legislativních úprav ve vybraných státech (Česká
republika, Spojené království, Spojené státy americké, Francie, Německo, Švýcarsko) i v
Evropské unii jako celku. Druhá rovina textu zamýšlí postihnout některé kontury historického
vývoje institutu ochranných lhůt od konce druhé světové války, a to primárně na příkladu
vývoje ve Spojeném království, které v mnoha zemích sloužilo jako vzor a předznamenání v
této doméně. Studie se přitom bude snažit prokázat, že během času dochází k postupnému
uvolňování původně velmi restriktivního režimu přístupu k veřejným dokumentům a
historickým pramenům a jakým způsobem se tak děje a může dít. Specifický zřetel bude
nakonec položen na vztah ochranných lhůt pro přístupnost k veřejným dokumentům a
archiváliím a práva na přístup k informacím.
Studie na zvolených ilustrativních příkladech prokazuje existenci trendu pozorovatelného ve
vývoji obecně stanovené bariéry v přístupu k veřejným dokumentům, a totiž obecnou
pozvolnou tendenci uvolňování tohoto ochranného štítu. Ve Spojeném království přitom až do
roku 1968 platila extrémně dlouhá ochranná lhůta 50 let, během níž nemohly být archivní
materiály zpřístupňovány veřejnosti. V roce 1968 byly tyto lhůty zkráceny na 30 let. Trochu
úsměvně přitom působí, že o šest let později po tomto snížení ochranných lhůt téměř o polovinu
ve Spojeném království, tehdejší Československo zavedlo tyto zcela nepřiměřeně dlouhé půl
století trvající ochranné lhůty pro přístupnost archiválií. Až po pádu komunistického režimu
téměř po dvaceti letech byly tyto lhůty podstatně zkráceny na 30 let, dohánějíce s mnohaletým
zpožděním západoevropský vzor. Ve Spojeném království byly ochranné lhůty pro přístupnost
k veřejným dokumentům a archiváliím roku 2010 dále snížena, a to na 20 let. Francie je v tomto
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ohledu ještě mnohem liberálnější, když v roce 2008 eliminovala – až na jisté víceméně obvyklé
výjimky – tyto ochranné lhůty zcela.
Otevřenost veřejných informací je přitom ve vyspělých demokraciích postupně stále více
definována nikoliv jako výraz blahosklonnosti státu, nýbrž nezadatelné právo občana a důležitý
prvek demokracie.
3) Odborná studie publikovaná v recenzovaném periodiku:
Mikuláš Čtvrtník, Spolehlivé, správné, pravé – demokracie potřebuje archivy!. 88. německý
archivní sjezd v Rostocku 2018. Archivní časopis 69, 2019, č. 3, s. 295–314.
3. d) Digitalizace a dlouhodobé uchovávání digitálních archiválií a reprodukcí
V roce 2019 pokračoval SOA v programu digitalizace veřejností využívaných analogových
archiválií. V roce 2019 se podařilo dokončit digitalizaci sbírky církevních matrik, která je
veřejností nejvíce využívaným archivním souborem našeho archivu. Pokračovala digitalizace
nových matričních přírůstků a starších matrik dříve digitalizovaných z mikrofilmů. Současně
probíhala výběrově digitalizace dalších typů archiválií. Ke zpřístupňování digitálních kopií
archiválií pro veřejnost je využívána webová aplikace vyvíjená v archivu.
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Příloha č. 3

Záznamy o kontrolách AKP:

č. 9 Proces s účastníky svárovské stávky 1870
č. 10 Soudní proces s účastníky tzv. břevnovského sjezdu 1878
č. 39 Archiv obce Lidice 1924-1941
č. 40 Ius regale montanorum 14.-15. st.
č. 79 Tiskové procesy K.H. Borovského v Kutné Hoře 1850-1852
č. 87 Štencův archiv
č. 111 Zakládací listina kláštera řeholních augustiniánů v Roudnici nad Labem
z 25. května 1333
č. 112 Kopiář listin kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina v Roudnici nad Labem
z druhé čtvrtiny 15. století
č. 113 Lobkovické erbovníky s rukopisem poučení Jana Hasištejnského z Lobkovic synu
Jaroslavovi
č. 114 Zápisníky nejvyššího kancléře Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic o agendě dvorské
kanceláře a královské rady z let 1600-1606
č. 115 Revers pánů a rytířů v království českém z 13. listopadu 1620 s vyznáním poslušnosti
bavorskému vévodovi Maxmiliánovi jako komisaři císaře Ferdinanda II.
č. 119 Nejstarší čelákovická městská kniha AM Čelákovice 1366-1557
č. 120 Liber sentenciarum 1464-1507 - Kniha sentencí městské rady v Kutné Hoře
č. 121 Liber hereditatum antiquus (1424) 1426-1489 (1501), kniha trhová města Kutná Hora
č. 122 Privilegia města Čáslavi do r. 1526
č. 132 Kniha pamětní města Rakovník 1384-1428
č. 136 Písemná pozůstalost Giacomo Casanova 1758-1798
č. 137 Sbírka zvukových záznamů 1929-1992
č. 144 Kniha pamětní města Březnice 1454-1630

(AKP Čelákovická městská kniha a Ius regale montanorum jsou v současné době
v konzervační dílně SOA v Praze)
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Příloha č. 4

Publikační činnost zaměstnanců SOA v Praze v r. 2019
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oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Mělník, 2019. 322 s. ISBN 978-80-88148-39-5
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Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka. Praha - Mělník: Státní oblastní archiv v Praze –
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ISBN 978-80-88148-35-7
Otázky z historie – Křivoklátsko mezi dvěma světy – od šlechtictví ke státu. MAYEROVÁ,
Renata – KRŠKO, Jan (eds.). Praha – Rakovník: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní
archiv Rakovník, 2019 (v tisku).
Podbrdsko. Praha – Příbram - Sedlčany: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv
Příbram; Hornické muzeum Příbram; Městské muzeum Sedlčany, 26, 2019, 304 s., 8 stran
barevné přílohy a 200 černobílých obrázků v textu. ISBN 978-80-88148-32-6
Rakovnický historický sborník. Praha - Rakovník: Státní oblastní archiv v Praze – Státní
okresní archiv Rakovník, 14-15, 2017-2018 (v tisku).
Rudolfinská Kutná Hora. BAŤA, Jan – KROUPA, Jiří K. – VANĚK, Vojtěch (eds). Praha:
Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora, 2019 (= Antiqua Cuthna
12).
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. CÁDER, Radovan - HANEL, Lubomír – Sejk,
Michal (eds). Benešov – Praha: Muzeum Podblanicka, p. o.; Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Benešov, 52/1-2, 2018 (vyd.2019). 360 s. ISSN 0487-5648
Slánský obzor. Praha – Kladno: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv
v Kladně; 26, 2019 (v tisku).
Středočeský sborník historický. KEMPNÁ, Beata – KMOCHOVÁ, Hana (eds). Praha: Státní
oblastní archiv v Praze, 44, 2018 (vyd. 2019). 295 s. ISBN 978-80-88148-33-3
Středočeský sborník historický. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 45, 2019 (v tisku).
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. Praha: Státní oblastní archiv v Praze –
Státní okresní archiv Praha-východ; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv
Praha-západ; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ; Jílové u
Prahy: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Čelákovice: Městské muzeum v Čelákovicích,
7/1, 2019. 104 s., obr. ISSN 1805-3874
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. Praha: Státní oblastní archiv v Praze –
Státní okresní archiv Praha-východ; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv
Praha-západ; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ; Jílové u
Prahy: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Čelákovice: Městské muzeum v Čelákovicích,
7/2, 2019. 112 s., obr. ISSN 1805-3874
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219-228.
FIEDLER, Pavel. Košíkářství na Mělnicku od 2. poloviny 19. století do vzniku
Československa. In: MICHŇOVÁ, Nikola – BÁRTA PRAŽÁK, Tomáš (eds). „Učiňte
zkoušku a jistě zůstanete stálým odběratelem!“ Proutěná kultura v kontextu času a prostoru.
Praha – Mělník: 2019, s. 122-143.
79

FIEDLER, Pavel. Místní odbor Ústřední matice školské v Mělníku. In: Confluens.
Vlastivědný sborník Mělnicka. 11, 2019, s. 12-21.
FIEDLER, Pavel. Olešno po druhé světové válce. Odsun německého obyvatelstva a
osídlování obce na Kokořínsku. In: Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka. 11, 2019, s. 4371.
FUKSA, Ivan – JUŘENA, Jan – KRATOCHVÍL, Jiří – MIKOLÁŠEK, Jakub –
PILVOUSEK, Tomáš – VAŠATA, Ondřej. Vojenská historie Krkonoš v letech 1918–1945.
Vrchlabí 2019, 48 s.
HERIAN, Tomáš. Státní okresní archiv Mladá Boleslav v roce 2017. In: Boleslavica ᾽18. XI.,
2019.
HLOUŠKOVÁ, Helena – lektorský recenzní posudek na připravovanou publikaci Vývoj
demonstračního loveckého objektu Lánská obora.
HRADECKÁ, Vladimíra (úvod). In: MAYEROVÁ, Renata – KRŠKO, Jan (eds). Zikmund
Winter mezi Prahou a Rakovníkem. Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv
Rakovník, 2018 (vyšlo 2019), s. 9–12.
HRADECKÁ, Vladimíra viz též ČTVRTNÍK, Mikuláš
HRADECKÁ, Vladimíra. Haně Kmochové je šedesát. In: Středočeský sborník historický. 44,
2018 (vyd. 2019), s. 287-288.
HRADECKÁ, Vladimíra. Mezioborová konference Modrého štítu. Archivní časopis. 68,
2018, č. 2, s. 163–164.
HRADECKÁ, Vladimíra. Sedmdesát let profesora PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., Dr. h. c. In:
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. 52, 2018 (vyšlo 2019), s. 323–326.
HRADECKÁ, Vladimíra. Vzpomínání na Jindřicha Schwippela. In: Středočeský sborník
historický. 45, 2019 (v tisku).
HRUBEŠOVÁ, Zuzana (rec.). DOBRZENSKA, Leopoldina, z Lobkowicz. A hudba přestala
hrát. Životní příběh Lepoldiny Dobrzenské z Lobkowicz. Pardubice: 2017. In: Confluens.
Vlastivědný sborník Mělnicka. 11, 2019, s. 174-176.
JAKL, Michal L. (anotace). HŮRKA, Martin. František Josef Řezáč a ti druzí. Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, p. o., 2019, 20 s. In: Studie a
zprávy. Historický sborník pražského okolí. 7/1, 2019, s. 88.
JUŘENA, Jan – KRATOCHVÍL, Jiří – PILVOUSEK, Tomáš (eds). Rudolf Tomaštík.
Legionář, Horák, Hraničář, Odbojář. Deník podplukovníka v. v. Rudolfa Tomaštíka. Mladá
Boleslav: Československá obec legionářská, 2019, 228 s.
JUŘENA, Jan (rec.). DUDEK, František (ed.). Životní příběh kováře a legionáře Bohuslava
Suchánka. Nymburk: Ivan Ulrych – Vega-L, 2017, 288 s., obr. v textu. In: Středočeský
sborník historický. 44, 2018 (vyd. 2019), s. 221–223.
JUŘENA, Jan viz též FUKSA, Ivan
JUŘENA, Jan. 50 let od tragického neštěstí na přejezdu v Bezděčíně. Boleslavan. Časopis
statutárního města Mladá Boleslav. 2019, č. 7–8, s. 22.
KERNALOVÁ, Alena (rec.). GRAWERT–MAY, von, Rutgar. Wallenstein. Hochverräter
oder Genie. In: Středočeský sborník historický. 45, 2019 (v tisku).
KERNALOVÁ, Alena (rec.). HAJNÁ, Milena. Šaty chodicí. Každodennost a symbolika ve
šlechtickém šatníku raného novověku. In: Středočeský sborník historický. 44, 2018 (vyd.
2019), s. 202–204.
KOLEK, Roman (anotace). PÁTROVÁ, Karin. Hrdelní zločiny na brandýském panství v 16.
– 18. století. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Praha: Kamil Voděra, FOTO-GRAFIKA;
Státní oblastní archiv v Praze, 2018, 120 s. + 8 stran obrazových příloh. In: Studie a zprávy.
Historický sborník pražského okolí. 7/1, 2019, s. 87.

80

KOLEK, Roman. Košíkářství na Brandýsku. In: MICHŇOVÁ, Nikola – BÁRTA PRAŽÁK,
Tomáš (eds). „Učiňte zkoušku a jistě zůstanete stálým odběratelem!“ Proutěná kultura
v kontextu času a prostoru. Praha – Mělník: 2019, s. 117–121.
KOVÁŘ, Lukáš (anotace). Čelákovice na křižovatkách dějin: 1618, 1648, 1848, 1918, 1938,
1948, 1968. Čelákovice: Městské muzeum v Čelákovicích, 2018, 128 s. In: Studie a zprávy.
Historický sborník pražského okolí. 7/1, 2019, s. 87n.
KOVÁŘ, Lukáš (rec.). HÁJEK, Josef a kol.: Cihly v historické architektuře Prahy. Praha:
2017. In: Středočeský sborník historický. 44, 2018 (vyd.2019), s. 204–206.
KRŠKO, Jan – ŠPRINGL, Jan. Ke vztahu trampingu a pohostinství v době první
československé republiky. In: VESELÝ, Martin (ed.). Orosené dějiny. Ústí nad Labem:
Univerzita J. E. Purkyně, Acta Universitatis Purkynianae Facultatis philosophicae Studia
Historica, 22, 2019, s. 233-252.
KRŠKO, Jan (rec.). Vroutek. Vydáno u příležitosti 790. let od první písemné zmínky. Vroutek
2017, 243 s. In: Rakovnický historický sborník. XIV-XV/2017-2018 (v tisku).
KRŠKO, Jan. Nevděčné Rakovnicko? Husův Krakovec a netečnost regionu na prahu
revoluce. In: ELBEL, Petr – JAN, Libor – JUROK, Jiří (eds). Z počátků husitské revoluce.
Brno: 2019, s. 89-105 (v tisku).
MATYSKA, Jan (rec.). GREGOROVIČOVÁ, Eva (ed.). Ludvík Salvátor Toskánský, vědec a
cestovatel v roce 170. výročí narození. Praha: Národní archiv, 2014, 399s.
MAYEROVÁ, Renata (rec.). NĚMEČKOVÁ, Eva – VLČEK, Pavel – VLČKOVÁ, Jitka.
Kožlany. Stručné dějiny města a významné stavby. Plzeň: 2018, 246 s. In: Rakovnický
historický sborník. XIV-XV, 2017-2018 (v tisku).
MAYEROVÁ, Renata. Od města komorního k městu královskému. In: ČAS v roce 2018.
Ročenka České archivní společnosti. Praha: 2019, s. 124-125.
MIHALIK, Tomáš (rec.). SCHELLOVÁ, Margarete. Deník z Prahy. In: Středočeský sborník
historický. 45, 2019 (v tisku).
MIHALIK, Tomáš. Jiří Tywoniak. In: Pod Blaníkem. 23, 2019, č. 2, s. 22 – 24.
MIHALIK, Tomáš. Seminář Jaroslav Schaller a historická topografie. In: ČAS v roce 2018.
Ročenka České archivní společnosti. Praha: 2019, s. 120-121.
MIHALIK, Tomáš. Vzpomínkové odpoledne na Jiřího Tywoniaka u příležitosti výročí 100 let
od jeho narození. In: Pod Blaníkem. 23, 2019, č. 2, s. 24.
MICHŇOVÁ, Nikola. Pamětní knihy římskokatolických farností Mělnicka ve Státním
okresním archivu Mělník. In: Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka. 11, 2019, s. 140-152.
NOVOTNÝ, Robert R. Schallerova „Topographie“ jako heraldický pramen. In: Studia
historica Brunensia. Sborník příspěvků ze semináře Jaroslav Schaller a historická topografie.
(Konopiště, 15. 11. 2018). [odevzdáno k publikaci]
PÁTROVÁ, Karin (anotace). MACEK, Petr a kol. Slapy a Santini. Barokní kostel sv. Petra a
Pavla 1716–2019. Slapy: 2016. In: Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 7/2,
2019, s. 98–99.
PÁTROVÁ, Karin (anotace). NOVOTNÁ, Markéta. Karlštejnská manská soustava v raném
novověku. Dějiny a tradice. Praha: 2017, 335 s. In: Studie a zprávy. Historický sborník
pražského okolí. 7/2, 2019, s. 100.
PÁTROVÁ, Karin (anotace). PUČALÍK, Marek. Křížovníci v době vrcholného baroka za
generalátu Františka Matouše Böhmba 1722–1750. Praha: 2017. In: Studie a zprávy.
Historický sborník pražského okolí. 7/2, 2019, s. 98.
PÁTROVÁ, Karin (anotace). STACHUROVÁ KUCROVÁ, Veronika. Dolnobřežansko:
pohled do krajiny 16. – 19. století. Dolní Břežany: 2019. In: Studie a zprávy. Historický
sborník pražského okolí. 7/2, 2019, s. 99–100.
PÁTROVÁ, Karin. 7. setkání kronikářů okresu Praha-západ v Hostivici. In: Studie a zprávy.
Historický sborník pražského okolí. 7/2, 2019, s. 90.
81

PÁTROVÁ, Karin. Setkání kronikářů okresů Praha-východ a Praha-západ v Průhonicích. In:
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 7/2, 2019, s. 91.
PÁTROVÁ, Karin. Vražda u Větrušic v roce 1674 a postih kriminality na církevních statcích
severně od Prahy. In: Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 7/2, 2019, s. 41–
50.
PÁTROVÁ, Karin. Zpráva o výstavě Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční
vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem. Autoři výstavy: SANDBICHLER, Veronika –
KUBÍKOVÁ, Blanka – DOBALOVÁ, Sylva – HAUSENBLASOVÁ, Jaroslava a kol. Praha:
Valdštejnská jízdárna, 3. 11. 2017 – 25. 2. 2018. In: Studie a zprávy. Historický sborník
pražského okolí. 7/1, 2019, s. 93–94.
PEJŠA, Jaroslav – RUS, Ivo – VONIČKA, Pavel. Významný krajinný prvek Vavřinecké údolí.
Kolín: 2019, 32 s.
PEJŠA, Jaroslav. František Josef I. a Kolín. In: Archivní prameny Kolínska. 17, 2019, s. 195302.
PIKIERSKÁ, Naděžda - STÁTNÍK, Dalibor. Milníky historie odborů a pohled do
budoucnosti. Jakou stopu v odborové činnosti v ČR zanechala ASO. Praha: 2018 (vyd. 2019),
227 s.
POHANKA, Viktor (rec.). KLÍMA, Václav – JOUZOVÁ, Miroslava. Starý Kolín a Bašta
v průběhu staletí. Starý Kolín: 2017. In: Středočeský sborník historický. 44, 2018 (vyd. 2019),
s. 216-217.
POHANKA, Viktor (rec.). SOUKUP, Pavel. 11. 7. 1412. Poprava tří mládenců. Odpustkové
bouře v Praze. Praha: 2019. In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 12, 2019,
s. 154-155.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1959, 1. díl. Periskop. 30, č.
1/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1959, 2. díl. Periskop. 30, č.
2/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1960, 3. díl. Periskop. 30, č.
3/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1961, 4. díl. Periskop. 30, č.
4/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1962, 5. díl. Periskop. 30, č.
5/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1963, 6. díl. Periskop. 30, č.
6/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1964, 7. díl. Periskop. 30, č.
8/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1965, 8. díl. Periskop. 30, č.
9/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1966, 9. díl. Periskop. 30, č.
10/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1967, 10. díl. Periskop. 30, č.
11/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1968, 11. díl. Periskop. 30, č.
12/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1969, 12. díl. Periskop. 30, č.
13/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1970, 13. díl. Periskop. 30, č.
14/2019.

82

PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1971, 14. díl. Periskop, 30, č.
15/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1972, 15. díl. Periskop. 30, č.
16/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1973, 16. díl. Periskop. 30, č.
17/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1974, 17. díl. Periskop. 30, č.
18/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1975, 18. díl. Periskop. 30, č.
19/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1976, 19. díl. Periskop. 30, č.
20/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1977, 20. díl. Periskop. 30, č.
21/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1978, 21. díl. Periskop. 30, č.
22/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1979, 22. díl. Periskop. 30, č.
23/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1980, 23. díl. Periskop. 30, č.
24/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1981, 24. díl. Periskop. 30, č.
25/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1982, 25. díl. Periskop. 30, č.
26/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1983, 26. díl. Periskop. 30, č.
27/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1984, 27. díl. Periskop. 30, č. 2829/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1985, 28. díl. Periskop. 30, č.
30/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1986, 29. díl. Periskop. 30, č.
31/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1987, 30. díl. Periskop. 30, č.
32/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1988, 31. díl. Periskop. 30, č.
33/2019.
PRUCHOVÁ, Tereza. Šedesát let příbramského divadla – 1989, 32. díl. Periskop. 30, č.
34/2019.
SEJK, Michal viz CÁDER, Radovan
SMITKA, Jiří. Josef Volf, nevšední život a osudy konopišťského archiváře. In: Paginae
historiae. Sborník Národního archivu. K životnímu jubileu PhDr. Evy Drašarové CSc. 27/1,
2019, s. 687-701.
SMITKA, Jiří. Vývoj Státního oblastního archivu v Praze, oddělení zemědělsko-lesnických a
osobních fondů – pobočka Křivoklát. In: Středočeský sborník historický. 44, 2018 (vyd.
2019), s. 240-261.
SMITKA, Luboš. Rakovnická sokolovna aneb sto let Bílého domu v Rakovníku. In:
Rakovnický historický sborník. Praha - Rakovník: Státní oblastní archiv v Praze – Státní
okresní archiv Rakovník, 14-15, 2017-2018 (v tisku).
SMOLOVÁ, Věra a kol. 800 let Petrovice 1219–2019. Petrovice: 2019, 304 s.

83

SMOLOVÁ, Věra. C. k. kočovné vyučování košíkářství na Březových Horách. In:
MICHŇOVÁ, Nikola – BÁRTA PRAŽÁK, Tomáš (eds). „Učiňte zkoušku a jistě zůstanete
stálým odběratelem!“ Proutěná kultura v kontextu času a prostoru. Praha – Mělník: 2019, s.
99-109.
SMOLOVÁ, Věra. Čtyři roky marných nadějí obyvatel Příbrami na svobodu. Kahan. 4/2019,
s. 28.
SMOLOVÁ, Věra. Fascescumsecuribus. Kahan. 1/2019, s. 28.
SMOLOVÁ, Věra. Historie obce Láz – 670 let od první písemné zmínky. Lázské listy. 10,
2019, léto, s. 14-17.
SMOLOVÁ, Věra. Jak se žilo v Příbrami za vlády Jana Trčky z Vitence. Kahan.6/2019, s. 28.
SMOLOVÁ, Věra. Jak se žilo v Příbrami za vlády Pešíků z Komárova. Kahan. 5/2019, s. 28.
SMOLOVÁ, Věra. Kateřina Šternberková z Lokšan a její příbramský dům. Kahan. 8/2019, s.
28.
SMOLOVÁ, Věra. Na trvalou památku naší nabyté svobody. Kahan. 11/2019, s. 28.
SMOLOVÁ, Věra. Neslavný návrat Gutštejnů do Příbrami. Kahan. 7/2019, s. 28.
SMOLOVÁ, Věra. Ohlédnutí za třiceti roky. Svatá Hora. LVI, 2019, č. 3, s. 14-15.
SMOLOVÁ, Věra. Pomník mateřské lásky. Kahan. 2/2019, s. 28.
SMOLOVÁ, Věra. Porážka pánů z Gutštejna. Kahan. 3/2019, s. 28.
SMOLOVÁ, Věra. Poutě z Bavorska na Svatou Horu. Svatá Hora. LVI, 2019, č. 2, s. 22-23.
SMOLOVÁ, Věra. Povýšení Příbrami na královské horní město. Kahan. 10/2019, s. 28.
SMOLOVÁ, Věra. Pricqueyův zvon ve Strýčkovech. In: Podbrdsko. 26, 2019, s. 24-39.
SMOLOVÁ, Věra. Zvůle Kateřiny Lobkovicové z Lokšan. Kahan. 9/2019, s. 28.
STÁTNÍK, Dalibor (rec.). HALICKA, Hana. Polskidzikizachod. Prymusowe migracje i
kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948. Kraków: 2015. In: Confluens. Vlastivědný sborník
Mělnicka. 11, 2019, s. 171-174.
STÁTNÍK, Dalibor viz též PIKIERSKÁ, Naděžda
STÁTNÍK, Dalibor. Dvě zajímavé slovenské muzejní konference. In: Jihočeský sborník
historický. 87, 2018, s. 441-445.
STÁTNÍK, Dalibor. Étos „drobné“ práce a sebeorganizace na příkladu košíkářství. Hledání
sebevědomé identity. In: MICHŇOVÁ, Nikola – BÁRTA PRAŽÁK, Tomáš (eds). „Učiňte
zkoušku a jistě zůstanete stálým odběratelem!“ Proutěná kultura v kontextu času a prostoru.
Praha – Mělník: 2019, s. 229-247.
STÁTNÍK, Dalibor. Pars pro toto aneb historikovo rozjímání nad knihou Martina Kučery
Drama dirigenta. In: Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka. 11, 2019, s. 94-114.
STÁTNÍK, Dalibor. Raná normalizace na severovýchodním Slovensku 1972-1977. In:
PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.). In: Bezčasí. Československo v letech 1972-1977.
Praha – České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů; Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích, 2018, s. 374-388.
STÁTNÍK, Dalibor. Slováci, Rusíni, Ukrajinci, katolíci a pravoslavní za Československého
jara. In: PETRÁŠ, Jiří - RAUCHOVÁ, Jitka – JIROUŠEK, Bohumil - KÁBOVÁ, Hana
(eds.). Excentrici, ironici, outsideři ve středoevropské moderní kultuře. In: Jihočeský sborník
historický. 2019, supplementum 10, s. 264-272.
STÁTNÍK, Dalibor. Vnitřní česko-německá hranice na příkladu okresu Mělník, aneb Sudety
za Prahou. In: Hranice a pohraničia. Ambivalentný charakter pohraničných území II. Prešov:
Prešovská univerzita, 2019, s. 231-254.
STIEGLEROVÁ, Pavla. Vznik a vývoj dobrovolnických léčeben tuberkulózy ve středních
Čechách v letech 1918 – 1939. In: Středočeský sborník historický. 44, 2018 (vyd. 2019), s.
142-196.
SVOBODOVÁ, Lenka. Zahraniční styky Středočeského krajského národního výboru v Praze.
In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds). Bezčasí. Československo v letech 1972 – 1977.
84

Praha – České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů; Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích, 2018, s. 415-428.
SVOBODOVÁ, Lenka. Zdroje a potřeba vrbového proutí v Pražském kraji v roce 1955. In:
MICHŇOVÁ, Nikola – BÁRTA PRAŽÁK, Tomáš (eds). „Učiňte zkoušku a jistě zůstanete
stálým odběratelem!“ Proutěná kultura v kontextu času a prostoru. Praha – Mělník: 2019, s.
168-177.
ŠIMONEK, Jan. Na věčnou paměť. Nemovité připomínky obětí dvou světových válek a boje
proti totalitě v okrese Mladá Boleslav, VII. (Kněžmost-Kovanec). In: Boleslavica ᾽18. 11,
2019, s. 137-166.
ŠIŠKA, Jiří. Berní rula Mladé Boleslavi a jejího panství z roku 1654. In: Boleslavica ᾽18. 11,
2019, s. 99-135.
ŠTROBL, Karel. Činnost akčních výborů Národní fronty (na příkladu okresů Kolín a Český
Brod). In: Archivní prameny Kolínska. 17, 2019, s. 303-343.
ŠULC, Jaroslav (anotace). Příběhy Tichého údolí. Osudy zpečetěné hákovým křížem, srpem a
kladivem. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 2017, 109 s. In: Studie a zprávy.
Historický sborník pražského okolí. 7/2, s. 101.
ŠULC, Jaroslav (rec.). PRIX, Dalibor (red.). Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M-Ž.
Praha: 2017. In: Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 7/1, 2019, s. 83–86.
TOPINKA, Jiří. Podmanit a spoutat! Příběh nerealizovaného projektu křivoklátské přehrady.
In: Středočeský sborník historický. 44, 2018 (vyd. 2019), s. 103-141.
TOPINKA, Jiří. Rozvoj košíkářství na Křivoklátsku koncem 19. století. In: MICHŇOVÁ,
Nikola – BÁRTA PRAŽÁK, Tomáš (eds). „Učiňte zkoušku a jistě zůstanete stálým
odběratelem!“ Proutěná kultura v kontextu času a prostoru. Praha – Mělník: 2019, s. 93-98.
VANĚČKOVÁ, Jana. Kulatá výročí čáslavských mecenášů Jana Váchů a Josefa Fritschera.
Čáslavské noviny. 12, 2019, s. 16-17.
VANĚČKOVÁ, Jana. Masopustní obchůzka v Hodkové. Zručské noviny. 2, 2019, s. 1, 5.
VANĚČKOVÁ, Jana. Novellae et declaratoriae písaře Václava Formiky Poděbradského
z roku 1653. Příspěvek k událostem třicetileté války v Čáslavi. Zprávy Včely čáslavské. 3,
2018 (vyd. 2019), s. 47-50.
VANĚČKOVÁ, Jana. Zikmund Kozel z Rýzntálu a otázka jeho mecenátu. In: BAŤA, Jan –
KROUPA, Jiří K. – VANĚK, Vojtěch (eds). Rudolfinská Kutná Hora. Praha: 2019 (=
AntiquaCuthna 12), s. 93-99.
VANĚK, Vojtěch. Kutnohorská městská kniha Transsumpta Privilegiorum, její nejstarší
vrstva a osudy předhusitského archivu Kutné Hory. In: HRDINA, Jan – JÍŠOVÁ, Kateřina
(eds.). Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném
novověku. Praha – Dolní Břežany: 2018 (vyd. 2019; = Documenta Pragensia. Supplementa
IX), s. 283-314.
VICHTA, Jiří (zpráva). Konference Digitalizace v paměťových institucích 2017. Archivum
Trebonense. Digitalizace v paměťových institucích. 14, 2017. Třeboň: Státní oblastní archiv
v Třeboni, 2017, 733 s., obr. v textu. In: Středočeský sborník historický. 44, 2018 (vyd. 2019),
s. 225-230.
VOTOUPAL, Igor – TAJOVSKÝ, Miloš – ROUS, Pavel. Nález ztraceného křížového
kamene z Havlíčkova Brodu. In: Havlíčkobrodsko. Sborník příspěvků o historii regionu. 32,
2018, s. 179–185.

85

