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1 Národní archiv 
 

Popis instituce 
Elementy popisu 
5.1 Oblasti identity 
5.1.1 Identifikátor  000000000 
5.1.2 Autorizovaná 
forma(y) názvu 

 Národní archiv 

5.1.3 Jiná/Paralelní 
forma(y) názvu 

 National Archives, Prague 
Archives Nationales, Prague 
Nationalarchiv, Prag 

5.1.3 a Odkazy viz též - 
názvy 

 Archiv země České (ko2001100096) 
Böhmische Landesarchiv(kn20010710637) 
Státní ústřední archiv v Praze (ko2001100091) 
Ústřední archiv ministerstva vnitra (xx0043705) 
Ústřední zemědělsko-lesnický archiv 
(xx0043705) 
Československý státní archiv zemědělský 
(xx0043703) 

5.1.4 Typ instituce s 
archiváliemi 

 Národní archiv 

5.2 Oblast kontaktů 
5.2.1 Umístění a 
adresa(y)   

  

5.2.1.1. Adresa   
5.2.1.1.1 Typ adresy   Sídlo 
5.2.1.1.2 Ulice  Archivní 
5.2.1.1.3 Číslo popisné  4 
5.2.1.1.4 Číslo 
orientační 

 2257 

5.2.1.1.5 PSČ  149 00 
5.2.1.1.6 Lokalita  Praha 
5.2.1.1.7 Část lokality  Praha 4-Chodovec 
5.2.1.1.8 Poštovní 
přihrádka 

  

5.2.1.2. Adresa   
5.2.1.2.1 Typ adresy  Druhá badatelna 
5.2.1.2.2 Ulice  Milady Horákové 
5.2.1.2.3 Číslo popisné   
5.2.1.2.4 Číslo 
orientační 

 133 

5.2.1.2.5 PSČ  166 21 
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5.2.1.2.6 Lokalita  Praha 
5.2.1.2.7 Část lokality  Praha 6-Dejvice 
5.2.1.1.8 Poštovní 
přihrádka 

  

5.2.2.1 Spojení   
5.2.2.2 Telefon  974821115 (spojovatelka), 974847292, 9748472 
5.2.2.3 Fax  974847291 
5.2.2.4 E-mail  na@nacr.cz 
5.2.2.5 URL  www.nacr.cz 
5.2.3 Kontaktní osoby  Jméno Telefon E-mail 
5.2.3.1 Ředitel/vedoucí  Eva Drašarová 974 847 290 sekretariat@na

cr.cz 
5.2.3.2 Badatelna  Emílie Benešová 

(Chodovec) 
Helena Klímová 
(Dejvice) 

974 847 247 (Chodovec),  
233 326 755, 974 847 834 
(Dejvice) 
ze zahraničí předčíslí 00420 

badatelna@na
cr,cz 
/Chodovec); 
na1@nacr.cz 
(Dejvice) 

5.2.3.3 Podatelna  Markéta Rajdlová 
Kateřina Táborská 

974 847 240 
974 847 238 

na@nacr.cz 

5.2.3.4 Spisová služba a 
předarchivní péče 

 Tomáš Kalina 974 847 348 na5@nacr.cz 

5.3 Oblast popisu 
5.3.1 Dějiny instituce, 
její předchůdci a jejich 
historické vazby 

 Národní archiv je ústředním archivem českého 
státu. Pečuje o archiválie vzniklé z produkce 
ústředních orgánů České republiky a jejích 
předchůdců od 12. století po současnost. Vznikl 
1. října 1954 jako Státní ústřední archiv sloučením 
Ústředního archivu ministerstva vnitra a Archivu 
země České. Od 1. ledna 2004 působí pod názvem 
Národní archiv. 
Předchůdci: 
Archiv Ministerstva vnitra 1919-1950 
Ústřední archiv ministerstva vnitra 1950-1954 
Československý státní archiv zemědělský 1919-
1952 
Ústřední zemědělsko-lesnický archiv 1953-1955 
Státní ústřední archiv 1954-2004 
Archiv země České 1862-1954 

5.3.2 Mandáty/Zdroje 
autority 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zákon č. 257/ 2001 Sb., o knihovnách a 
podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb ve znění pozdějších předpisů 
(knihovní zákon) 

5.3.3 Administrativní 
struktura 

 Národní archiv se člení na 11 organizačních útvarů: 
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Útvar ředitelky 
1. Oddělení fondů samosprávy a státní správy do 
roku 1848 a církevních institucí 
2. Oddělení fondů samosprávy a státní správy z let 
1848-1918 
3. Oddělení státní správy z let 1918-1945 
4. Oddělení fondů státní správy z let 1945-1992 
5. Oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů 
státní správy po roce 1992 a elektronických 
dokumentů  
6. Oddělení fondů nestátní provenience a archivních 
sbírek  
8. Oddělení foto-, fono-, kinodokumentů a služeb 
veřejnosti 
9. Knihovna 
10. Oddělení péče o fyzický stav archiválií 
11. Ekonomicko-provozní oddělení 

5.3.4 Spisová služba a 
akviziční politika 

 Národní archiv vykonává na základě zákona č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
dohled nad vyřazováním dokumentů a kontrolu 
spisové služby (včetně státní kontroly) u řady 
institucí státu, především ústředních. Tuto činnost 
zabezpečuje Oddělení předarchivní péče, fondů 
státní správy po roce 1992 a elektronických 
dokumentů (5. oddělení). Oddělení zajišťuje 
komplexní předarchivní péči u zákonem určených 
ministerstev, dalších ústředních správních úřadů 
(např. Úřad vlády, Český statistický úřad, Český 
báňský úřad), u právnických osob zřízených 
zákonem s celostátní působností (např. Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání, Státní fond dopravní 
infrastruktury, profesní komory), u ostatních 
organizačních složek státu s celostátní působností a 
jimi zřízených příspěvkových organizací (např. 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Česká 
filharmonie, Drážní úřad) a také u vrcholných 
institucí justice (např. Vrchní státní zastupitelství, 
Nejvyšší soud, Ústavní soud). Celkem se jedná o 
více než 200 veřejnoprávních, zákonem do 
kompetence Národního archivu určených původců 
převážně působících ve sféře státní správy. 
V oblasti nestátních původců zabezpečuje výběr 
archiválií mimo skartační řízení Oddělení fondů 
nestátní provenience a archivních sbírek (6. 
oddělení). Kromě akvizice osobních fondů 
(pozůstalostí) působí konzultačně, popř. provádí 
výběr archiválií u vrcholných orgánů občanských 
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sdružení, politických stran apod. 
Oddělení fondů samosprávy a státní správy do roku 
1848 a církevních institucí (1. oddělení) vykonává 
konzultace, popř. výběr archiválií u světských a 
řádových církevních institucí a také u dalších 
vrcholných orgánů a institucí církví. 

5.3.5 Budova(y)  Národní archiv v současné době využívá ke své 
činnosti dvou objektů. Sídlem archivu, v němž se 
nacházejí útvar ředitele, všechna oddělení archivu 
vyjma 1. oddělení, jedna ze dvou studoven a 
knihovna, kinosál a výstavní prostory je budova 
umístěná v novém archivním areálu v Praze 4 - 
Chodovci. V budově je uloženo ve 168 depozitářích 
cca 106 000 bm archiválií, kromě toho je zde 
počítáno s rezervou na příštích cca 20 let. V budově 
sídlí rovněž centrála Státního oblastního archivu 
v Praze.  
Na druhém pracovišti Národního archivu 
umístěném na třídě Milady Horákové v Praze 6 - 
Dejvicích sídlí 1. oddělení. V této budově je 
uloženo více než 13 000 bm archiválií.  Nachází se 
tu rovněž badatelna a detašované pracoviště 
knihovny. 

5.3.6 Archiválie a jiné 
zdroje 

 
Národní archiv v současné době pečuje o více než 
1700 archivních fondů a sbírek o celkovém rozsahu 
přesahujícím 119 000 bm. První oddělení 
Národního archivu pečuje o archivní fondy z oblasti 
politické, finanční, soudní a církevní správy a 
zemské samosprávy vzniklé z činnosti ústředních 
úřadů, orgánů a institucí starého českého státu (tj. 
soustátí zemí Koruny české) a Českého království 
od 12. století do poloviny 19. století. V oblasti 
církevní správy jde o archiválie vzniklé z činnosti 
správy církví ústředního charakteru na území 
českého státu, tak církví ostatních. Druhé oddělení 
je koncipováno jako oddělení se zaměřením na 
archivní fondy státní správy a zemské samosprávy z 
let 1848-1918. Tyto fondy lze rozdělit na fondy 
ústřední politické správy Vídeň; zemské politické 
správy Čech a policejních úřadů; dále sem patří 
archivní soubory zemské samosprávy; soudní 
správy; finanční správy; průmyslu a živností, 
stavebnictví; dopravy a spojů; školství, kultury a 
památkové péče; zemědělství a hornictví. Oddělení 
státní správy 1918-1945spravuje archivní fondy 
vzniklé z činnosti ústředních úřadů státní správy a 
zemské správy pro zemi Českou, a to z období 
Československé republiky a protektorátu Čechy a 
Morava, včetně fondů německých okupačních 
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úřadů a fondů československých exilových státních 
orgánů v zahraničí 1939-1945. Čtvrté oddělení 
Národního archivu spravuje archivní soubory 
unitárních ústředních úřadů státní správy z let 1945-
1968 a českých a federálních ústředních úřadů z let 
1969-1992 včetně jejich zařízení s celostátní nebo 
republikovou působností. Nachází se zde rovněž 
složitý archivní soubor KSČ - Ústřední výbor 1945-
1989. Oddělení předarchivní péče, fondů státní 
správy po roce 1992 a elektronických dokumentů 
spravuje archivní fondy vzniklé z činnosti 
předchůdců Národního archivu, obsahující 
písemnosti již od roku 1858, fondy ústřední povahy 
po roce 1992 (např. Úřad vlády). Současně 
zabezpečuje ukládání digitálních dokumentů a 
přípravu národního digitálního archivu s celostátní 
působností. Ve správě 6. oddělení se nalézají 
rodinné archivy, fondy spolků, zájmových 
uskupení, svazů a občanských sdružení, politických 
stran a jejich zařízení a různé sbírky. Oddělení foto-
, fono-, kinodokumentů a služeb veřejnosti spravuje 
pozůstalosti významných fotografů a odděleně 
uložené fotografické, zvukové a audiovizuální 
dokumenty z fondů archivu.  

5.3.7.1 Průvodce  Národní archiv v současné době pečuje o více než 
1700 archivních fondů a sbírek (podle údajů k 31. 
12. 2008 jde o 1724 archivních souborů) o 
celkovém rozsahu přesahujícím 119 000 bm.  
Úplný přehled o archivních fondech, přehled a 
znění některých archivních pomůcek lze získat na z 
webových stránek archivu nebo na adrese 
www.badatelna.cz. Kromě toho jsou  
archivní fondy popsány v následujících svazcích 
archivního průvodce. 
Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po 
archivních fondech a sbírkách. Díl I. Svazek 1. 
Praha 1997. 274 s. 
Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po 
archivních fondech a sbírkách. Díl I. Svazek 2. 
Praha 2000. 374 s.  
Státní ústřední archiv v Praze 
Průvodce po archivních fondech a sbírkách, Díl I., 
Svazek 3, Praha 2005 
Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po 
archivních fondech a sbírkách. Díl II. Svazek 1. 
Praha 1988. 469 s.  
Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po 
archivních fondech a sbírkách. Díl II. Svazek 2. 
Praha 1989. 339 s.  
Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po 
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archivních fondech a sbírkách. Díl II. Svazek 3. 
Praha 1990. 343 s.  

5.3.7.2 Publikace o 
archivu 

 Emilie Benešová a kol., Aby na nic a na nikoho 
nebylo zapomenuto ( K jubileu ústředního archivu 
českého státu 1954-2004), Praha 2004 (česká verze) 
Emilie Benešová et al., Nothing and Nobody 
Should Be Forgotten (Aby na nic a na nikoho 
nebylo zapomenuto), Praha 2004 (anglická verze) 

5.3.7.3 Informační 
systém 

 http://www.badatelna.cz 

5.4 Oblast přístupnosti 
5.4.1 Otevírací hodiny 
(5.4.1 - opakuje se podle 
počtu badatelen) 

  

Centrální badatelna NA (Chodovec) 
Den Hodiny 

5.4.1.1 Otevírací hodiny 
první badatelny 

 

Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
 
 
Sobota 
Neděle 

9.00-18.00 
9.00-16.00 
9.00-18.00 
9.00-16.00 
9.00-12.00 
Každý poslední pátek 
v měsíci zavřeno 
zavřeno 
zavřeno 

Badatelna 1. oddělení v Praze 6 - Dejvicích 
Den Hodiny 

5.4.1.2 Otevírací hodiny 
druhé badatelny 

 

Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
 
 
Sobota 
Neděle 

9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-14.00 
Každý poslední pátek 
v měsíci zavřeno 
zavřeno 
zavřeno 

Knihovna NA - Chodovec 
Den Hodiny 

5.4.1.2 Otevírací hodiny 
první knihovny 

 

Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 

9.00-12.00, 13.00-16.00 
9.00-12.00, 13.00-16.00 
9.00-12.00, 13.00-16.00 
9.00-12.00, 13.00-16.00 
9.00-12.00 
zavřeno 
zavřeno 

5.4.1.2 Otevírací hodiny  Knihovna 1. oddělení v Praze 6 - Dejvicích 
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Den Hodiny druhé knihovny 
Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 

9.00-11.00, 13.30-15.00 
9.00-11.00, 13.30-15.00 
9.00-11.00, 13.30-15.00 
9.00-11.00 
9.00-11.00 
zavřeno 
zavřeno 

5.4.1.2 Data uzavření 
studovny 

 Studovny jsou uzavřeny o státních svátcích, každý 
poslední pátek v měsíci a individuálně, což je 
zveřejněno s předstihem na internetových stránkách 
archivu 

5.4.2 Podmínky a 
požadavky na přístup a 
využití 

  

5.4.3 Přístupnost 
5.4.3.1 Popis cesty  Archivní areál v Praze 4 - Chodovci je dostupný 

celodenně autobusem MHD linky 213 a 135, po 
část dne také autobusem linky 260 ze stanice 
Opatov metra trasy C a autobusem linky 115 ze 
stanice Chodov trasy metra C, popř. ze stanice 
Želivského trasy metra C (linka 213) nebo Florenc 
(linka 135).  Mapa – odkaz na stránce 
http://www.nacr.cz/A-onas/kde.aspx 
Pracoviště na třídě Milady Horákové v Praze 6 – 
Dejvicích, kde sídlí 1. oddělení je dostupné metrem 
trasy A do stanice Hradčanská nebo tramvajemi 
číslo 1,8,15,18,25,26 do stanice Hradčanská a 
odtud pěšky cca 150 metrů po levé straně třídy 
Milady Horákové ve směru k Prašnému mostu (z 
centra). 

5.4.3.2 GPS  Loc: 50°2'19.824“N, 14°29'36.552“E 
5.4.3.3 Mapa  Odkazy na www.mapy.cz 

5.5 Oblast služeb 
5.5.1 Badatelské služby 
5.5.1.1 Předkládání 
archiválií 

 Ve lhůtě 1-3 dny podle archivního fondu 

5.5.1.2 Nutnost objednat 
místo dopředu 

 Ne 

5.5.1.3 Formuláře ke 
stažení 

 Pro vybrané druhy rešerší (http://www.nacr.cz/B-
prover/pruv.aspx) 

5.5.1.4 Vybavení badatelny 
5.5.1.4.1 Počítač  Ano 
5.5.1.4.2 Čtečka  Ano, bez možnosti tisku 
5.5.1.4.3 Možnost  Ano, možnost přístupu k internetu – free WiFi 
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připojení notebooku 
5.5.1.4.4 Možnost 
použít vlastní 
reprodukční zařízení 

 Ano, rozhoduje služba badatelny 

5.5.1.4.5 Filmování 
archiválií 

 Ano 

5.5.1.4.6 Rešerše  Ano 
5.5.1.4.7 Omezení 
přístupu 

 Fyzický stav archiválií, depozitní smlouvy, 
zpracovanost, materiály mladší 30 let 

5.5.1.4.7 Další 
podmínky nutné k 
zpřístupnění archiválií 

 K předložení archiválií uložených na základě 
depozitních smluv je nutné povolení vlastníka; u 
jiných archiválií může být nahlížení vázáno na 
souhlas původce archiválií, pokud si to vyhradil. 

5.5.2 Reprodukční služby  
5.5.2.1 Kopírka  Ano 
5.5.2.2 Kopie z 
mikrofilmu 

 Ano 

5.5.2.3 Digitální 
reprodukce 

 Ano 

5.5.2.4 Mikrofilm  Ano 
5.5.2.5 Termín 
vyhotovení reprodukcí 

 Ve lhůtě, malé množství na kopírce ihned. 

5.5.3 Veřejné oblasti   Do budovy, badatelen i studovny knihovny na 
Chodovci je bezbariérový přístup, s bezbariérovým 
WC. Na 1. oddělení je badatelna umístěna ve 
zvýšeném prvním patře bez výtahu. Do vyšších 
pater je možno použít výtah. Před budovou archivu 
na Chodovci je naplacené parkoviště, to se však 
nenalézá u budovy v Dejvicích (navíc zóna 
placeného státní). V budově na Chodovci se nalézá 
bufet se základním občerstvením (provoz 8.00-
14.30 hodin). V badatelnách je možné zakoupit 
publikace z produkce archivu a Odboru archivní 
správy a spisové služby Ministerstva vnitra. Na 
Chodovci jsou výstavní prostory, o výstavách 
informují internetové stránky archivu. 

5.6 Oblast kontroly 
5.6.1 Identifikátor popisu  CZ000000010 Odbor archivní správy a spisové 

služby MV 
5.6.2 Identifikátor 
instituce 

 CZ100000010 

5.6.3 Použitá pravidla 
nebo konvence 

 Popis realizován podle standardu ISDIAH 
doplněného o prvky českých základních pravidel. 

5.6.4 Status  Návrh 
5.6.5 Úroveň podrobnosti  Úplný 
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popisu 
5.6.6 Data vytvoření, 
opravy nebo vymazání 

 2009-11-25 (ISO 8601) vytvořen 

5.6.7 Jazyk(y) a písmo(a)  CS (ISO 639-1) 
5.6.8 Zdroje  www.nacr.cz 
5.6.9 Udržovací 
poznámky 

 Záznam vytvořil Michal Wanner 25. listopadu 
2009 

5.7 Akreditace a vztahy 
5.7.1 Typ akreditace  Ze zákona 
5.7.2 Datum udělení 
akreditace 

 - 

5.7.3 Datum vstupu 
akreditace v platnost 

 - 

5.7.4 Datum 
odnětí/odevzdání 
akreditace 

 - 

5.7.5 Zřizovatel resp. 
plní funkci zřizovatele 

 Ministerstvo vnitra 

5.7.6 Příslušný správní 
úřad 

 Národní archiv je správním úřadem, 
nadřízeným správním úřadem je 
Ministerstvo vnitra 

5.7.7 Kontrolován kým  Ministerstvo vnitra 
5.7.8 Výroční zpráva 
komu 

 Ministerstvo vnitra 

5.7.9 Zasílá do druhotné 
evidence NAD 

 Ne 
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2 Moravský zemský archiv v Brně (centrála)  
 

Popis instituce 
Elementy popisu 
5.1 Oblasti identity 
5.1.1 Identifikátor  000000000 

 
5.1.2 Autorizovaná 
forma(y) názvu 

 Moravský zemský archiv v Brně. 

5.1.3 Jiná/Paralelní 
forma(y) názvu 

 the Moravian Provincial Archives in Brno 

5.1.4 Typ instituce s 
archiváliemi 

 Státní oblastní archiv 

5.2 Oblast kontaktů 
5.2.1 Umístění a 
adresa(y)   

  

5.2.1.1. Adresa   
5.2.1.1.1 Typ adresy   Sídlo 
5.2.1.1.2 Ulice  Palachovo nám. 
5.2.1.1.3 Číslo popisné  1 
5.2.1.1.4 Číslo 
orientační 

  

5.2.1.1.5 PSČ  625 
5.2.1.1.6 Lokalita  Brno  
5.2.1.1.7 Část 
lokality/Okres 

  

5.2.1.1.8 Poštovní 
přihrádka 

 51 

5.2.2.1 Spojení   
5.2.2.2 Telefon  533317224 (badatelna), 533317534 (sekretariát 

ředitele) 
5.2.2.3 Fax  533317575 
5.2.2.4 E-mail   podatelna@mza.cz 
5.2.2.5 URL   
5.2.3 Kontaktní osoby  Jméno Telefon E-mail 
5.2.3.1 Ředitel/vedoucí  PhDr. Kateřina Smutná 533 317 535 smutna@mza.cz 
5.2.3.2 Badatelna  Mgr. Lucie Křížová 533 317 224 malto:badatelna@

mza.cz 
5.2.3.3 Podatelna   533 317 574 podatelna@mza.c

z 
5.2.3.4 Spisová služba a 
předarchivní péče 

 Mgr. Hana Křenková  
Mgr Jana Němečková 

566 621 723, 732 274 839 
533 317 523  

krenkova@mza.c
z 
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Nešpor Martin 
Mgr. Sedlický Jiří 
PhDr. Radomír Ševčík  

 
533 317 530, 721 080 347 
533 317 570, 724 655 436 
533 317 528,  606 666 708 

malto:nemeckova
@mza.cz 
nespor@mza.cz 
malto:sedlicky@
mza.cz 
malto:sevcik@mz
a.cz 

5.3 Oblast popisu 
5.3.1 Dějiny instituce, 
její předchůdci a jejich 
historické vazby 

 Moravský zemský archiv má status státního 
oblastního archivu. V současnosti je největším 
archivem v České republice. Byl zřízen Moravským 
zemským sněmem v roce 1839 a spravován byl 
Moravským zemským výborem. V letech 1954-
1992 shromažďoval archiválie z tehdejšího 
Jihomoravského kraje. V současnosti pečuje o 
archiválie z produkce původců v krajích 
Jihomoravském, Vysočina a Zlínském. Kromě toho 
spravuje archiválie z Moravy a pro období, kdy 
byla správa obou zemí spojena, pro archiválie země 
Moravskoslezské. Od roku 2002 převzal jako své 
vnitřní jednotky 15 státních okresních archivů ve 
výše uvedených krajích. V letech 1954-2002 
působil pod názvem Státní archiv v Brně a posléze 
Státní oblastní archiv v Brně. 

5.3.2 Mandáty/Zdroje 
autority 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zákon č. 257/ 2001 Sb., o knihovnách a 
podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb ve znění pozdějších předpisů 
(knihovní zákon) 

5.3.3 Administrativní 
struktura 

 Moravský zemský archiv v Brně se člení na 7 
oddělení a 15 státních okresních archivů: 
Oddělení ředitelky a zástupce ředitelky pro SOkA  
Oddělení správy a zpracování fondů  
Oddělení IT a digitalizace  
Oddělení pro využívání archiválií  
Oddělení ekonomické  
Oddělení pro spisovou službu a ochranu archiválií  
Oddělení správy budov  
SOkA Blansko  
SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě 
SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově 
SOkA Havlíčkův Brod  
SOkA Hodonín  
SOkA Jihlava  
SOkA Kroměříž  
SOkA Pelhřimov  
SOkA Třebíč  



 - 12 - 

SOkA Uherské Hradiště  
SOkA Vsetín  
SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově 
SOkA Zlín  
SOkA Znojmo  
SOkA Žďár 

5.3.4 Spisová služba a 
akviziční politika 

  

5.3.5 Budova(y)  Moravský zemský archiv sídlí od října 2007 v nové 
účelové budově, postavené v letech 2005 až 2007 v 
brněnském kampusu Masarykovy univerzity na 
Palachově náměstí.  V současné době historický 
MZA (centrála MZA) spravuje téměř 64 km 
(běžných km zaplněné regálové plochy). Všechny 
archiválie jsou soustředěny v nové budově v Brně, 
kromě Baťovských fondů, které byly ponechány 
v pronajatém depozitáři ve Zlíně.  

5.3.6 Archiválie a jiné 
zdroje 

 
Moravský zemský archiv spravuje fondy stavovské 
a samosprávní, fondy zemské správy a zemských 
úřadů a institucí, fondy politické státní správy a 
úřadů a institucí na úrovni země a krajů,archivní 
soubory justiční správy soudů, státních 
zastupitelství a prokuratur na úrovni zemské a krajů, 
fondy finanční a pozemkových katastrů, báňských 
úřadů, map a plánů, fondy církevních řeholních 
řádů, fondy zemědělskolesnické - patrimonií a 
velkostatků, ústředních správ velkostatků, státních 
statků a státních rybářství, hřebčínů, lesních závodů, 
lesních družstev, lesních správ lesních společenství, 
hospodářských družstev, výzkumných ústavů 
zřízených ministerstvy zemědělství, lesního a 
vodních hospodářství, fondy rodů, jednotlivců a 
spolků, šlechtických rodinných archivů, osobních a 
literárních pozůstalostí, živnostenských 
společenstev, politických stran, společenských 
organizací NF a sbírky; dále archivní soubory 
průmyslových podniků, výrobních družstev, 
obchodních organizací, bank a spořitelen, fondy 
průmyslových podniků, trustů, oborových a 
generálních ředitelství podniků, výrobních družstev, 
obchodních organizací, výzkumných ústavů 
zřizovaných ministerstvy, bank, spořitelen a odborů.

5.3.7.1 Průvodce  Průvodce po Státním archivu v Brně, Brno 1954 
Průvodce po archivních fondech, sv. 2, Praha 1964 
Průvodce po archivních fondech, sv. 3, Praha 1966 

5.3.7.2 Publikace o 
archivu 

 Ivan Štarha, Moravský zemský archiv v Brně 1939 
– 1989. Dějiny ústavu, Brno 2003 
Moravský zemský archiv v Brně: pamětní kniha 
k otevření novostavby, Brno 2007 
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5.3.7.3 Informační 
systém 

 Seznamy archivních fondů a sbírek ve formátu PDF 
jsou dostupné na webové stránce 
http://www.mza.cz/fondy-a-pomucky.php 

5.4 Oblast přístupnosti 
5.4.1 Otevírací hodiny 
(5.4.1 - opakuje se podle 
počtu badatelen) 

  

Badatelna Brno 
Den Hodiny 
Pondělí¨ 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 

9.00-18.00 
9.00-16.00 
9.00-18.00 
9.00-16.00 
zavřeno 
zavřeno 
zavřeno 

Badatelna Třebíč 
Den Hodiny 
Pondělí¨ 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 

8.00-16.00 
zavřeno 
9.00-16.00 
zavřeno 
zavřeno 
zavřeno 
zavřeno 

Badatelna Zlín 
Den Hodiny 

5.4.1.1 Otevírací hodiny 
badatelny 

 

Pondělí¨ 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 

8.00-16.00 
zavřeno 
8.00-16.00 
zavřeno 
zavřeno 
zavřeno 
zavřeno 

5.4.1.2 Data uzavření 
studovny 

 Studovny jsou uzavřeny o státních svátcích tj.v 
pondělí 13. dubna, v pátek 1. května, v pátek 8. 
května; v pondělí 6. července; v pondělí 28. září; v 
středa 28. října, v úterý 17. listopadu, v čtvrtek 24. 
prosince, v pátek 25. prosince. 

5.4.2 Podmínky a 
požadavky na přístup a 
využití 

 V souladu s badatelským řádem. 

5.4.3 Přístupnost 
5.4.3.1 Popis cesty  Moravský zemský archiv sídlí v brněnském 

kampusu Masarykovy univerzity, části 
CampusSquare na adrese Palachovo nám. 1, 62500 
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Brno. Dostupný je Městskou hromadnou dopravou 

 1.1.1. Z hlavního nádraží: 
Na hlavním nádraží nastoupíte na tramvaj číslo 8, 
směr Starý Lískovec. Vystoupíte na zastávce 
Osová, kde přestoupíte na trolejbusovou linku č.25 
nebo č.29 případně na autobusy číslo 69 a 50. 
Cesta trvá cca 25 min.  

 1.1.2. Ze zastávky Úzká (Galerie 
Vaňkovka)/Nové Sady 

Na zastávce nastoupíte na autobusové linky č. 60 a 
61. Vystoupíte na zastávce Nemocnice Bohunice. 
Cesta trvá cca 20 min.  

 1.1.3. Z nádraží Královo Pole (IDSJMK) 
Na nádraží v Králově Poli nastoupíte na tramvaj 
číslo 6 nebo 7, na zastávce Pionýrská přestoupíte 
na trolejbusovou linku 25. Vystoupíte na zastávce 
Nemocnice Bohunice. Cesta trvá cca 40 min. 
Autem 
Najdete nás na adrese: 
Moravský zemský archiv v Brně 
Palachovo nám. 1 
P.O. Box 51 
625 00 BRNO 
Můžete si k nám dohledat nejvhodnější cestu 
(Cílový bod: Nemocnice Bohunice, archiv se 
nachází přímo naproti. Prozatím nejsme 
aktualizováni v mapách) 

5.4.3.2 GPS  Loc: 49°10'31.761“N, 16°33'55.615“E 
 

5.4.3.3 Mapa  Odkazy na www.mapy.cz  

5.5 Oblast služeb 
5.5.1 Badatelské služby 
5.5.1.1 Předkládání 
archiválií 

 Jednotlivé inventární jednotky do 2 hodin od 
objednání, větší množství po foliování (může trvat 
i několik dnů) 

5.5.1.2 Nutnost objednat 
místo dopředu 

 Není podmínkou, ale urychlí předložení archiválií, 
pokud nejsou dosud ofoliované 

5.5.1.3 Formuláře ke 
stažení 

 Ano 

5.5.1.4 Vybavení badatelny 
5.5.1.4.1 Počítač  Ano 
5.5.1.4.2 Čtečka  Ano 
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5.5.1.4.3 Možnost 
připojení notebooku 

 Ano 

5.5.1.4.4 Možnost 
použít vlastní 
reprodukční zařízení 

 Ano 

5.5.1.4.5 Filmování 
archiválií 

 Ne 

5.5.1.4.6 Rešerše  Ano 
5.5.1.4.6 Omezení 
přístupu 

 Fyzický stav archiválií   

5.5.1.4.7 Další 
podmínky nutné k 
zpřístupnění archiválií 

 Povolení vlastníka, nutnost zpřístupňovat pouze 
foliované archiválie 

5.5.2 Reprodukční služby 
5.5.2.1 Kopírka  Ano 
5.5.2.2 Kopie z 
mikrofilmu 

 Ano 

5.5.2.3 Digitální 
reprodukce 

 Ano 

5.5.2.4 Mikrofilm  Ne 
5.5.2.5 Termín 
vyhotovení reprodukcí 

 Ve lhůtě, malé množství ihned. 

5.5.3 Veřejné oblasti    

5.6 Oblast kontroly  
5.6.1 Identifikátor popisu  CZ2160000010 Odbor archivní správy a spisové 

služby MV 
5.6.2 Identifikátor 
instituce 

 CZ2160000010 

5.6.3 Použitá pravidla 
nebo konvence 

 Popis realizován podle standardu ISDIAH 
doplněného o prvky českých základních pravidel. 

5.6.4 Status  Návrh 
5.6.5 Úroveň podrobnosti 
popisu 

 Úplný 

5.6.6 Data vytvoření, 
opravy nebo vymazání 

 2009-11-25 (ISO 8601) vytvořen 

5.6.7 Jazyk(y) a písmo(a)  CS (ISO 639-1) 
5.6.8 Zdroje  www.mza.cz 
5.6.9 Udržovací 
poznámky 

 Záznam vytvořil Michal Wanner 26. listopadu 
2009 

5.7 Akreditace a vztahy 
5.7.1 Typ akreditace  Akreditován ze zákona 
5.7.2 Datum udělení  - 
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akreditace 
5.7.3 Datum vstupu 
akreditace v platnost 

 - 

5.7.4 Datum 
odnětí/odevzdání 
akreditace 

 - 

5.7.5 Zřizovatel resp. 
plní funkci zřizovatele 

 Ministerstvo vnitra 

5.7.6 Příslušný správní 
úřad 

 Moravský zemský archiv je správním úřadem. 
Nadřízeným úřadem je Ministerstvo vnitra. 

5.7.7 Kontrolován kým  Ministerstvo vnitra 
5.7.8 Výroční zpráva 
komu 

 Ministerstvo vnitra, povinně zveřejňována na webu 
archivu 

5.7.9 Zasílá do druhotné 
evidence NAD 

 Ne 
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3 Státní okresní archiv Hradec Králové 
 

Popis instituce 
Elementy popisu 
5.1 Oblasti identity 
5.1.1 Identifikátor  000000000 
5.1.2 Autorizovaná 
forma(y) názvu 

 Státní okresní archiv Hradec Králové 

5.1.3 Jiná/Paralelní 
forma(y) názvu 

 State District Archives Hradec Králové 
Staatliches Bezirksarchiv Hradec Králové 
Archives de District de l'Etat 

5.1.4 Typ instituce s 
archiváliemi 

 Státní okresní archiv 

5.2 Oblast kontaktů 
5.2.1 Umístění a 
adresa(y)   

  

5.2.1.1. Adresa   
5.2.1.1.1 Typ adresy   Sídlo 
5.2.1.1.2 Ulice  Škroupova 
5.2.1.1.3 Číslo popisné  695 
5.2.1.1.4 Číslo 
orientační 

  

5.2.1.1.5 PSČ  500 02 
5.2.1.1.6 Lokalita  Hradec Králové 
5.2.1.1.7 Část 
lokality/Okres 

 Hradec Králové 2 

5.2.1.1.8 Poštovní 
přihrádka 

  

5.2.2.1 Spojení   
5.2.2.2 Telefon  495402611 
5.2.2.3 Fax  495218220 
5.2.2.4 E-mail  sokahk@volny.cz 
5.2.2.5 URL  http://www.vychodoceskearchivy.cz/ 
5.2.3 Kontaktní osoby  Jméno Telefon E-mail 
5.2.3.1 Ředitel/vedoucí  Radek Pokorný 495 402 628 sokahk@volny

.cz 
5.2.3.2 Badatelna  Jan Košek 495 402 611 

ze zahraničí předčíslí 00420 
sokahk@volny
.cz 

5.2.3.3 Podatelna  Stanislava 
Svatoňová 

495 402 611 sokahk@volny
.cz 

5.2.3.4 Spisová služba a 
předarchivní péče 

 Martin Landsmann 495 402 628 sokahk@volny
.cz 
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5.3 Oblast popisu 
5.3.1 Dějiny instituce, 
její předchůdci a jejich 
historické vazby 

 Státní okresní archiv Hradec Králové v roce 1960 
sloučením Městského a okresního archivu Hradec 
Králové, Okresního archivu v Novém Bydžově a 
místních archivů v Libranticích, Chlumci nad 
Cidlinou, Smiřicích a Třebechovicích pod Orebem, 
které vesměs vznikly v průběhu 19. století. Od roku 
2002 je vnitřní organizační jednotkou Státního 
oblastního archivu v Zámrsku. 
Předchůdci: 
Městský archiv Hradec Králové 1800 – 1873, 1937 
– 1952 (název se oficiálně neuvádí, v pramenech se 
mluví o hradeckém městském archivu či spisovně 
volně, šlo v podstatě o registraturu města, která po 
katastrofě 1873 vplynula zčásti do spisovny, zčásti 
do historického fondu muzea, obnoven na nátlak 
Vojtíška v roce 1937 pod názvem Městský archiv). 
Okresní archiv v Hradci Králové 1953-1960 
Okresní archiv v Novém Bydžově 1954-1960 

5.3.2 Mandáty/Zdroje 
autority 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zákon č. 257/ 2001 Sb., o knihovnách a 
podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb ve znění pozdějších předpisů 
(knihovní zákon) 

5.3.3 Administrativní 
struktura 

 Státní okresní archiv Hradec Králové není vnitřně 
organizačně členěn. 

5.3.4 Spisová služba a 
akviziční politika 

 Archiv shromažďuje archivní soubory původců 
z oblasti veřejné správy a samosprávy, justice, a 
právnických osob působících na území 
královéhradeckého okresu s působností na úrovni 
okresu, které mají povinnost uchovávat dokumenty 
a umožnit výběr archiválií. Pečuje o archiválie 
historických předchůdců těchto orgánů a organizací 
a v neposlední řadě uchovává archiválie orgánů 
veřejné správy a jejich právních předchůdců, které 
byly do archivu převzaty v minulosti. Shromažďuje 
rovněž archiválie politických stran, společenských a 
zájmových organizací a osobní fondy významných 
osobností působících na daném teritoriu. Na 
základě depozitní smlouvy jsou v archivu uloženy 
všechny centrální archivní fondy 
královéhradeckého římskokatolického biskupství. 

5.3.5 Budova(y)  Hlavní pracoviště archivu je od roku 1990 umístěno 
v budově bývalé Obchodní a živnostenské komory 
ve Škroupově ulici v Hradci Králové. Je zde 
uloženo asi 3.5 km archiválií, badatelna, 
administrativní a technické prostory. Kromě toho 
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archiv disponuje depozitářem v obci Třesovice, cca 
15 km vzdálené od Hradce Králové. Budova bývalé 
sušárny čekanky byla v devadesátých letech 
minulého století rozsáhle stavebně upravována a 
nyní vyhovuje požadavkům na uložení archivního 
materiálu. V jejich depozitářích se nalézá přes 2 km 
archiválií. Veškerý materiál je předkládán na 
badatelně v centrále archivu ve Škroupově ulici. 

5.3.6 Archiválie a jiné 
zdroje 

 
Státní okresní archiv pečuje o fondy státní správy 
na úrovni okresů, fondy městské a obecní 
samosprávy, fondy justiční správy soudů, státních 
zastupitelství a prokuratur na úrovni okresů a měst, 
fondy národních výborů, fondy cechů a 
živnostenských společenstev, církevní fondy 
římskokatolické církve (biskupský archiv, 
konsistoř, seminář, charita, vikariát, fary a 
děkanáty) i nekatolických církví, fondy 
hospodářských a zemědělských družstev, 
komunální podniky, fondy politických stran, 
politických organizací, odborů a spolků, osobní 
pozůstalosti a sbírky. 

5.3.7.1 Průvodce  Andrea Svatošová, Průvodce po osobních a 
rodinných fondech Státního okresního archivu 
Hradec Králové, 2003 – dostupné na webové 
stránce http://www.vychodoceskearchivy.cz/ 

5.3.7.2 Publikace o 
archivu 

  

5.3.7.3 Informační 
systém 

 Archivní fondy Státního okresního archivu Hradec 
Králové - http://195.113.185.42/hk/fondy-
x/fondy.html 

5.4 Oblast přístupnosti 
5.4.1 Otevírací hodiny 
(5.4.1 - opakuje se podle 
počtu badatelen) 

  

Badatelna 
Den Hodiny 

5.4.1.1 Otevírací hodiny 
první badatelny 

 

Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 

8.00-16.30 
zavřeno 
8.00-16.30 
zavřeno 
zavřeno 
zavřeno 
zavřeno 

5.4.1.2 Data uzavření 
studovny 

 Studovna je uzavřena o státních svátcích. 

5.4.1.2 Otevírací hodiny  Podatelna 
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Den Hodiny podatelny 
Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 

8.00-16.30 
8.00-14.00 
8.00-16.30 
8.00-14.00 
8.00-14.00 
zavřeno 
zavřeno 

5.4.1.2 Data uzavření 
podatelny 

 Podatelna je uzavřena o státních svátcích. 

5.4.2 Podmínky a 
požadavky na přístup a 
využití 

 Vstup do badatelny je řízen platným badatelským 
řádem. 

5.4.3 Přístupnost   
5.4.3.1 Popis cesty  MHD – na terminálu hromadné dopravy (v 

blízkosti Hlavního vlakového nádraží a 
Autobusového nádraží Hradec Králové) nastoupit 
do linek autobusů a trolejbusů 3, 7, 12, 16, 31 a 
vystoupit na zastávce Centrál na Třídě Karla IV. 
Přejít na severní stranu třídy, kde ústí ulice 
Škroupova. Tou se pak vydat dále severním 
směrem, kde na konci ulice je po levé straně 
třípatrová budova archivu (v polovině je ulice 
přetnuta ulicí Průmyslovou, ale pokračuje dále až 
k nábřeží řeky Labe). Dále je možno použít 
autobusové a trolejbusové linky 1, 10, 24, 28 a 
vystoupit na zastávce Střelnice v ulici Střelecká. 
Podchodem pod křižovatkou řízenou světelnými 
signály lze přejít na Třídu Karla IV. v oblasti 
zastávky Centrál a dále postupovat viz výše. 
Automobil – po vjezdu do města najet na vnější 
(II) městský okruh a dosáhnout křižovatky 
Střelecké ulice s Třídou Karla IV (z obou směrů 
značeno Centrum). Odbočit na Třídu Karla IV., na 
její severní straně lze přímo odbočit do ulice 
Průmyslová. Na spojnicí s ulicí Škroupovou 
pokračovat dále doprava Škroupovou ulicí na její 
konec. 

5.4.3.2 GPS  Loc: 50°12'57.642“N, 15°49'34.636“E 
5.4.3.3 Mapa  Odkaz na www.mapy.cz  

5.5 Oblast služeb 
5.5.1 Badatelské služby 
5.5.1.1 Předkládání 
archiválií 

 Ve lhůtě 

5.5.1.2 Nutnost objednat 
místo dopředu 

 Ne 
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5.5.1.3 Formuláře ke 
stažení 

 Ne 

5.5.1.4 Vybavení badatelny 
5.5.1.4.1 Počítač  Ano 
5.5.1.4.2 Čtečka  Ne 
5.5.1.4.3 Možnost 
připojení notebooku 

 Ano 

5.5.1.4.4 Možnost 
použít vlastní 
reprodukční zařízení 

 Ano 

5.5.1.4.5 Filmování 
archiválií 

 Ano 

5.5.1.4.6 Rešerše  Ano 
5.5.1.4.6 Omezení 
přístupu 

 Fyzický stav archiválií. Přítomnost osobních a 
citlivých údajů žijících osob. 

5.5.1.4.7 Další 
podmínky nutné 
k zpřístupnění archiválií 

 Povolení vlastníka.  

5.5.2 Reprodukční služby  
5.5.2.1 Kopírka  Ano 
5.5.2.2 Kopie 
z mikrofilmu 

 Ne 

5.5.2.3 Digitální 
reprodukce 

 Ano 

5.5.2.4 Mikrofilm  Ne 
5.5.2.5 Termín 
vyhotovení reprodukcí 

 Ve lhůtě, malé množství ihned. 

5.5.3 Veřejné oblasti  
 

 Badatelna archivu je umístěna v druhém patře bez 
veřejného výtahu. Do budovy je bezbariérový 
přístup za použití služebního výtahu ze dvora 
budovy po předešlém objednání či upozornění 
obsluhy badatelny (k místu ohlášení bezbariérový 
přístup). Před budovou archivu je placené 
parkoviště. V archivu se nachází sociální zařízení. 
Na vyžádání je možno zakoupit publikace z 
produkce archivů. Archiv pravidelně pořádá 
výstavy s regionální tématikou. 

5.6 Oblast kontroly  
5.6.1 Identifikátor popisu  CZ225101010 Odbor archivní správy a spisové 

služby MV 
5.6.2 Identifikátor 
instituce 

 CZ225101010 

5.6.3 Použitá pravidla 
nebo konvence 

 Popis realizován podle standardu ISDIAH 
doplněného o prvky českých základních pravidel. 
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5.6.4 Status  Návrh 
5.6.5 Úroveň podrobnosti 
popisu 

 Úplný 

5.6.6 Data vytvoření, 
opravy nebo vymazání 

 2009-11-25 (ISO 8601) vytvořen 

5.6.7 Jazyk(y) a písmo(a)  CS (ISO 639-1) 
5.6.8 Zdroje  www.vychodoceskearchivy.cz 
5.6.9 Udržovací 
poznámky 

 Záznam vytvořil Michal Wanner 25. listopadu 
2009 

5.7 Akreditace a vztahy 
5.7.1 Typ akreditace  Ze zákona 
5.7.2 Datum udělení 
akreditace 

 - 

5.7.3 Datum vstupu 
akreditace v platnost 

 - 

5.7.4 Datum 
odnětí/odevzdání 
akreditace 

 - 

5.7.5 Zřizovatel resp. 
plní funkci zřizovatele 

 Ministerstvo vnitra 

5.7.6 Příslušný správní 
úřad 

 Státní okresní archiv je jako součást státního 
oblastního archivu správním úřadem. Nadřízeným 
správním úřadem je Ministerstvo vnitra 

5.7.7 Kontrolován kým  Ministerstvo vnitra 
5.7.8 Výroční zpráva 
komu 

 Ministerstvo vnitra 

5.7.9 Zasílá do druhotné 
evidence NAD 

 Ano 
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4 Archiv hlavního města Prahy 
 

Popis instituce 
Elementy popisu 
5.1 Oblasti identity 
5.1.1 Identifikátor  000000000 

 
5.1.2 Autorizovaná 
forma(y) názvu 

 Archiv hlavního města Prahy. 

5.1.3 Jiná/Paralelní 
forma(y) názvu 

  

5.1.4 Typ instituce s 
archiváliemi 

 Archiv územně samosprávného celku 

5.2 Oblast kontaktů 
5.2.1 Umístění a 
adresa(y)   

  

5.2.1.1. Adresa   
5.2.1.1.1 Typ adresy   Sídlo 
5.2.1.1.2 Ulice  Archivní 
5.2.1.1.3 Číslo popisné   
5.2.1.1.4 Číslo 
orientační 

 6 

5.2.1.1.5 PSČ  149 00 
5.2.1.1.6 Lokalita  Praha  
5.2.1.1.7 Část 
lokality/Okres 

 Praha 4 

5.2.1.1.8 Poštovní 
přihrádka 

  

5.2.1.2. Adresa   
5.2.1.2.1 Typ adresy  Fakturační adresa 
5.2.1.2.2 Ulice  Mariánské náměstí 
5.2.1.2.3 Číslo popisné   
5.2.1.2.4 Číslo 
orientační 

 2 

5.2.1.2.5 PSČ  110 00 
5.2.1.2.6 Lokalita  Praha 
5.2.1.2.7 Část 
lokality/Okres 

 Praha 1 

5.2.1.1.8 Poštovní 
přihrádka 

  

5.2.2.1 Spojení   
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5.2.2.2 Telefon  236 004 017 (informace, podatelna), 236 004 012 
(studovna), 236 004 088 (ředitel) 

5.2.2.3 Fax  236 007 100 
5.2.2.4 E-mail  ahmp@cityofprague.cz (informace, podatelna) 

badatelna@cityofprague.cz (studovna) 
5.2.2.5 URL   
5.2.3 Kontaktní osoby Jméno Telefon E-mail 
5.2.3.1 Ředitel/vedoucí Václav Ledvinka 236 004 088 arcsek@cityofprague.cz 
5.2.3.2 Studovna Jan Čihák 

Markéta Rodová 
236 004 012 badatelna@cityofprague.cz 

5.2.3.3 Podatelna Božena Korbová 
Alena Mikšovská 
Dita Jásková 

236 004 017 ahmp@cityofprague.cz 

5.2.3.4 Spisová služba a 
předarchivní péče 

Marek Laštovka 
(úřady městské správy) 
Jan Schwaller 
(městské organizace) 

236 00 4039 
 
236 00 4042 

Marek.Lastovka@cityofprague.cz 
 
Jan.Schwaller@cityofprague.cz 

5.3 Oblast popisu 
5.3.1 Dějiny instituce, 
její předchůdci a jejich 
historické vazby 

 Počátky Archivu hlavního města Prahy lze 
spatřovat ve sbírkách listinných privilegií, které 
byly jako doklady o městských právech uloženy 
nejprve v domech konšelů nebo v městské rychtě, 
po vzniku radnic pak v okovaných truhlách v 
radních síních. K těm přibývaly i písemnosti správy 
jednotlivých pražských měst, materiály soudní a z 
důvodů relativní bezpečnosti uložení i dokumenty 
soukromé povahy, o které pečoval městský písař. 
Ten také pořizoval první archivní inventáře a 
soupisy. V roce 1784 byla čtyři původně 
samostatná pražská města (Staré Město, Nové 
Město, Malá Strana a Hradčany) spojena a místo 
jejich samosprávných orgánů byl ustanoven 
magistrát, jehož sídlem se stala Staroměstská 
radnice. Sem byly postupem doby svezeny i 
archiválie všech spojených měst. Vlastní městský 
archiv byl zřízen jako samostatná instituce v roce 
1851, v té době byl nazýván „pomocným úřadem 
městským“. Bylo založeno nové oddělení plánů a 
vyobrazení města a byl položen základ k rozsáhlé 
historické a právnické knihovně. Archiv sídlil v 
severním křídle Staroměstské radnice, kde našly své 
místo kromě depozitářů také moderně vybavená 
studovna, fotoateliér a konzervační dílna. Archiv 
utrpěl značné škody v průběhu nacistické okupace. 
Po skončení druhé světové války archiv dostal 
místo zničených prostor prostory v Clam-Gallasově 
paláci v Husově ulici, kde měl již za okupace 
uloženou část svých archiválií. Po roce 1989 se 
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archiv stal samostatným odborem Magistrátu 
hlavního města. 
Předchůdce:  
Pomocný úřad městský 

5.3.2 Mandáty/Zdroje 
autority 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 
Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy, 
schválený jako příloha č. 1 k usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 0252 ze dne 1. 3. 2005, ve 
znění pozdějších změn 

5.3.3 Administrativní 
struktura 

 Archiv hlavního města Prahy tvoří: 
1. oddělení správy NAD (Národního archivního 
dědictví) a informačního systému AMP 
2. oddělení fondů novodobé správy 
3. oddělení provozního zabezpečení a ochrany 
archiválií 
4. oddělení využívání archiválií 
5. oddělení historických sbírek a depozit 
6. oddělení fondů městské správy do roku 1945 
7. oddělení fondů městských podniků, institucí a 
fyzických osob 
8. oddělení fondů státních orgánů 
9. oddělení správního archivu a hlavní spisovny 
MHMP 
10. oddělení podatelny a výpravny MHMP 

5.3.4 Spisová služba a 
akviziční politika 

 Ve věcech samostatné působnosti dohlíží na výkon 
spisové služby u magistrátu, úřadů městských částí 
a právnických osob zřízených nebo založených Hl. 
m. Prahou nebo městskými částmi, které mají 
povinnost vykonávat spisovou službu. V přenesené 
působnosti archiv provádí výběr archiválií ve 
skartačním nebo mimo skartační řízení u 
příslušných původců včetně právnických osob 
zřízených nebo založených Hl. m. Prahou nebo 
městskými částmi, které mají povinnost pouze 
uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií. 
Mimoto archiv přijímá archivní soubory nebo 
jednotlivé archiválie s pragensiální tematikou, a to 
buď formou darů nebo prostřednictvím nákupů. 

5.3.5 Budova(y)  Centrála Archivu hlavního města Prahy je umístěna 
od roku 1997 v účelové archivní budově 
v Archivní 6 na Praze 4 – Chodově, v níž byla na 
podzim roku 1998 otevřena nová archivní studovna. 
Druhým pracovištěm archivu je Clam-Gallasův 
palác v Husově 20 na Praze 1, kde archiv sídlí od 
roku 1945 a který sloužil jako hlavní sídlo do roku 
1997. Dnes je v něm umístěna pouze hlavní 
spisovna. V reprezentačních sálech probíhají 
výstavy, koncerty, vědecké konference a další 
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společenské akce.  
Nově přidělenou budovou je objekt v areálu 
železniční stanice Praha-Bubny, kam se dočasně 
stěhují písemnosti hlavní spisovny. 
V další budově (tzv. Emauzy A) ve Vyšehradské 
2075 na Praze 2 sídlí úsek evidence obyvatelstva hl. 
m. Prahy, který přísluší do odd. správního archivu 
a hlavní spisovny MHMP. 
V Učňovské 100 na Praze 9 se nachází budova, ve 
které sídlí úsek spisovny školských úřadů hl. m. 
Prahy, který přísluší do odd. správního archivu 
a hlavní spisovny MHMP. 
Posledními dvěma budovami je Nová radnice na 
Mariánském náměstí 2 a Škodův palác v Praha 1, 
Jungmannově 35 (obojí na Praze 1). V těchto dvou 
budovách je umístěna hlavní podatelna a výpravna 
MHMP. 

5.3.6 Archiválie a jiné 
zdroje 

 Archiv spravuje fondy městské správy a 
samosprávy, městských podniků a institucí, škol, 
cechů, spolků a společenských organizací, 
politických stran, osobní fondy a sbírky. Uchovává 
rovněž archiválie organizačních složek státu, 
dalších orgánů veřejné správy a jejich právních 
předchůdců, které byly do archivu převzaty v 
minulosti. 

5.3.7.1 Průvodce  Ledvinka, Václav a kol.: Archiv hlavního města 
prahy. Pamětní kniha k otevření novostavby, Praha 
1997. 
Hlavsa, Václav a kol.: Archiv hlavního města 
Prahy. Průvodce po fondech a sbírkách, Praha 
1955. 
Vojtíšek, Václav: Archiv hlavního města Prahy. (O 
jeho vývoji, sbírkách a významu), Praha 1933. 

5.3.7.2 Publikace o 
archivu 

 Viz 5.3.7.1 
Holec, František: Archiv hlavního města Prahy. 
Kapitoly z dějin 1851-2001, Praha 2006. 
Kubíčková, Božena: Archiv hlavního města Prahy. 
Dějiny (Dodatek k textu publikovanému in: 
Documenta Pragensia XV, 1997, s. 541-619), 
Documenta Pragensia, 2002, č. 20, s. 143-150. 
Kubíčková, Božena: Archiv hlavního města Prahy. 
Dějiny, Documenta Pragensia, 1997, č. 15, s. 541–
619. 

5.3.7.3 Informační 
systém 

 Archivní VadeMeCum 
http://vademecum.ahmp.cz/ 

5.4 Oblast přístupnosti 
5.4.1 Otevírací hodiny 
(5.4.1 - opakuje se podle 
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počtu badatelen) 
Studovna Chodovec 
Den Hodiny 

5.4.1.1 Otevírací hodiny 
badatelny 

 

Pondělí¨ 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 

9.00-16.00 
9.00-16.00 
9.00-16.00 
9.00-16.00 
9.00-12.00 
zavřeno 
zavřeno 

5.4.1.2 Data uzavření 
studovny 

 Studovna je uzavřena o státních svátcích tj.v 
pondělí 13. dubna, v pátek 1. května, v pátek 8. 
května; v pondělí 6. července; v pondělí 28. září; v 
středa 28. října, v úterý 17. listopadu, v čtvrtek 24. 
prosince, v pátek 25. prosince. 

5.4.2 Podmínky a 
požadavky na přístup a 
využití 

 Zájemci z řad veřejnosti mají několik možností, jak 
využívat archiválie uložené v archivu: 
 
Na základě písemné žádosti o výpis, opis, kopii či 
rešerši z archivních materiálů 
Služba je určena především pro vyřízení potvrzení o 
vyučení, dosaženém vzdělání, zaměstnání, soudním 
řízení a dalších dokladů pro potřeby úřadů a soudů. 
Současně je vhodným řešením také pro 
mimopražské rodopisné badatele, kteří si jejím 
prostřednictvím mohou zažádat o výpisy z matrik či 
genealogické rešerše. 
Žádosti přijímá podatelna Archivu hlavního města 
Prahy. 
 
Prezenčním studiem ve studovně Archivu hl. města 
Prahy 
Nahlížet do archiválií ve studovně Archivu hl. 
města Prahy může každá osoba, jež se prokáže 
občanským průkazem či cestovním pasem. Předem 
upozorňujeme návštěvníky, že některé archiválie se 
z důvodů uvedených v zákoně č. 499/2004 Sb. a 
zákoně č. 101/2000 Sb. nepředkládají a jsou z nich 
vyhotovovány pouze placené rešerše. 
 
Využíváním on-line zdrojů přístupných na 
stránkách Archivu hl. města Prahy 
Vyhledávání ve fondech Archivu hl. města Prahy je 
umožněno v on-line katalogu VadeMeCum AMP, v 
němž jsou veřejnosti zpřístupněny také digitální 
kopie vybraných archiválií (sbírka pergamenových 
listin a sbírka medailí a typářů). 
 
Exkurzí v Archivu hlavního města Prahy 
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Nabídka je určena především pro studenty 
vysokých a středních škol se zaměřením na historii 
a archivnictví. 

5.4.3 Přístupnost 
5.4.3.1 Popis cesty  Autobusem č. 115 (ze stanice metra trasy C 

Chodov) na zastávku Městský archiv – u Top 
Hotelu Praha. 
Autobusem č. 135 (ze stanic metra trasy C Florenc, 
Opatov, Háje nebo stanice trasy A Náměstí Míru), 
170 (ze stanice metra trasy C Háje nebo Kačerov), 
203 (ze stanice metra trasy C Háje nebo Kačerov), 
213 (ze stanice metra trasy A Želivského nebo 
stanic trasy C Opatov, Háje) na zastávku 
Chodovec, pak cca 5 min. chůze podél barevné 
budovy Národního archivu. 

5.4.3.2 GPS  Loc: 50°2'23.444“N, 14°29'42.597“E 
5.4.3.3 Mapa  Odkazy na www.mapy.cz  

5.5 Oblast služeb 
5.5.1 Badatelské služby 
5.5.1.1 Předkládání 
archiválií 

 Ve lhůtě 3 dny. 

5.5.1.2 Nutnost objednat 
místo dopředu 

 Ano 

5.5.1.3 Formuláře ke 
stažení 

 Ano 

5.5.1.4 Vybavení badatelny 
5.5.1.4.1 Počítač  Ano 
5.5.1.4.2 Čtečka  Ano 
5.5.1.4.3 Možnost 
připojení notebooku 

 Ano 

5.5.1.4.4 Možnost 
použít vlastní 
reprodukční zařízení 

 Ano 

5.5.1.4.5 Filmování 
archiválií 

 Ne 

5.5.1.4.6 Rešerše  Ano 
5.5.1.4.6 Omezení 
přístupu 

 Fyzický stav archiválií 

5.5.1.4.7 Další 
podmínky nutné k 
zpřístupnění archiválií 

 Povolení vlastníka 

5.5.2 Reprodukční služby  
5.5.2.1 Kopírka  Ano 
5.5.2.2 Kopie z  Ano 
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mikrofilmu 
5.5.2.3 Digitální 
reprodukce 

 Ano 

5.5.2.4 Mikrofilm  Ano 
5.5.2.5 Termín 
vyhotovení reprodukcí 

 Ve lhůtě 30 dní, malé množství ihned. 

5.5.3 Veřejné oblasti  Studovna archivu je umístěna v přízemí. Do budovy 
je bezbariérový přístup. Před budovou archivu je 
parkoviště. V archivu se nenachází bufet, sociální 
zařízení má bezbariérový přístup. Na vyžádání je 
možno zakoupit publikace z produkce archivu 
v podatelně v přízemí budovy. Archiv pravidelně 
pořádá výstavy s regionální tématikou. 

5.6 Oblast kontroly  
5.6.1 Identifikátor popisu  CZ321100010 Odbor archivní správy a spisové 

služby MV 
5.6.2 Identifikátor 
instituce 

 CZ321100010 
 

5.6.3 Použitá pravidla 
nebo konvence 

 Popis realizován podle standardu ISDIAH 
doplněného o prvky českých základních pravidel. 

5.6.4 Status  Návrh 
5.6.5 Úroveň podrobnosti 
popisu 

 Úplný 

5.6.6 Data vytvoření, 
opravy nebo vymazání 

 2009-11-25 (ISO 8601) vytvořen 

5.6.7 Jazyk(y) a písmo(a)  CS (ISO 639-1) 
5.6.8 Zdroje  www.ahmp.cz 
5.6.9 Udržovací 
poznámky 

 Záznam vytvořil Michal Wanner 25. listopadu 
2009 

5.7 Akreditace a vztahy 
5.7.1 Typ akreditace  Akreditován ze zákona 
5.7.2 Datum udělení 
akreditace 

  

5.7.3 Datum vstupu 
akreditace v platnost 

  

5.7.4 Datum 
odnětí/odevzdání 
akreditace 

  

5.7.5 Zřizovatel resp. 
plní funkci zřizovatele 

 Hlavní město Praha. 

5.7.6 Příslušný správní 
úřad 

 Státní oblastní archiv v Praze 

5.7.7 Kontrolován kým  Státní oblastní archiv v Praze 
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5.7.8 Výroční zpráva 
komu 

 Státní oblastní archiv v Praze 

5.7.9 Zasílá do druhotné 
evidence NAD 

 Ano 
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5 Literární archiv Památníku národního písemnictví 
 

Popis instituce 
Elementy popisu 
5.1 Oblasti identity 
5.1.1 Identifikátor  000000000 
5.1.2 Autorizovaná 
forma(y) názvu 

 Literární archiv Památníku národního písemnictví 

5.1.3 Jiná/Paralelní 
forma(y) názvu 

 Literary archive of the Museum of Czech 
Literature 

5.1.4 Typ instituce s 
archiváliemi 

 Specializovaný archiv 

5.2 Oblast kontaktů 
5.2.1 Umístění a 
adresa(y)   

  

5.2.1.1. Adresa   
5.2.1.1.1 Typ adresy   Sídlo 
5.2.1.1.2 Ulice  Strahovské nádvoří 
5.2.1.1.3 Číslo popisné  132 
5.2.1.1.4 Číslo 
orientační 

  

5.2.1.1.5 PSČ  118 38 
5.2.1.1.6 Lokalita  Praha 
5.2.1.1.7 Část lokality  Praha 1 – Hradčany 
5.2.1.1.8 Poštovní 
přihrádka 

  

5.2.1.2. Adresa   
5.2.1.2.1 Typ adresy  Druhá badatelna 
5.2.1.2.2 Ulice  Zámek Staré Hrady 
5.2.1.2.3 Číslo popisné   
5.2.1.2.4 Číslo 
orientační 

  

5.2.1.2.5 PSČ  507 23 
5.2.1.2.6 Lokalita  Libáň 
5.2.1.2.7 Část 
lokality/Okres 

 Okres Jičín 

5.2.1.1.8 Poštovní 
přihrádka 

  

5.2.2.1 Spojení   
5.2.2.2 Telefon  220516695 (ústředna), 220516657 (Strahov) 

493598680 (Staré Hrady) 
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5.2.2.3 Fax  220517277 (Strahov) 
5.2.2.4 E-mail  post@pamatnik-np.cz (Strahov) 
5.2.2.5 URL  http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/lit

erarni-archiv.php 
5.2.3 Kontaktní osoby  Jméno Telefon E-mail 
5.2.3.1 Ředitel/vedoucí  Naděžda Macurová 220516657 macurova@pa

matnik-np.cz 
5.2.3.2 Badatelna   220516695  (Strahov),  

493598680 (Staré Hrady) 
ze zahraničí předčíslí 00420 

studovna@pa
matnik-np.cz 
(Strahov) 
starehrady.pnp
@tiscali.cz 
(Staré Hrady) 

5.2.3.3 Podatelna   220516695 post@pamatni
k-np.cz 

5.2.3.4 Spisová služba a 
předarchivní péče 

 Petr Kotyk 220516695 post@pamatni
k-np.cz 

5.3 Oblast popisu 
5.3.1 Dějiny instituce, 
její předchůdci a jejich 
historické vazby 

 Vznik archivu a jeho historie jsou těsně spjaty s 
obrozeneckými snahami národních buditelů, kteří 
začali po založení Národního muzea roku 1818 
ukládat do jeho rukopisného oddělení důležité 
dokumenty národního písemnictví. Od 1. ledna 
1964 byl převeden pod Památník národního 
písemnictví, jehož organizační složkou je dodnes. 
Památník národního písemnictví vznikl v roce 1952 
jako Památník národní kultury. Ten převzal fondy 
Strahovské knihovny a fondy dalších klášterních 
knihoven, které byly vráceny Královské kanonii 
premonstrátů v restitucích po roce 1990. V roce 
1953 byl přejmenován na Památník národního 
písemnictví. Archiv shromažďuje, zpracovává 
archivní doklady k vývoji literatury a knižní kultury 
v českých zemích včetně dokladů vážících se k 
životu, dílu a odkazu významných osobností české 
literatury, humanitních věd a knižní kultury od 18. 
století do současnosti. 
Předchůdci:  
Knihovna Národního muzea 1818-1964 
Památník národní kultury (PNK) 1952-1953 
Památník národního písemnictví 1953-2009 

5.3.2 Mandáty/Zdroje 
autority 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 257/ 2001 Sb., o knihovnách a 
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podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb ve znění pozdějších předpisů 
(knihovní zákon) 

5.3.3 Administrativní 
struktura 

 Literární archiv Památníku národního písemnictví 
není vnitřně organizačně členěn. 

5.3.4 Spisová služba a 
akviziční politika 

 Literární archiv PNP získává archiválie převážně 
formou koupě nebo darů, proces hodnocení a 
výběru archiválií provádí převážně mimo skartační 
řízení. Soustřeďuje se na doklady k vývoji literatury 
a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů 
vážících se k životu, dílu a odkazu významných 
osobností české literatury a knižní kultury od 18. 
století. 

5.3.5 Budova(y)  Literární archiv je stejně jako celý Památník 
národního písemnictví nájemcem v prostorách 
kláštera premonstrátů na Strahově. Umístěn je 
v prostorách na Strahovském nádvoří. Část 
archiválií je umístěna na zámku ve Starých Hradech 
u Libáně (okr. Jičín), kde se nachází rovněž 
studovna. Další část archivních fondů je uložena 
v bočním křídle zámku Duchcov. 

5.3.6 Archiválie a jiné 
zdroje 

 
V současnosti je v archivu uloženo více než 6 
miliónů archivních jednotek dokumentujících vývoj 
české literatury v časovém rozmezí od konce 18. 
století po současnost. Kromě jednotlivých osobních 
fondů významných osobností patří k literárnímu 
archivu další tři samostatné sbírky: fotoarchiv, 
výstřižkový archiv a audio/video archiv. 

5.3.7.1 Průvodce  Průvodce po fondech literárního archivu PNP, sv. 
1-2, Praha 1993 
Dodatky k Průvodci po fondech literárního archívu 
PNP (1988-1995), Praha 1996 
Průvodce po fondech literárního archivu, CD-ROM, 
Praha 2000 

5.3.7.2 Publikace o 
archivu 

  

5.3.7.3 Informační 
systém 

 Průvodce po fondech literárního archivu PNP - 
seznamy -
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pr
uvodce-po-fondech-la-seznamy.php 

5.4 Oblast přístupnosti 
5.4.1 Otevírací hodiny    

Badatelna (Strahov) 5.4.1.1 Otevírací hodiny  
Den Hodiny 
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první badately Pondělí¨ 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 

9.00-16.30 
9.00-17.30 
9.00-16.30 
9.00-17.30 
9.00-14.30 
zavřeno 
zavřeno 

Badatelna Staré Hrady 
Den Hodiny 

5.4.1.2 Otevírací hodiny 
druhé badately 

 

Pondělí¨ 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 

8.00-17.00 
8.00-17.00 
8.00-17.00 
8.00-17.00 
8.00-17.00 
zavřeno 
zavřeno 

5.4.1.2 Data uzavření 
studovny 

 Studovny jsou uzavřeny o státních svátcích. 

5.4.2 Podmínky a 
požadavky na přístup a 
využití 

  

5.4.3 Přístupnost 
5.4.3.1 Popis cesty  Centrála archivu je dostupná tramvají č. 22 do 

stanice Pohořelec a odtud pěšky do Strahovského 
kláštera. 

5.4.3.2 GPS  Loc: 50°5'11.825“N, 14°23'21.291“E 
5.4.3.3 Mapa  Odkazy na www.mapy.cz  

5.5 Oblast služeb 
5.5.1 Badatelské služby 
5.5.1.1 Předkládání 
archiválií 

 Ve lhůtě 3-5 dnů (podle umístění archiválií) 

5.5.1.2 Nutnost objednat 
místo dopředu 

 Ano 

5.5.1.3 Formuláře ke 
stažení 

 Ano 

5.5.1.4 Vybavení badatelny 
5.5.1.4.1 Počítač  Ano 
5.5.1.4.2 Čtečka  Ano 
5.5.1.4.3 Možnost 
připojení notebooku 

 Ano 

5.5.1.4.4 Možnost 
použít vlastní 
reprodukční zařízení 

 Ano 

5.5.1.4.5 Filmování  Ano 
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archiválií 
5.5.1.4.6 Rešerše  Ano, na vyžádání. Žádosti o rešerše adresujte 

sekretariátu literárního archivu.  

5.5.1.4.6 Omezení 
přístupu 

  

5.5.1.4.7 Další 
podmínky nutné k 
zpřístupnění archiválií 

 Studium archiválií  LA PNP je badatelům 
umožněno pouze prezenčně ve studovnách PNP na 
základě vyplněného badatelského listu  a souhlasu 
vedoucí LA. 

5.5.2 Reprodukční služby 
5.5.2.1 Kopírka  Ano 
5.5.2.2 Kopie z 
mikrofilmu 

 Ne 

5.5.2.3 Digitální 
reprodukce 

 Ano 

5.5.2.4 Mikrofilm  Ano 
5.5.2.5 Termín 
vyhotovení reprodukcí 

 Reprografické služby se neposkytují u materiálu 
poškozeného a archiválií 19. století a starších jen 
výběrově. Provedení kopií (xerox, sken, fotokopie) 
se povoluje jen na základě žádosti na vyplněné 
objednávce, kterou badatel předloží službě ve 
studovně, nebo zašle mailem na sekretariát 
literárního archivu.  

5.5.3 Veřejné oblasti   Badatelna archivu je umístěna v druhém patře bez 
výtahu. Do budovy není bezbariérový přístup, na 
schodišti do vyšších pater není výtah pro vozíčkáře. 
Před budovou PNP není veřejné parkoviště. Na 
vyžádání je možno zakoupit publikace z produkce 
archivu. PNP pravidelně pořádá literární pořady  a 
výstavy s literární tematikou ze zdrojů literárního 
archivu a ostatních sbírkových oddělení. 

5.6 Oblast kontroly  
5.6.1 Identifikátor popisu  CZ630000020 Odbor archivní správy a spisové 

služby MV 
5.6.2 Identifikátor 
instituce 

 CZ630000020 

5.6.3 Použitá pravidla 
nebo konvence 

 Popis realizován podle standardu ISDIAH 
doplněného o prvky českých základních pravidel. 

5.6.4 Status  Návrh 
5.6.5 Úroveň podrobnosti 
popisu 

 Úplný 

5.6.6 Data vytvoření, 
opravy nebo vymazání 

 2009-11-25 (ISO 8601) vytvořen 

5.6.7 Jazyk(y) a písmo(a)  CS (ISO 639-1) 
5.6.8 Zdroje  http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/lit
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erarni-archiv.php 
5.6.9 Udržovací 
poznámky 

 Záznam vytvořil Michal Wanner 25. listopadu 
2009 

5.7 Akreditace a vztahy 
5.7.1 Typ akreditace  ze zákona 
5.7.2 Datum udělení 
akreditace 

 - 

5.7.3 Datum vstupu 
akreditace v platnost 

 - 

5.7.4 Datum 
odnětí/odevzdání 
akreditace 

 - 

5.7.5 Zřizovatel  Ministerstvo kultury 
5.7.6 Příslušný správní 
úřad 

 Národní archiv 

5.7.7 Kontrolován kým  Národní archiv 
5.7.8 Výroční zpráva 
komu 

 Národní archiv 

5.7.9 Zasílá do druhotné 
evidence NAD 

 Ano 

 



 - 37 - 

6 Archiv společnosti Sokolovská uhelná a. s. 
 

Popis instituce 
Elementy popisu 
5.1 Oblasti identity 
5.1.1 Identifikátor  000000000 
5.1.2 Autorizovaná 
forma(y) názvu 

 Archiv společnosti Sokolovská uhelná a. s. 

5.1.3 Jiná/Paralelní 
forma(y) názvu 

  

5.1.4 Typ instituce s 
archiváliemi 

 Soukromý archiv 

5.2 Oblast kontaktů 
5.2.1 Umístění a 
adresa(y) (opakuje se 
podle počtu badatelen) 

  

5.2.1.1. Adresa   
5.2.1.1.1 Typ adresy   Sídlo 
5.2.1.1.2 Ulice  Areál Přátelství 
5.2.1.1.3 Číslo popisné   
5.2.1.1.4 Číslo 
orientační 

  

5.2.1.1.5 PSČ   
5.2.1.1.6 Lokalita  Citice 
5.2.1.1.7 Část 
lokality/Okres 

 Okres Sokolov 

5.2.1.1.8 Poštovní 
přihrádka 

  

5.2.1.2. Adresa   
5.2.1.2.1 Typ adresy  Poštovní adresa 
5.2.1.2.2 Ulice  Staré náměstí 
5.2.1.2.3 Číslo popisné  69 
5.2.1.2.4 Číslo 
orientační 

  

5.2.1.2.5 PSČ  356 00 
5.2.1.2.6 Lokalita  Sokolov 
5.2.1.2.7 Část 
lokality/Okres 

  

5.2.1.1.8 Poštovní 
přihrádka 
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5.2.2.1 Spojení   
5.2.2.2 Telefon  352462578 
5.2.2.3 Fax   
5.2.2.4 E-mail   beran@suas.cz 
5.2.2.5 URL   
5.2.3 Kontaktní osoby  Jméno Telefon E-mail 
5.2.3.1 Ředitel/vedoucí  Petr Beran 352462578 beran@suas.cz
5.2.3.2 Badatelna  Petr Beran 352462578 beran@suas.cz
5.2.3.3 Podatelna  Jana Birknerová 352462393 birknerova@s

uas.cz 
5.2.3.4 Spisová služba a 
předarchivní péče 

 Petr Beran 352462578 beran@suas.cz 

5.3 Oblast popisu 
5.3.1 Dějiny instituce, 
její předchůdci a jejich 
historické vazby 

 Archiv vznikl v roce 1947 za účelem zajištění 
odborné péče o archiválie z činnosti podniků a 
dalších původců z oblasti sokolovského revíru. Dne 
30. 4. 2007 archiv získal akreditaci a je zařazen do 
kategorie soukromých archivů. 
Předchůdce: 
Podnikový archiv společnosti Sokolovská uhelná 

5.3.2 Mandáty/Zdroje 
autority 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 

5.3.3 Administrativní 
struktura 

 Archiv společnosti Sokolovská uhelná a. s. není 
vnitřně organizačně členěn. Je zařazen v sekci 
organizace a řízení v úseku generálního ředitele 
společnosti Sokolovská uhelná a. s. 

5.3.4 Spisová služba a 
akviziční politika 

 Archiv neprovádí výběr archiválií. Za výběr 
archiváliíí odpovídá Státní oblastní archiv Plzni. 
Archiv shromažďuje archiválie podniků, družstev, 
spolků, řady společenských zejména odborových 
organizací působících v podnicích, osobní 
pozůstalosti a rozšiřuje sbírky dokumentace a 
sbírku map. Archiválie dokládají vývoj dobývání 
hnědého, zčásti i kamenného uhlí v západních 
Čechách, okrajově též jihočeského lignitu a dalších 
souvisejících výrob (chemikálií, keramiky, 
tabulového skla, elektřiny, briket atd.), rozvoj 
technického myšlení, sociálního postavení 
zaměstnanců  i vliv těžebních firem na okolní 
průmyslovou oblast. 

5.3.5 Budova(y)  Archiv společnosti Sokolovská uhelná a. s. sídlí od 
roku 1958 v samostatném objektu v areálu 
Přátelství  u Citic. Depozitáře jsou umístěny 
v prvním patře objektu, kde se nalézají i 
administrativní prostory a badatelna. 



 - 39 - 

5.3.6 Archiválie a jiné 
zdroje 

 
Archiv pečuje o 80 archivních fondů a sbírek, 
vzniklých od druhé poloviny 18. století (1769) do 
současnosti v rozsahu 801 běžných metrů. 
K nejvýznamnějším fondům hospodářských 
organizací patří Dolové a průmyslové závody, dříve 
Jan Dav. Starck Dolní Rychnov (1769)1885-1946, 
Duchcovsko-podmokelská dráha Karlovy Vary 
1805-1946, Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov 
1946-1990, dále pak fondy následně národních, 
popř. koncernových a státních podniků, v evidenci 
se nacházejí fondy dvou družstev, několika spolků, 
řady společenských zejména odborových organizací 
působících v podnicích, hrstka osobních 
pozůstalostí (ing. J. Frieser) a sbírka dokumentace 
se sbírkou map ( 3 851 kusů). Archiválie dokládají 
vývoj dobývání hnědého, zčásti i kamenného uhlí 
v západních Čechách, okrajově též jihočeského 
lignitu a dalších souvisejících výrob (chemikálií, 
keramiky, tabulového skla, elektřiny, briket atd.), 
rozvoj technického myšlení, sociálního postavení 
zaměstnanců  i vliv těžebních firem na okolní 
průmyslovou oblast. 

5.3.7.1 Průvodce  Základní informace lze získat v publikaci 
Západočeské podnikové archivy. Popisy archivních 
fondů z období do znárodnění, I. díl, Státní archiv 
Plzeň 1966, s. 60-93. Bystrický V., Hrubý V., 
Přehled archivů ČSR, Praha 1984, s. 116  

5.3.7.2 Publikace o 
archivu 

  

5.3.7.3 Informační 
systém 

 Pomůcky v elektronické podobě jsou zpřístupněny 
na webové stránce 
http://www.suas.cz/page/show?slug=nahlednete-do-
nasich-inventaru. 

5.4 Oblast přístupnosti 
5.4.1 Otevírací hodiny 
(5.4.1 - opakuje se podle 
počtu badatelen) 

  

5.4.1.1 Otevírací hodiny 
badatelny 

 Archiv je pro veřejnost otevřen denně od 6:30 do 
14.30 hodin nejlépe po předchozí telefonické 
domluvě. 

5.4.1.2 Data uzavření 
studovny 

 Studovna je uzavřena o státních svátcích. 

5.4.2 Podmínky a   
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požadavky na přístup a 
využití 
5.4.3 Přístupnost 
5.4.3.1 Popis cesty  Archiv společnosti Sokolovská uhelná a. s. sídlí od 

roku 1958 v samostatném objektu v areálu 
Přátelství  u Citic. Areál je dostupný autobusem 
z autobusového nádraží Sokolov resp. 
autobusového nádraží Kynšperk nad Ohří, stanice 
Citice, důl PS MHD (zastávka před areálem 
Přátelství). Vlakem ze  Sokolova nebo Chebu do 
zastávky Citice a poté pěšky přes trať k areálu 
Přátelství. Archiv je dostupný autem... 

5.4.3.2 GPS  Loc: 50°9'35.203“N, 12°37'1.816“E 
5.4.3.3 Mapa  Odkazy na www.mapy.cz  

5.5 Oblast služeb 
5.5.1 Badatelské služby 
5.5.1.1 Předkládání 
archiválií 

 Ve lhůtě 

5.5.1.2 Nutnost objednat 
místo dopředu 

 Ne 

5.5.1.3 Formuláře ke 
stažení 

 Ne 

5.5.1.4 Vybavení badatelny 
5.5.1.4.1 Počítač  Ne 
5.5.1.4.2 Čtečka  Ne 
5.5.1.4.3 Možnost 
připojení notebooku 

 Ano 

5.5.1.4.4 Možnost 
použít vlastní 
reprodukční zařízení 

 Ano 

5.5.1.4.5 Filmování 
archiválií 

 Ne 

5.5.1.4.6 Rešerše  Ne 
5.5.1.4.6 Omezení 
přístupu 

 Fyzický stav archiválií 

5.5.1.4.7 Další 
podmínky nutné k 
zpřístupnění archiválií 

 Povolení vlastníka 

5.5.2 Reprodukční služby  
5.5.2.1 Kopírka  Ano 
5.5.2.2 Kopie z 
mikrofilmu 

 Ne 

5.5.2.3 Digitální  Ano 
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reprodukce 
5.5.2.4 Mikrofilm  Ne 
5.5.2.5 Termín 
vyhotovení reprodukcí 

 Ve lhůtě, malé množství ihned. 

5.5.3 Veřejné oblasti    

5.6 Oblast kontroly 
5.6.1 Identifikátor popisu  CZ513203010 Odbor archivní správy a spisové 

služby MV 
 

5.6.2 Identifikátor 
instituce 

 CZ513203010 
 

5.6.3 Použitá pravidla 
nebo konvence 

 Popis realizován podle standardu ISDIAH 
doplněného o prvky českých základních pravidel. 

5.6.4 Status  Návrh 
5.6.5 Úroveň podrobnosti 
popisu 

 Úplný 

5.6.6 Data vytvoření, 
opravy nebo vymazání 

 2009-11-25 (ISO 8601) vytvořen 

5.6.7 Jazyk(y) a písmo(a)  CS (ISO 639-1) 
5.6.8 Zdroje  www.suas.cz 
5.6.9 Udržovací 
poznámky 

 Záznam vytvořil Michal Wanner 25. listopadu 
2009 

5.7 Akreditace a vztahy 
5.7.1 Typ akreditace  Akreditován 
5.7.2 Datum udělení 
akreditace 

 30. 4. 2007 

5.7.3 Datum vstupu 
akreditace v platnost 

 17.5.2007 

5.7.4 Datum 
odnětí/odevzdání 
akreditace 

 - 

5.7.5 Zřizovatel resp. 
plní funkci zřizovatele 

 Sokolovská uhelná a. s. 

5.7.6 Příslušný správní 
úřad 

 Státní oblastní archiv v Plzni 

5.7.7 Kontrolován kým  Státní oblastní archiv v Plzni 
5.7.8 Výroční zpráva 
komu 

 Státní oblastní archiv v Plzni 

5.7.9 Zasílá do druhotné 
evidence NAD 

 Ano 
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7 Polabské muzeum 
 

Popis instituce 
Elementy popisu 
5.1 Oblasti identity 
5.1.1 Identifikátor  000000000 
5.1.2 Autorizovaná 
forma(y) názvu 

 Polabské muzeum 

5.1.3 Jiná/Paralelní 
forma(y) názvu 

  

5.1.4 Typ instituce s 
archiváliemi 

 Kulturně-vědecká instituce 

5.2 Oblast kontaktů 
5.2.1 Umístění a 
adresa(y) (opakuje se 
podle počtu badatelen) 

  

5.2.1.1. Adresa   
5.2.1.1.1 Typ adresy   Sídlo 
5.2.1.1.2 Ulice  Palackého 
5.2.1.1.3 Číslo popisné  68 
5.2.1.1.4 Číslo 
orientační 

  

5.2.1.1.5 PSČ  290 55 
5.2.1.1.6 Lokalita  Poděbrady 
5.2.1.1.7 Část 
lokality/Okres 

  

5.2.1.1.8 Poštovní 
přihrádka 

  

5.2.2.1 Spojení   
5.2.2.2 Telefon  325612640 
5.2.2.3 Fax  325611092 
5.2.2.4 E-mail   info@polabskemuzeum.cz 
5.2.2.5 URL   
5.2.3 Kontaktní osoby  Jméno Telefon E-mail 
5.2.3.1 Ředitel/vedoucí  Jan Vinduška  325 612 640 malto: 

jan.vinduska@
polabskemuze
um.cz  

5.2.3.2 Badatelna  Helena Lipavská 325 612 640 malto: 
lipavska@pmp
odebrady.cz 
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5.2.3.3 Podatelna     
5.2.3.4 Spisová služba a 
předarchivní péče 

 Kamila Čechová 325 612 640 malto: 
cechova@pmp
odebrady.cz 

5.3 Oblast popisu 
5.3.1 Dějiny instituce, 
její předchůdci a jejich 
historické vazby 

 Vznik Polabského muzea, podobně jako řady 
dalších muzeí, souvisel s přípravami na velkou 
celonárodní Národopisnou výstavu 
českoslovanskou v  roce 1895. Po skončení 
Národopisné výstavy se do Poděbrad vrátila jen 
nepatrná část zde sebraného materiálu, která se stala 
spolu s významným  darem soukromých sbírek 
poděbradského lékárníka Jana Hellicha základem 
sbírek budoucího poděbradského muzea. Největší 
zásluhu na založení poděbradského muzea v roce 
1902 má poděbradský lékárník a 
význačný všestranný regionální  badatel Jan 
Hellich, který stál v čele muzejního spolku od jeho 
založení až do své smrti v roce 1931. V roce 1903 
byly sbírky muzejního spolku nainstalovány v 
podkrovních prostorách hotelu Záložna. Po 
přemístění žáků do nově postavené školy byla  v r. 
1906 uvolněna pro muzeum celá budova staré školy 
u kostela, ve které se poděbradské muzeum nachází 
dosud. Význam osobnosti Jana Hellicha pro 
poděbradské muzejnictví i regionální bádání byl 
vyjádřen v roce 1926, kdy městská rada v 
Poděbradech navrhla pojmenovat muzeum po svém 
zakladateli. Od 1. května 1956 se Hellichovo 
muzeum stalo součástí nově zřízeného Krajského 
vlastivědného muzea Pražského kraje se sídlem v 
Poděbradech. Po přenesení  krajského střediska do 
Prahy k 1. lednu 1959 se opět poděbradské muzeum 
osamostatnilo a stalo se městským zařízením s 
názvem Městské muzeum Lázní Poděbrady. Další 
změna nastala po 1. lednu 1964, kdy se 
poděbradské muzeum stalo Oblastním muzeem v 
Poděbradech se statutem střediska muzejní a 
vlastivědné práce pro okresy Nymburk, Kolín, 
Mladá Boleslav a Mělník. Oblastní muzeum v 
Poděbradech přešlo od 1. ledna 1974 pod správu a 
řízení ONV v Nymburce jako Polabské muzeum v 
Poděbradech s okresní působností. Okresním 
úřadem v Nymburce bylo Polabské muzeum 
zřizováno až do 31.12. 2002. Poté, se zánikem 
okresních úřadů, přešla k 1.1. 2003 zřizovací 
pravomoc Středočeskému kraji. 
Předchůdci: 
Poděbradské muzeum 1902-1926 
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Hellichovo muzeum 1926-1956 
Krajské vlastivědné muzeum Pražského kraje se 
sídlem v Poděbradech 1956-1959 
Městské muzeum Lázní Poděbrady 1959-1964 
Oblastní muzeum v Poděbradech 1964-1974 
Polabské muzeum v Poděbradech 1974-2002 

5.3.2 Mandáty/Zdroje 
autority 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

5.3.3 Administrativní 
struktura 

 Polabské muzeum se člení na následující 
organizační složky: 
Polabské muzeum v Poděbradech 
Polabské muzeum – památník krále Jiřího 
z Poděbrad 
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem 
Polabské muzeum – Vlastivědné muzeum Nymburk 
Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného 
Lysá nad Labem 
Polabské muzeum – Galerie Melantrich 
Rožďalovice 
Pamětní síně rodáků a přátel Rožďalovic 
Polabské muzeum – Městské muzeum Sadská 
Polabské muzeum – Muzeum Královéměstecka 
Městec Králové 
Archivní sbírky jsou ve správě archiváře 
Polabského muzea v Poděbradech a vedoucích 
jednotlivých poboček …. 

5.3.4 Spisová služba a 
akviziční politika 

 Muzeum spravuje 106 archivních fondů a sbírek. ). 
Archiválie jsou získávány formou koupě nebo darů. 
Soustřeďuje se na archiválie vážící se k regionu 
Nymburska. 

5.3.5 Budova(y)  Muzeum se nachází v budově nejstarší poděbradské 
školy, (středověkého původu, přestavěné v roce 
1846). Budově muzea slouží od roku 1906. Součástí 
muzea je i památkově chráněný středověký špitál z 
r. 1444 zv. Kunhuta a bývalý klášter z konce 19. 
století. V hlavní budově jsou stálé expozice 
pravěkých a středověkých dějin středního Polabí, 
polabské přírody a historie poděbradského 
lázeňství. Jednotlivé organizační složky muzea mají 
vlastní sídla. 

5.3.6 Archiválie a jiné 
zdroje 

 
Muzeum spravuje 106 archivních fondů a sbírek. 
Jde převážně o pozůstalosti významných osobností 
spojených se zdejším regionem – malíř Ludvík 
Kuba, glyptik Ladislav Havlas, rodina Boučků, 
rodina Hellichů (včetně malíře J.V. Hellicha, 
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lékárníka Jana Hellicha), Bohuslava Schnircha, R.J. 
Vonky, A. Stiftera, A. Diviš, atd. . Dále to jsou 
archivní fondy  spolků z Poděbrad i okolí(např. 
zpěvácký spolek Hlahol, divadelní soubor Jiří, 
Spolek pro zbudování pomníku krále Jiřího, 
Zpěvácký spolek Sadská), fondy místních podniků 
(Sklárny Poděbrady, Lázně Poděbrady) a fondy 
zachycující historii regionu (I. a II. světová válka, 
rok 1968, rok 1989). Poměrně rozsáhlá je také 
sbírka hudebnin – notový materiál z 18. a 19. 
století. 

5.3.7.1 Průvodce   
5.3.7.2 Publikace o 
archivu 

  

5.3.7.3 Informační 
systém 

 Archivní fondy a sbírky v České republice 
http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php 

5.4 Oblast přístupnosti 
5.4.1 Otevírací hodiny 
(5.4.1 - opakuje se podle 
počtu badatelen) 

  

5.4.1.1 Otevírací hodiny 
badately 

 Pondělí až pátek 8.00 – 12.00 
                          13.00 – 16.00 
 
Návštěvu nutno předem domluvit a je možné ji 
uskutečnit i mimo stanovené hodiny.  
 

5.4.1.2 Data uzavření 
studovny 

 Studovna je uzavřena o sobotách, nedělích a 
státních svátcích. 

5.4.2 Podmínky a 
požadavky na přístup a 
využití 

  

5.4.3 Přístupnost 
5.4.3.1 Popis cesty  Autem: Po dálnici D11 od Prahy sjezd č. 35, od 

Hradce Králové sjezd č. 39.Dále po silnici č. 329 
resp. 38 na křižovatku u vesnice Přední Lhota a 
odtud po silnici č. 611 (ul. Bílkova a Pražská) do 
města. Na Jiřího náměstí uhnete doleva do 
Palackého ulice. Pokračujete touto ulicí směrem na 
Hradec Králové až ke katolickému kostelu. Budova 
muzea se nachází v jeho sousedství. Autobusové a 
vlakové nádraží je vzdáleno cca 15 min. volné 
chůze nebo je možno využít  místní linky (nikoliv 
dálkové spoje) směr Nymburk, Kolín, Městec 
Králové, Pečky, Kostelní Lhota a jet jednu stanici 
na Riegrovo náměstí a odtud je to 5 minut chůze. 
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5.4.3.2 GPS  Loc: 50°8'30.413“N, 15°7'21.838“E 
5.4.3.3 Mapa  Odkazy na www.mapy.cz  

5.5 Oblast služeb 
5.5.1 Badatelské služby 
5.5.1.1 Předkládání 
archiválií 

 Ve lhůtě 

5.5.1.2 Nutnost objednat 
místo dopředu 

 Ano 

5.5.1.3 Formuláře ke 
stažení 

 Ne 

5.5.1.4 Vybavení badatelny 
5.5.1.4.1 Počítač  Ne 
5.5.1.4.2 Čtečka  Ne 
5.5.1.4.3 Možnost 
připojení notebooku 

 Ano 

5.5.1.4.4 Možnost 
použít vlastní 
reprodukční zařízení 

 Ano 

5.5.1.4.5 Filmování 
archiválií 

 Ne 

5.5.1.4.6 Rešerše  Ne 
5.5.1.4.6 Omezení 
přístupu 

 Fyzický stav archiválií 

5.5.1.4.7 Další 
podmínky nutné k 
zpřístupnění archiválií 

  

5.5.2 Reprodukční služby  
5.5.2.1 Kopírka  Ano 
5.5.2.2 Kopie z 
mikrofilmu 

 Ne 

5.5.2.3 Digitální 
reprodukce 

 Ano 

5.5.2.4 Mikrofilm  Ne 
5.5.2.5 Termín 
vyhotovení reprodukcí 

 Ve lhůtě, malé množství ihned. 

5.5.3 Veřejné oblasti   Badatelna archivu muzea je umístěna v prvním 
patře bez výtahu. V případě nutnosti je možné 
studovat předložené archiválie i v přízemí. Poblíž  
budovy muzea je neplacené parkoviště. V muzeu se 
nachází sociální zařízení. Na vyžádání je možno 
zakoupit publikace z produkce muzea. 
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5.6 Oblast kontroly  
5.6.1 Identifikátor popisu  CZ901208010 Odbor archivní správy a spisové 

služby MV 
5.6.2 Identifikátor 
instituce 

 CZ901208010 
 

5.6.3 Použitá pravidla 
nebo konvence 

 Popis realizován podle standardu ISDIAH 
doplněného o prvky českých základních pravidel. 

5.6.4 Status  Návrh 
5.6.5 Úroveň podrobnosti 
popisu 

 Úplný 

5.6.6 Data vytvoření, 
opravy nebo vymazání 

 2009-12-07 (ISO 8601) vytvořen 

5.6.7 Jazyk(y) a písmo(a)  CS (ISO 639-1) 
5.6.8 Zdroje  www.polabskemuzeum.cz 
5.6.9 Udržovací 
poznámky 

 Záznam vytvořil Michal Wanner 25. listopadu 
2009 

5.7 Akreditace a vztahy 
5.7.1 Typ akreditace  Neudává se 
5.7.2 Datum udělení 
akreditace 

 - 

5.7.3 Datum vstupu 
akreditace v platnost 

 - 

5.7.4 Datum 
odnětí/odevzdání 
akreditace 

 - 

5.7.5 Zřizovatel resp. 
plní funkci zřizovatele 

 Středočeský kraj 

5.7.6 Příslušný správní 
úřad 

 Neurčeno 

5.7.7 Kontrolován kým  Neurčeno 
5.7.8 Výroční zpráva 
komu 

 Nevytváří. 

5.7.9 Zasílá do druhotné 
evidence NAD 

 Ano 

 


