VÝVOJ DOPRAVNÍHO ARCHIVNICTVÍ
V ÈESKOSLOVENSKU SE ZVLÁTNÍM ZØETELEM
K ARCHIVÙM ELEZNIÈNÍM.
Miroslav Kunt
I. Dopravní (eleznièní) archivy.
Doprava je velice iroký pojem. Pouze u eleznic, této znaènì centralizované
a rozsáhlé instituce, vak dosáhla písemná produkce ji v jejich poèátcích velkých rozmìrù. Tomu odpovídá i mnoství dochovaných archivních fondù, sbírek a registratur. Vzhledem k tomu, e i zpùsoby jejich zpracování a uloení se
vymykají bìným mìøítkùm (zejména podnikového archivnictví), bude øeè pøedevím o nich.
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Pro eleznici jsou charakteristické nehmotná podoba konané práce, personální nároènost stavby i provozu, vysoké investièní náklady, síový charakter a souvislost se vemi odvìtvími lidské èinnosti. Odraz tìchto kritérií nalézáme i v dochovaných písemnostech. Tato studie se vìnuje zejména písemným pozùstatkùm
rakouských (pøedlitavských) a èeskoslovenských dopravních (eleznièních) úøadù, které nacházíme v naich archivech. Uherská problematika je zmínìna jen
okrajovì. Vzhledem k nedostatku prostoru nemohl být vylíèen ani vývoj správy.
eleznice se zpoèátku profilovala jako výraznì kapitalistický podnik. V Rakousku (vèetnì Uher) to byly pøedevím soukromé spoleènosti Severní dráha
císaøe Ferdinanda (KFNB) a Spoleènost státní dráhy (StEG), které urèily smìr
a metody eleznièního podnikání u nás.
Stát uplatòoval svùj vliv nejprve formou privilegia, definujícího zejména vztah
eleznice  okolí a postupnì se sám aktivnì zapojil do eleznièního podnikání
(poprvé v letech 18411854). Vyvrcholením státního vlivu je vznik rakouského
ministerstva eleznic (1896) sluèujícího státní a podnikovou správu  na rozdíl
od Uher, kde tyto prvky byly a zùstaly oddìleny. Rakouské øeení pøevzala i ÈSR
(1919). Teprve v r. 1938 vzniká ministerstvo dopravy, spojující agendu eleznic
a pot, a po tzv. Heydrichových reformách ministerstvo dopravy a techniky pøièlenìním agend veøejných prací  mimo jiné i letecké dopravy a plavby (1942).
Na Slovensku, po zavedení autonomie v øíjnu 1938, vzniklo ministerstvo pôt
a elezníc, které se od prosince pøemìnilo na ministerstvo dopravy a verejných
prác. Na tento orgán navázalo po válce (v oboru eleznic do r. 1952, v oblasti
autobusové dopravy a plavby do r. 1960) povereníctvo dopravy Bratislava spolu s ministerstvem dopravy v Praze. V letech 19491952 je vyzkoueno vyèlenìní podnikové správy do národního podniku ÈSD resp. ÈSAD jako souèástí
ministerstva dopravy. Pak se celý systém vrátil k formálnì rakouskému (pùvodnì pruskému), i kdy jinak strukturovanému øízení. Z následujících zmìn je
tøeba pøipomenout opìtné spojení dopravy a spojù do jednoho ministersta (1960
1963 a 19881990) a pokus o federalizaci øízení vytvoøením národních ministerstev, federálního výboru pro dopravu a ústøední správy eleznic v letech 1969
1971.
Druhou instanci u eleznic tvoøila øeditelství drah, první pak výkonné jednotky (sluebny)  stanice, výtopny aj., pùsobící na teritoriálnì-odvìtvovém principu.
Podobnì tomu bylo i u státní autodopravy, která byla provádìna v letech
19281948 v rámci eleznic.1
Rakouský eleznièní archiv.
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Od poèátku výstavby eleznic mùeme sledovat i zájem o jejich historii. V Uhrách bylo roku 1886 u pøíleitosti mileniální výstavy zaloeno dopravní muzeum
(Közlekedési Múzeum Budapest). Podobnì v Rakousku, za podpory prezidenta
státních drah Aloise Czedika a sekèního éfa W. Rölla, dolo v roce 1893 k otevøení historického muzea rakouských státních drah (vedeno vládním radou Alfredem Buschmannem), doplnìného o sbírky muzea zestátnìné KFNB. Muzeum shromaïovalo pochopitelnì i archiválie, ale pouze jako sbírkové pøedmìty.2
Dr. Buschmann, øeditel muzea, inicioval v r. 1896 zøízení rakouského eleznièního archivu. Archiv si kladl za cíl plánovité shromaïování pramenù k dìjinám rakouských eleznic. Ji pøedtím existovaly archivy u eleznièních správních orgánù. lo vak pøedevím o úøední sbírky listin (v právním smyslu slova)
a plánù. Z nich nejvýznamnìjí byly zøízeny r. 1871 (resp. 1872) u generální inspekce rakouských eleznic (plány) a r. 1875 u øeditelství státních eleznièních
staveb (pøelo r.1884 na generální øeditelství státních drah).3 I pøedpis pro spisovou manipulaci na ministerstvu z r. 1897 poèítal jetì pouze se zøízením archivu listin (Urkundenarchiv).4 Písemnosti bez dlouhodobého úøedního významu
(tedy i spisy) se uchovávaly v registraturách, umístìných mnohdy v nevhodných
prostorech a v nepoøádku (sklepy, pùdy). Pøi zestátòování èi reorganizaci drah
pak docházelo k nekontrolovatelnému nièení písemností. Skartace nebyla ádnou normou regulována.
eleznièní archiv ve Vídni sídlil zprvu v budovì nádraí Frantika Josefa (32
místností). Jako vzor pro úøadování poslouil týrský zemský archiv.5 Vìtinu
registratur proskartoval ji pùvodce a byly pøevzaty mnohdy bez evidenèních
pomùcek. Ukládání se provádìlo v pùvodních obalech. Teprve r. 1910 jsou
poøízeny první kartony. Archiv se irí odborné veøejnosti poprvé pøedstavil
svojí výroèní zprávou za rok 1912, která obsahovala inventáø písemností do r.
1858.6 Almanach der k.k. österr. Staatsbahnen uveøejòoval ale ji pøedtím kadoroènì noticku o poslání archivu (takté muzea a knihovny). Po zániku monarchie se rakouský eleznièní archiv v záøí 1920 zmìnil na archiv pro dopravu
pøièlenìním agend letecké dopravy, vodní dopravy a poty.7
První spisová rozluka.
Èeskoslovensko jako nástupnický stát monarchie muselo novì konstituovat
státní správu. Ta pro svoji práci potøebovala písemnosti z bývalých ústøedních
vídeòských úøadù. V listopadu 1918 se utvoøila ve Vídni civilní likvidaèní komise, pod kterou spadala i agenda dopravní. Komise vznikla z rozhodnutí konference delegátù sloené z vyslancù resp. zástupcù národních státù. Konference
pøijala 11.12. 1918 zásady, v nich jsou kodifikována pravidla pro práci mezinárodní likvidaèní komise a principy spisové rozluky.8 V oblasti spisové rozluky
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vybavovala èeskoslovenská likvidaèní komise pøedevím písemnosti ad hoc
potøebné pro výkon státní správy ÈSR (personálie, úrazové spisy, plány atd.).
Podepsáním mírové smlouvy v St. Germain9 se èinnost likvidaèních komisí stala neúnosnou a Rakousko prohlásilo zákonem z 18.12.1919 è.577 likvidaci za
svoji vnitøní záleitost. Vzhledem k ustanovením mírové smlouvy a tíivým hospodáøským podmínkám vak bylo ochotno s ostatními nástupnickými státy jednat. Èeskosloventí likvidaèní komisaøi mezitím pøijali na svém jednání 6.
a 15.12.1919 Akèní program, který je plnì zamìøen na otázky spisové rozluky.10
Z jednání mezi ÈSR a Rakouskou republikou vzela tzv. Praská úmluva (podepsána 18.5.1920, ratifikována 1.10.1920), vycházející pøedevím z ustanovení
èl. 93 Saint Germainské mírové smlouvy (archivy a písemnosti v Rakousku vztahující se k postoupeným územím). Na základì této úmluvy zapoèala soustavná
spisová a archivní rozluka. ÈSR mìly být pøedány fondy jí provenienènì patøící
(vzniklé na jejím území)  v pøípadì eleznic se jednalo o registratury nìkterých
bývalých soukromých spoleèností. Pro ostatní písemnosti byl stanoven rok
1888 jako hranice (pro priora k eleznièním spisùm se hranice posunula k datu
1.5. 1848). Nemìly být vydávány písemnosti vztahující se k více nástupnickým
státùm (tzv. spoleèné).11
Mezitím byla èeskoslovenská likvidaèní komise pøièlenìna k Úøadu plnomocníka ÈSR ve Vídni (vznikl k 23.1.1919).12 Po zøízení rakouské sekce paøíské
reparaèní komise agenda spisové rozluky pøechází na ni.13 Po jejím zruení má
organizaci spisové rozluky na starosti vyslanectví a od roku 1923 kulturnì 
historická komise pøi vyslanectví øízená pøímo ministerstvem zahranièí.14
Èeskoslovensko zaèalo se soustavnou spisovou rozlukou v dopravním rezortu zaèátkem bøezna 1921. Rezortním referentem byl jmenován JUDr. Alois
Tachecí, døívìjí pracovník vídeòského øeditelství pro tratì býv. severní dráhy
Ferdinandovy. Písemnosti eleznièních registratur a archivu mìly v materiálu pøevzatém Èeskoslovenskem co do mnoství nejvìtí podíl. K 31.12.1925 bylo
prohlédnuto více ne 6,5 milionu eleznièních spisù (nepoèítáme-li ostatní písemnosti, napø. plány), z èeho pøevzala ÈSR pøiblinì estinu. V porovnání
s ostatními orgány civilní státní správy se jednalo o dvoj- a nìkolikanásobné
mnoství.15 Mìl být vybaven vechen písemný materiál, na který mìla ÈSR
podle Praské úmluvy právo. Pøi rozluce se tedy nerozliovala provozní nebo
historická hodnota. Pouze v pøípadì tarifního a zúètovacího úøadu byly pøevzaty spisy a od r. 1909 a v pøípadì ústøední pøidìlovny vozù k rozluce vùbec
nedolo. Dùvodem bylo právì obrovské a nepøehlednì uloené mnoství materiálu a krátký èas vymìøený k jeho vyádání.
Postup pøebírání písemností stanovila smìrnice vydaná ministerstvem zahranièí v úzké spolupráci zejména s ministerstvem vnitra.16 Právì tato smìrnice pù239

sobila pøi vybavování eleznièních písemností jisté potíe. Základní stanovený
postup byl tento: Èeskoslovenský úøedník vyplnil poadovací konsignaci (èíslo, pøedmìt), srovnal ji s pøedávací konsignací a zanesl spisy do èíselníku (kniha s rastrem, ve kterém se pøísluné èíslo zakrtlo). Rakouský úøedník vyhledal
spis, popø. zajistil pátrání po nìm, vydání oznaèil v hlavní knize registratury
(podacím protokolu) a vyplnil pøedávací konsignaci. Jedna poadovací konsignace obsahovala prùmìrnì 11 spisù a její sepsání trvalo pøiblinì 20 minut. Pøedevím vedení èíselníkù bylo hodnoceno jako ztráta èasu. Tyto èíselníky, dodnes zachované pro ministerstvo eleznic, skuteènì nikdy nebyly vyuity.
Kromì vlastního postupu vybavování stìoval práce i striktní poadavek vybavovat vechno. Pøedevím personální spisy zabíraly drahocenný èas. Nebylo
zcela známo, kteøí zamìstnanci pøeli do slueb ÈSR, navíc mnoho spisù bylo
vyzvednuto ji døíve, bez evidence. Celkový poèet eleznièáøù evidovaných ve
Vídni se odhadoval na 40 tisíc.17 Právì poadování evidentních zbyteèností
budilo nevoli u pracovníkù archivu a registratur  jejich vlastní práce stála. Pøesto vztahy pøi rozluce byly korektní. Konec rezortních rozlukových prací ve Vídni znamenalo odvolání referenta k 1.1. 1926. Dr. Tachecí zakonèil spisovou rozluku jednáními s Dr. Feilerem v archivu pro dopravu ve dnech 14. a 19.6.1926.
Dr. Feiler sice odmítl vydání rejstøíkù a indexù ke sbírce plánù generální inspekce (vznikly a v archivu), ale zapùjèil seznam inventáøù sbírky a byl ochoten
v nìkterých vìcech jít nad rámec Praské úmluvy: slíbil napø. duplikáty tiskù.
Kulturnì  historická komise pøi vyslanectví existovala dále, ale její èinnost ji
nebyla významná a mnohdy poslouila jako byrokratická zábrana jiným aktivitám.18 Pouze v r. 1930 je prostøednictvím komise pøedáno vìtí mnoství spisù
býv. ministerstva eleznic vyøazených ve Vídni pøi skartaci a tvoøících pøedtím
souèást spisù spoleèných.
Spisová rozluka s Maïarskem provedená na základì dohody z 3.6.1927 se
mìla týkat písemností mezi 1.10.1886 a 30.6.1918, ve zvlátních pøípadech i prior
od r. 1868. Spisy se mìly odevzdávat pøes ústøední úøady, pøièem výèet eleznièního materiálu byl uveden v pøíloze.19 Výsledky rezortní rozluky byly mizivé.
Jediný dùleitìjí pøírùstek z Maïarska  registratura generálního øeditelství Koickobohumínské dráhy v Budapeti  získaná na soukromoprávním základì,
byla do Koic pøevezena v lednu 1922.20 Spisovou rozluku s Rumunskem provedla èeskoslovenská komise v Sevlui (dnes Vinohradovo).21 Z rezortního hlediska vak  podobnì jako jednání s Polskem  nemìla velkého významu, nebo nebyla zdrojem podstatných ztrát ani ziskù písemností.
Èeskoslovenský eleznièní archiv.
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Ministerstvo eleznic ÈSR hned po svém zøízení v prosinci 1918 deklarovalo
snahu zaloit rezortní archiv. Zatím dolo jen k pøièlenìní archivních záleitostí
ministerstva eleznic k departementu I/2 (vìci správní). Teprve nárùst vlastní
písemné produkce a pøebírání materiálu z Vídnì novì otevøely otázku archivu.
V èervnu 1920 je zpracován návrh na jeho prozatímní zøízení. Základem mìlo
být rozdìlení materiálu do ètyø skupin podle vztahového principu a pøièlenìní
archivu ke knihovnì. Zásadní pøipomínky mìly departementy IV. odboru (stavebního). Jeden si chtìl ve ponechat u sebe, druhý zøízení archivu vítal s tím,
e historické materiály bez úøedního významu se pøedají technickému museu.
Knihovna, které se vìc dotýkala nejvíce, s návrhem nesouhlasila. Její vedoucí V.
Keller kladl dùraz na odbornost a samostatnost  pro pøevzetí archivu se mìly
najít schopné síly (technik a právník).22
Teprve pøi èásteèné reorganizaci ministerstva v øíjnu 1922 byl departement I/
2 povìøen zøízením archivu.23 Byly zajitìny tøi místnosti v suterénu novì získané budovy v Karlínì, Palackého 552 (dnes Køiíkova) a správcem nového eleznièního archivu byl jmenován vrchní úèetní rada Jindøich indeláø. Ten vypracovává zaèátkem února 1923 návrh na zøízení eleznièního archivu s návrhem
archivního øádu. Po vzoru vídeòského archivu byl základem provenienèní princip. Vnitøní strukturu archivu tvoøily ètyøi základní skupiny: listiny, plány, spisy
(registratury), soukromé archiválie a dary (museální oddìlení). Poslednì zmínìná skupina se stala jedním ze základù eleznièních sbírek technického musea
(archivu TM), kde byly tyto pøedmìty zèásti jako depozit také uloeny.
Pøed schválením se k návrhùm mìly vyjádøit vechny odbory ministerstva,
co jim bylo sdìleno na poradì 29.prosince 1922. Nejrozsáhlejí poznámky mìl
odbor VI (dopravní). Mimo jiné navrhoval opìtné zavedení oznaèování skartaèních lhùt na spisy (o tomto problému podrobnìji v dalí èásti této studie). Prakticky vichni úèastníci pøipomínkového øízení prosazovali archiv jako ústøední,
s dozorem na spisovny a archivy niích organizaèních jednotek a dokonce i soukromých drah. Výnosem ministerstva eleznic z 6. února 1923 è.81532 byl zøízen Èeskoslovenský eleznièní archiv (A) a souèasnì vydán jeho archivní øád
(AØ).24 Výsledná dikce AØ je témìø doslovným pøekladem AØ rakouského archivu pro dopravu z r. 1920.25 Nìkterá ustanovení èeskoslovenského AØ se
stala pøedmìtem poznámek archivních odborníkù. Dr. Vl. Klecanda se stavìl
kriticky napø. k monosti zøizování sbírek (získávání archiválií rùzné provenience), a také zaèlenìní archivu do ministerstva jako jeho souèásti se nesetkalo
s Klecandovým pochopením: Není pochyby, e by samostatnìjí postavení
èeskoslovenského archivu eleznièního bylo s prospìchem jeho dalímu vývoji.26 A skuteènì mìl po celou dobu svého trvání minimální vliv na chod kanceláøské agendy ministerstva a odbornì, ve srovnání napø. se zemìdìlským archivem, také zaostával.
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Archiv zaèal hned po svém zøízení s pøejímáním písemností z rozluky s Rakouskem, doèasnì uloených v budovì ministerstva v praské Dládìné ulici.
Po skonèení rozluky jsou pøevzaty plány od r. 1918 doèasnì ukládané v registratuøe
ministerstva. Po pøevzetí materiálù je pøikroèeno k jejich inventarizaci a katalogizaci  opìt podle vzorù z rakouského archivu, ale s vìtím dùrazem na katalogizaci (kartotékový systém). Èinnost A se postupnì rozrùstala: Vedl správu archivu, vyøizoval vìci kanceláøské sluby a vydával smìrnice pro spisovou slubu
u øeditelství státních drah, podílel se také na redakci roèenky státních a soukromých drah, pro kterou zajistil práce z historie dopravy. Správce archivu se zúèastnil jetì v roce 1924 archivního kurzu, poøádaného Dr. Vojtíkem.27 Významným úkolem A se stala právì pøedarchivní péèe o písemnosti øeditelství
státních drah. Øeditelství toti získala vìtinu písemností ze spisové rozluky
(podle teritoriálního klíèe). Priorování rozlukových spisù a doèasnì také jejich
skartace nebyla dovolena. K vyøazování rozlukových písemností pøikroèila jednotlivá øeditelství a po vydání nového kanceláøského pøedpisu (1924), iniciovaného eleznièním archivem. Výbìr ze skupiny písemností oznaèovaných jako
tøicetileté pøejímal A. Ostatní (tøíleté a desetileté spisy) mohla øeditelství likvidovat bez kontroly. Tato praxe trvala fakticky do konce platnosti této smìrnice
(1950).
Kromì zmínìných aktivit zajistil A napø. opisy pramenù ke konìspøeným
eleznicím z archivù ve Vídni a v Èeských Budìjovicích a zorganizoval sbìr vzpomínek na pøevrat v r. 1918. V období hospodáøské krize a nedostatku pracovních pøíleitostí inicioval A zakonzervování zbytkù budìjovicko- linecké konìspøeky. Celá akce probìhla v letech 19301932, pøièem se podaøilo vzbudit
zájem památkového úøadu. Mezi nejvýznamnìjí poèiny A nespornì patøí zavedení a metodické øízení kronikáøské èinnosti na eleznièních stanicích, pozdìji i jinde (nemocenská pokladna, letitì, ÈSAD).28 V r. 1928 vydal A obìník
s údaji o svých fondech a pùsobnosti pro potøebu úøedníkù rezortu.29
Po dostavbì nové budovy ministerstva (1933) na tehdejím Petrském nábøeí (dnes nábøeí L. Svobody) se A stìhuje do pøipravených 21 místností jejího
prvního suterénu. Pøebytek pracovních sil urychlil evidenèní práce, kdy v letech
19341935 bylo archivu pøidìleno nìkolik zamìstnancù Správy pro zvlátní sluby.
V souvislosti s pokusy o reorganizaci eleznièní správy byla od 1.1. 1932 pøièlenìna A agenda výrobny jízdenek. Poslední pøedváleènou aktivitou A (pravdìpodobnì jeho správce) byla výzva zamìstnancùm drah k pátrání po písemných památkách eleznièní historie.
Druhá spisová rozluka.
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Po odchodu J. indeláøe z funkce správce archivu (asi 1937) A dlouho
ádné dalí aktivity nevyvíjel. V jeho vedení se vystøídaly oficiál Josef Hradecký, oficiál Frant. Kunz, vrchní adjunkt Václav Vomela a v roce 1942 do A
nastoupil vrchní tajemník Miloslav tìpán (*1891, +1956), který archiv fakticky
vedl a do r. 1956.
V souvislosti s okupací èeskoslovenského pohranièí a o nìco pozdìji se vznikem protektorátu zaèalo období nových spisových rozluk. Ji 22.10.1938 bylo
sjednáno mezi zástupci ministerstva eleznic ÈSR a øíského ministerstva dopravy Ujednání o vydání smluv, písemností a pod., týkajících se eleznièních
tratí odevzdaných Nìmecku.30, které se týkalo vìtinou písemností øeditelství
drah. Odevzdávat se nemìly materiály o vìcech tajných, politicky a vojensky
dùleitých. Z písemností spoleèných mìla ÈSR poøídit výtahy a opisy. Pøedávání a pøísluná jednání (probìhla v listopadu 1938) øídila sama øeditelství, ministerstvu se podávala pouze hláení. Nìmecká spisová komise delegovaná do
Èech v roce 1938 k provádìní rozluky ani její èeský protìjek, pracující nejprve
samostatnì a pozdìji pøi archivu ministerstva vnitra, se do záleitostí dopravního rezortu pøíli nevmìovaly, øeily èistì administrativní záleitosti.
I. etapa rezortní rozluky skonèila na jaøe 1939. Øíská øeditelství tehdy neádala starí písemnosti, zajímala se pouze o aktuální, k provozu potøebné doklady. Dopisem z 29.11.1939 u ale øeditelství v Dráïanech nárokuje i spisy archivované (vèetnì bývalých vídeòských), pøièem zamýlelo vytvoøit tzv. archiv
sudetonìmeckých tratí. K iniciativì Dráïan se pøipojilo i øeditelství v Øeznì.
K zaslání písemností v r. 1940 skuteènì dolo, ale materiál vídeòského pùvodu
byl z této akce a na výjimky vyputìn.31 Po válce se dokumenty pocházející
z èeských øeditelství státních drah (6 a 8 tun) nalezly ve Weixdorfu u Dráïan.
Po jejich navrácení v r. 1951 je vytøídilo oblastní øeditelství ÈSD v Praze.32
Nedlouho po vzniku tzv. Protektorátu Èechy a Morava zveøejnila nìmecká
okupaèní správa Smìrnice pro vydání a pouívání archiválií nacházejících se
toho èasu v Protektorátu Èechy a Morava a týkající se Nìm. øíe. Tyto smìrnice, pøipravované ji pøed Mnichovem, proti nim protestovala i protektorátní
vláda znamenaly faktické anulování spisové rozluky z období po r. 1918.33
V roce 1942 byly nìkteré dopravní písemnosti vídeòského pùvodu odvezeny. Jetì v Praze dolo na návrh vedoucího vídeòského eleznièního archivu Dr.
Feilera ke skartaci fondu býv. rakouského ministerstva eleznic z dùvodù nákladù na dopravu. Vídentí archiváøi vyøadili v listopadu 1941 a v lednu 1942 asi
2/3 spisù, které zùstaly jako surovina praskému ministerstvu dopravy a techniky.
Skartací nebyly dotèeny umìlé celky vytvoøené pøed válkou èeskoslovenským
archivem týkající se místních a mìstských drah. Tyto skupiny zùstaly v Praze
pokud se nevztahovaly k odstoupeným územím (toté platilo pro èást plánù
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býv. generální inspekce). V opaèném pøípadì dolo k jejich pøedání do øíe.
Vechen tento materiál vak patøil de jure vídeòskému elezniènímu archivu.34
17. a 20. záøí 1946 probìhla na ministerstvu zahranièí v Praze jednání s rakouskou
delegací, kde bylo dohodnuto obnovit status quo k 30.9.1938.35 Do Rakouska
odvezené fondy se vrátily v letech 1946 a 1949. Jako poslední vydala Vídeò
býv. ministerstvo eleznic, ale zøejmì ne celé  nìkteré skupiny v r. 1942 odvezené, napø. prezidium a vojenské eleznièní spisy, zùstaly pravdìpodobnì
v Rakousku. Písemnosti pøejímal AMV a pøeváel je do depozitáøe v Mníku
pod Brdy, odkud si je pøevzalo v bøeznu 1951 mnisterstvo dopravy.36
Polsku, které obsadilo Tìínsko, byl odevzdán urèitý materiál øeditelstvím
v Olomouci. Pøi ústupu faistù dolo zèásti ke znièení pøedaných dokumentù,
zèásti k jejich zavleèení do Nìmecka, odkud byly po válce pøedány zpìt Polsku
a odtud (z Katowic) v r. 1950 zpìt øeditelství drah Olomouc. Písemnosti býv.
vídeòských ústøeden Praha sice v r. 1938 pro Polsko pøipravila, ale k jejich pøedání pravdìpodobnì nedolo.
Maïarsko po obsazení èásti Slovenska zabralo i tøi poslední roèníky registratury koického øeditelství. Jetì pøed zøízením samostatného státu muselo Slovensko vydat nìkteré dokumenty øeditelství Bratislavského. Ústøední fondy nebyly a na nepatrnou výjimku dotèeny. Spisová rozluka s Maïarskem byla
zahájena protokolárním jednáním mezi eleznièními správami obou zemí
z 16.11.1938. Definitivní podobu dala jednáním Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maïarským krá¾ovstvom vo veci vydávania administratívnych spisov z 1.10.1941.37 Dohoda byla prakticky totoná s èeskoslovensko  maïarským dokumentem z r. 1927, ale formulace byly pøesnìjí a irí. Návrat
dokumentù z Maïarska na základì mírové smlouvy è. 192/1947 Sb. zajistil tzv.
trbský protokol z 22.2.1950. Podle nìho nebylo moné nárokovat si materiál
vzniklý pøed 1.1.1886 a také materiál týkající se tøetí strany (bývalá Podkarpatská Rus).38
Po osamostatnìní Slovenska bylo zøízeno v Praze nìkolik podvýborù (podle
sluebních oblastí) pro spisovou rozluku v dopravním rezortu. Rozluka mezi
Protektorátem a Slovenskem probíhala na základì dohody z 19.10.1939 od listopadu 1939. Deklarovaný termín ukonèení 31.12.1943 dodren nebyl a po osvobození, v lednu 1946, se pøipravené neodeslané písemnosti (pøevánì plány)
zaloily zpìt do registratury. Z bývalého Ministerstva dopravy a verejných prác
v Bratislavì se rozlukové spisy nevrátily. Registratura ministerstva  rezortu dopravy byla bombardováním 16.6.1944 znaènì pokozena. Po válce ji pøevzalo
povereníctvo dopravy resp. øeditelství drah v Bratislavì, odkud  spolu
s meziváleènou registraturou této instituce  pøela do SÚA (tátny Slovenský
ústredný archív  dnes Slovenský národný archív, SNA).
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Ztráty materiálu v dùsledku války nebyly jinak velké. Kromì ji øeèeného lo
hlavnì o písemnosti uloené u výkoných jednotek  napø. nálet na Pardubice
znièil výkupní plány z r. 1849, umístìné na pùdì tamní stanice. V souvislosti
s pracemi na publikaci o Olomoucko  praské dráze upozoròoval na monost
ztráty cenných materiálù v øíjnu 1944 ing. J. Hons. Navrhoval také poøízení fotodokumentace objektù protektorátních drah. Jeho snahy vak zùstaly nevyslyeny. A byl toho názoru, e s písemnostmi není tøeba za války hýbat. K pokusu
o soustøedìní dokumentárního materiálu dolo v letech 19451946 na základì
veobecného pøechodného opatøení A, kterým byly vichni zamìstnanci vyzváni k zajitìní archiválií pøed neuváeným nièením a k jejich zaslání A: Zejména vak zástupci øeditelství státních drah pøi odevzdávkách sluby
v jednotlivých sluebnách a pøednostové traových stavebních správ pøi provádìní pøesidlovacích akcí, pøi vyklizování starých budov a pod. musí si uvìdomit toto nebezpeèí a vhodnì zakroèit tam, kde od zúèastnìných ostatních zamìstnancù nelze oèekávat, e mají dostateèný rozhled k posouzení vech
jednotlivostí.39
K velkým ztrátám dolo v Praze v období povstání. 8. kvìtna 1945 vzplála
budova øeditelství drah a ohni zcela podlehla. Dolo ke znièení písemností praského zplnomocnìnce øíských drah a také originálù stanièních pamìtních knih
zruených v r. 1940 a na pøíkaz okupantù staených. Hlavní registratura øeditelství se za války pøestìhovala do podruného objektu bývalé Inwaldovy sklárny
na Zlíchovì, kde setrvala a do listopadu 1953, take byla pohromy  a na
poslední roèníky  uetøena. Pokozena byla (pravdìpodobnì stìhováním) také
registratura øeditelství v Brnì a znièena byla èást písemností øeditelství v Plzni.
Písemnosti ministerstva eleznic zùstaly uetøeny, i kdy tzv. nìmecký státní ministr v r. 1945 naøídil provézt za kadých okolností skartaci v registratuøe (do
15.4.1945). Tato skartace uskuteènìna nebyla.

Poèátky odborného archivního dohledu.
V souvislosti s potøebami váleèného hospodáøství se organizoval sbìr starého papíru, pøièem docházelo k nièení i historicky cenných dokladù. V roce
1941 AMV zpracovalo veobecné zásady odborného archivního dozoru za úèasti
prezidia ministerské rady, ministerstev a úøadu øíského protektora, na jeho pøání celé jednání zaèalo.40 AMV pøipravil smìrnici ve formì obìníku. K tomu
podotkl kabinet ministra dopravy, e obìník nemá dostateènou právní sílu.
Správce A Vomela na návrh reagoval ponìkud uraenì: Archivu ministerstva
vnitra je známa existence eleznièního archivu a z èetných rozlukových jednání
také jeho èinnost a pøece ze své pùsobnosti vyjímá jen rezort ministerstva zemì245

dìlství. ...nutno pøipomenouti, e eleznièní archiv je nezbytnou pomocnou institucí eleznièní správy, jejím potøebám mùe vyhovovati jen tehdy, je-li vechen eleznièní archivní materiál soustøedìn a snadno dostupný.41
Ústní dohodou z r. 1941 mezi ministerstvem dopravy a AMV, zastupovaným
Dr. Dostálem, byl dozoru AMV vyhraen skart vech øeditelství drah a ministerstva. Se skartaèním dohledem se úøedníci A nikdy nesmíøili, i kdy daná ustanovení respektovali. Také archiváøi AMV se nìkolikrát vyjádøili ke své èinnosti
u øeditelství jako o zbyteèné práci. Pøedtím úøedník A provedl výbìr z tøicetiletých spisù urèených ke znièení (skartace u øeditelství probíhala jednou za 3 a 4
roky). Nyní (ji kadoroènì) vybíral jetì pracovník AMV: Na zástupce archivu min. vnitra zbýval dvakrát pøebraný materiál a delegovaný archiváø se musil
co èinit, aby dokázal úèelnost revize.42 lo vak pouze o spisy tøicetileté, písemnosti s kratími skartaèními lhùtami vyøazovala øeditelství nadále bez kontroly.
K tomu, aby se A stal samostatným ve smyslu dneního pojmu archiv
zvlátního významu chybìl podle AMV personál s kvalifikací historika. Na èlánek Svobodných novin z 3.11.1945 O reorganizaci naeho archivnictví, který
informoval o snaze decentralizovat archivnictví a zøídit archivní kolu reagoval
internì Miloslav tìpán. Odmítl monost zasahování dalích archivù (zemských
a krajských) do eleznièní archivní sluby a odmítl také její decentralizaci. I vzhledem k dnením názorùm je tøeba ocitovat argumenty proti teorii tzv. fondù místní povahy, kterou v eleznièní dopravì od 60. let nìkteøí archiváøi prosazují:
Archivaliemi míst druhé instance jsou u nás spisy øeditelství drah  státních
i soukromých  a ty nelze rozdìlovat podle zemí, ponìvad se týkají velmi èasto
dvou zemí najednou (napø. u Rak. severozáp. dráhy a Koickobohumínské dráhy) a ponìvad tý traový úsek byl prùbìhem doby zpravidla spravován
z rùzných míst (napø. hlavní tra Státní dráhy pøed sto lety z Prahy, potom ze
Spoleènosti z Vídnì a nakonec pøed èeskoslovenským rozdìlením mezi oblastní øsd (øeditelství státních drah  pozn. autora studie) od Bøeclavì a do Podmokel z Brna. Soustøedìní vech starých fondù II. instance v eleznièním archivu má tedy tu velkou výhodu, e badatel nalezne archivalie, týkající se urèité
trati, za vechna desítiletí  krom spisù jetì ivých  na jediném místì...43
Pokud se týèe archivní koly poukazoval M. tìpán na novodobost materiálu
a tedy zbyteènost nìkterých disciplin (latina) pro archiváøe svého archivu.
První náznak budoucí archivní decentralizace se objevil ji v letech 1942
1943, kdy zemský archiv v Brnì provedl na ádost AMV prohlídku skartu
u øeditelství drah tamté. Výbìr byl potom zaslán A. Archivní dozor v Brnì
zcela pøechází na zemský archiv v r. 1948. V Plzni roku 1949 provádí revizi jetì
Dr. Èermáková z AMV, ale zadrené písemnosti jsou ji ukládány v krajském
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depozitáøi v Plasích. Po zøízení krajských archivù se ji AMV a pozdìji jeho
nástupce  státní ústøední archiv  soustøeïuje pouze na skartaèní dohled
u ministerstva dopravy. Døíve zadrené dokumenty, zaslané øeditelstvími AMV,
byly pravdìpodobnì pøedány A.
Dopravní archiv a jeho pováleèná èinnost.
eleznièní archiv prodìlal také zmìny názvu. Po znièení republiky v r. 1939
zmizel pøívlastek èeskoslovenský a kdy nacistická reforma správy v r. 1942
zvìtila kompetence ministerstva i archivu, pøejmenoval se na archiv ministerstva dopravy a techniky. Po válce následoval návrat k názvu eleznièní archiv. V novém archivním øádu platném od 1.9.1947 se ji definitivnì hovoøí
o archivu dopravním (DA). Tento archivní øád je proti normì z r. 1923, kterou
nahrazoval, výraznì progresivnìjí. Øízení archivu, pøièlenìného k prezidiu ministerstva, náleelo vedoucímu DA a jeho zástupci. Pùsobnost se rozíøila na
registratury plavebních úøadù. Písemnosti starí 40ti let byly volnì pouitelné,
ale slovo zpravidla otevíralo i monost studia materiálu mladího. Dùleitým
bylo urèité osamostatnìní archivu, nebo mohl bìné záleitosti vyøizovat sám,
bez jednání s dalími slokami ministerstva, pøièem v rozpoètu ministerstva mìl
otevøen úvìr stanovené výky, s ním mohl volnì disponovat.44 Toho hned archiváø Miloslav tìpán náleitì vyuil k nákupùm po praských antikvariátech
a vetenictvích. Nákupy nebyly samoúèelné. tìpán byl prvním z dopravních
archiváøù, který historické prameny také vyuíval a proto získával i pøedmìty,
o kterých se pøi likvidaci archivu v 60. letech prohlásilo, e jsou neeleznièní
povahy.
V r. 1948, dolo k ustavení ministerské komise Redakèní sbor Kninice historické literatury eleznièní, která se velmi zaslouila o popularizaci práce na
dìjinách dopravy. Pod gescí dopravního archivu a s podporou ministra zaèal
redakèní sbor shromaïovat a pøipravovat k vydání rukopisy, zajistil excerpty
z fondù dopravního archivu ve Vídni a podporoval práci regionálních historikù.
Pøedevím z dùvodù reorganizace rezortu (zøízení samostatného ministerstva
eleznic) dolo v lednu 1953 k likvidaci redakèního sboru. Rukopisy pøevzal dopravní archiv.
Léta 1945 a 1953 zùstávají obdobím nejvìtího rozkvìtu dopravního archivu, co bylo pøedevím zásluhou jeho pøednosty M. tìpána, který pùsobil také
jako zástupce rezortu ve státní archivní komisi (SAK)  subkomisi pro podnikové archivy. SAK vznikla v øíjnu 1951 a k její práci byly na návrh ÚAMV pøizvány
vechny dùleitìjí rezorty  kromì ministerstev dopravy a spojù. Také v úvodním referátu nejsou archivy dopravní a potovní jmenovány. Subkomise SAKu
vznikly a pozdìji.45
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Úpadek dopravního archivu, podnikové archivnictví.
Po zøízení ministerstva eleznic se rozdìlil dopravní archiv na archiv ministerstva dopravy a archiv ministerstva eleznic.46 Pouívaly se ale názvy ústøední
dopravní archiv (ÚDA) a ústøední eleznièní archiv (ÚA). ÚDA tvoøily neeleznièní fondy a sbírky býv. dopravního archivu; fakticky to byla jedna místnost
s knihami, fotografiemi, troskami akt apod. uloenými bez systému a nìkolik
skøíní archiválií plavebního úøadu na chodbì. ÚDA byl zaèlenìn do ministerstva
jako oddìlení.47 Jetì v r. 1952 jsou zøízeny archivy správ drah, které pracují
jako sloky ÚA.48 Pro práci archivù jsou pøipraveny nové smìrnice, ovlivnìné
ji metodickou prací SAK. Smìrnice pro podnikové archivy èj. MD 21315/1953
z 21.10.1953 osvìtluje, co jsou podnikové archivy, povinnosti archiváøe, skartaèní zásady, koordinaèní úlohu ÚDA aj.49
V souvislosti s reorganizací správy byla vládním naøízením è. 34 z 29.7.1952
zruena pùsobnost povereníctva dopravy ve vìcech eleznic. Písemnosti z let
1945 a 1951 týkající se eleznic pøevzala v r. 1954 správa dráhy v Bratislavì
a postoupila je ÚDA.50
V r. 1952 vzniklá ministerstva  dopravy a eleznic  vydávají okamitì také
skartaèní smìrnice.51 Smìrnice ministerstva dopravy je obsáhlá, pøedkládá i vzory
skartaèních návrhù a pouèný list o významu historických dokumentù. Skartaèní
smìrnice ministerstva eleznic, publikovaná ve vìstníku jako rozkaz ministra 65m,
ukazuje na absenci základních znalostí problematiky. Skartovány mìly být vechny
písemnosti z období pøed 1.5.1945 v Èechách a na Moravì a pøed 29.8.1944 na
Slovensku. To ve za 3 mìsíce od vydání rozkazu. V èásti obsahující skartaèní
rejstøík byla hesla obecná, nejednoznaèná a témìø vechna skartaèního znaku
V (výbìr). Znakù A (archiv) a S (stoupa) bylo minimálnì. Práce podle
tìchto smìrnic skuteènì zaèaly. Jen u zrueného øeditelství v Hradci Králové
mìlo být proskartováno 6 místností s pùlmilionem spisù, a také v Praze,
v øeditelské registratuøe na Zlíchovì, mìlo dojít k vytøídìní podobného mnoství materiálu. Obì místa dostal na starost archiv správy dráhy v Praze vybavený novým, nekvalifikovaným personálem. Krajský archiv Praha pøi odborné archivní revizi zadrel na Zlíchovì mnoství cenných dokumentù: záleitosti
k prosincové stávce 1920, postoje nìmeckých eleznièáøù po r. 1918, oferty
uniforem aj. Vìc byla o to závanìjí, e se tak stalo po údajné prohlídce ÚA.
Tehdy ji nemocný M. tìpán potom slíbil, e skartaci zajistí sám. S výjimkou
Prahy a Koic ji prý mohou provést samotní archiváøi správ drah. Na vìc vak
evidentnì nestaèil. Stínost krajského archivu projednala státní archivní komise
a rozhodla alespoò, aby se napøítì postupovalo podle skartaèní smìrnice ministerstva dopravy.52 Skartace registratury praské dráhy skonèila v listopadu
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1954.53 Po zruení ministerstva eleznic vznikl k 1.12. 1953 jednotný Ústøední
dopravní archiv.
V letech 1947 a 1953 provedli úøedníci registratury ministerstva dopravy
skartaci písemností ministerstva eleznic od r. 1918 do 30. let. Plnì se projevila
nemohoucnost dopravního archivu plynoucí z jeho podøízeného postavení v instituci. Zatímco u øeditelství drah ÚDA vykonával i dohled nad spisovou slubou, u svého ministerstva nedovedl zabránit plenìní spisovny. Kupøíkladu prezidiální registratura se povalovala po zemi a nìkteré její èásti se dostaly do
veobecné spisovny. Jednotlivé roèníky prezidia byly zdecimovány na 1 a 10
% protokolovaného mnoství, pøièem z prezidia roku 1925 se nezachovalo nic.
Podobnì dopadl kabinet ministra z let 19391945. Témìø celá jeho registratura
putovala poèátkem r. 1954 z rozkazu tehdejího náèelníka ústøedního odboru
administrativnì  hospodáøského do sbìru. ÚDA dostal jen stovku informaèních archù. Archivní správa vzhledem k amnestii v r. 1955 návrh SÚA na trestní
stíhání zamítla. K podobným problémùm docházelo i v jiných rezortech a proto
bylo v r. 1954 pøikroèeno k vydání vládního naøízení o archivnictví, první právní normy na tomto úseku.54
Od listopadu 1954 do bøezna 1956 byla provedena skartace spisovny ministerstva z let 19181938 ji pod dohledem SÚA, který materiál pøevzal a jako svùj
depozit ponechal ve spisovnì.
I z ji uvedených dùvodù (divoké skartace, nekvalifikovaný personál ÚDA)
nebyla ministerstvu dopravy povolena výjimka v podobì samostatného archivu.55 V dubnu 1959 poádalo SÚA o pøedání vech písemností ústøední povahy do r. 1938 vèetnì, a to i z ÚDA.
Likvidace ÚDA.
V roce 1958 dolo k reorganizaci ministerstva dopravy. Byla zøízena hospodáøská organizace Ústøední likvidátor pøi ministerstvu dopravy: Pro provádìní
likvidace rezortních organizací urèených k likvidaci (...) a pro výkon resortního
referenta pro podnikové archivy se zøizuje s úèinností od 1.1.1959 ústøední likvidátor jako výkonný orgán ministerstva dopravy.56 Ústøední likvidátor (ÚL) pøevzal práce a vìtinu zamìstnancù zruené Ústøedny úètáren ÈSD. V návrhu jeho
statutu, který nebyl nikdy schválen, i kdy se jím ÚL øídil, je mezi základními
úkoly a povinnostmi (§3) uvedeno zajitìní vybudování a èinnosti podnikových
archivù, vedení jejich evidence, organizování odborného kolení podnikových
archiváøù a jejich kontrola a péèe o vyuití archivního materiálu podnikových
archivù.
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V této situaci dochází k 8.9.1960 ke slouèení ministerstev dopravy a spojù.
Zároveò bylo rozhodnuto o výmìnì budov mezi ministerstvem dopravy a spojù
(na nábøeí) a ústøedním výborem KSÈ (Na pøíkopech). ÚL je také uloeno aby
provedl likvidaci spisového a archivního materiálu ministerstva dopravy a spojù.57 Do pohybu se dalo obrovské mnoství písemností. Pøevoz spisovny a archivu ministerstva v mnoství 92 pìtitunových automobilù trval tøi týdny. Jako
doèasné úloitì poslouily chodby a atny východní tribuny a Brány borcù
spartakiádního stadionu na Strahovì, jejich pronájem sjednal ÚL s ústøedním
výborem èeskoslovenského svazu tìlesné výchovy do 31.5.1961. Skuteènì byl
pronájem ukonèen a k 14.10.1962.
Nové ministerstvo si hodlalo ponechat pouze spisy od r. 1955. Pracovníci
ÚL se obrátili na SÚA o rozhodnutí, kam mají ostatní materiál rozvézt. Dr. Charous vypracoval návrh na rozdìlení tzv. historického oddìlení Dopravního archivu, kde zamýlel rozdìlit jednotlivé registratury mezi státní archivy. Rozhodnout mìla archivní správa ministerstva vnitra (ASMV).58
Jetì v øíjnu 1960 pøevzal SÚA do depozitáøe v Mníku pod Brdy ústøední
fondy z období pøed r. 1918  ministerstvo eleznic a generální inspekci. O ostatních èástech se rozhodlo a v dubnu 1961, pøièem ASMV akceptovala Charousùv návrh s tím, e vzhledem k nedostatku místa ve státních archivech je tøeba
písemnosti proskartovat. SÚA provedl prohlídku a navrhl svolat poradu vech
zainteresovaných pøímo na Strahov. Porada se uskuteènila 22.7.1961 za pøítomnosti zástupcù ASMV, SÚA, ministerstva dopravy a spojù a Ústøedního likvidátora pøi ministerstvu dopravy a spojù. Padlo zásadní rozhodnutí, na jeho podkladì se delimitace písemností uskuteènila. Fondy, navrhované pùvodnì k pøedání
státním archivùm nyní podle mínìní ASMV mají patøit ...do podnikových archivù jednotlivých správ drah, a e tedy uvedené fondy  odchylnì od cit. dopisu Státního ústøedního archivu  státní archivní správa nepøevezme.59 Fakticky
se jednalo o ty z fondù, jejich pùvodce pùsobil pouze na území nìkteré z bývalých
zemí (Èechy, Morava). Tyto soubory archiválií dostaly pojmenování fondy
místní povahy  tento výraz je v souvislosti s eleznicemi poprvé pouit právì
v zápisu ze zmínìné porady. Nebyl brán ohled na sídlo pùvodce (napø. Vídeò,
Budape), na to, e jde z èásti o fondy restituèní (ze spisových rozluk) ani na
nadregionalitu pùvodce.
Zároveò bylo odmítnuto pøevzetí tzv. materiálù nearchivní povahy. Mezi
nì byla zaøazena vìtina sbírek bývalého ÚDA: fotografie (nejstarí z 60. let
minulého století), sbírka jízdních øádù, sbírka jízdenek, výstøikový archiv ministerstva, pøejmenovaný pøi jednáních o delimitaci na sbírku výstøikù (!?) atp.
Jeto jde v zásadì o vìci museální povahy, doporuèuje, aby bylo o jejich pøevzetí navázáno jednání s Technickým museem, Národní technickou knihovnou,
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Vysokou kolou eleznièní (ta se v té dobì u dva roky nazývala dopravní 
pozn. autora) nebo podobnými institucemi.60
Uvedená rozhodnutí zapøíèinil v nejvìtí míøe nedostatek úloi ve státních
archivech. Velkou èást odpovìdnosti za situaci, která nastala, nese tehdejí archivní správa. Pùsobí pøinejmením podivnì, kdy pracovníci ÚL, z nich ádný nebyl kvalifikovaným historikem, musely hájit historické hledisko proti názorùm ASMV: Vedoucí Ústøedního státního archivu prohlásil, e vìc ji projednával
se státní archivní správou, její vedoucí prý prohlásil, e fondy, navrhované
k odevzdání mìøí pøíli mnoho bìných metrù, take lze pøedpokládat ze srovnání s jinými ústøedními úøady, e historický archiv ministerstva dopravy obsahuje i vìci ménì dùleité. Státní archivní správa z tohoto dùvodu kategoricky
poaduje, aby pøed odevzdáním historického archivu byla provedena jetì skartace.
Zástupci Ústøedního likvidátora poukázaly na to, e u ostatních ministerstev
byly materiály odevzdávány postupnì, kdeto u ministerstva dopravy byl materiál odevzdáván v podstatì za 100 let najednou, dále na to, e jde o materiál
z hlediska administrativního ji nìkolikrát skartovaný a z hlediska archivního dokonale vytøídìný.61
ÚDA byl zlikvidován v letech 1961 a 1962 (1965). Problémy zpùsobené
nepøehledností uloení písemností na Strahovì jetì vystupòoval zaèátek prací
na stavbì nového stadionu. Vìtina archivních fondù byla rozvezena do stanovených archivù v záøí a prosinci 1961. Pøírùstky z likvidaèní podstaty ÚDA
mohly vykázat (kromì SÚA): Státní archivy v Brnì, Opavì a Bratislavì; okresní
archiv v Praze; podnikové archivy ÈSD v Praze, Plzni, Olomouci, Ústí nad L.
a v Koicích. Tzv. pøedmìty nearchivní povahy (sbírky, jednotliviny) získaly
kromì nìkterých zmínìných archivù jetì tyto instituce: nìkteré odbory ministerstva dopravy a spojù, PA ÈSAD, Národní technické muzeum, Ekonomický ústav
Èeskoslovenské akademie vìd (ÈSAV), Kabinet pro geografii ÈSAV, Historický
ústav ÈSAV, Památkový úøad, Státní ústav památkové péèe a ochrany pøírody,
Národní muzeum, Státní letecká správa, Plavební správa Praha a Vlastivìdné
muzeum Nymburk.
Dìlení sbírek zpùsobilo jejich faktické znièení. Byla dodrována územní pùsobnost jednotlivých správ drah a tedy i jejich archivù, take vechny plány,
rytiny a fotografie ze sbírek ÚDA týkající se Brna nalezneme v Bratislavì apod.
Èást, kterou nelo rozdìlit teritoriálnì, pøidìlil ÚL jednotlivým podnikovým archivùm metodou kadému nìco. Pøi delimitaci sehrálo v nejednom pøípadì
úlohu i jen nezávazné projevení zájmu o pøísluný materiál. Fond Èeská západní
dráha si ke zpracování historie svého podniku vypùjèily v r. 1961 Dílny pro
opravu vozidel v Plzni, oslavující tehdy století èinnosti. Písemnosti byly v poøádku
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vráceny a dílny vyslovily pøání umístit fond trvale do Plznì. Toto pøání je jedinou pøíèinou pøedání fondu podnikovému archivu Plzeòské dráhy.62
Po zlikvidování ÚDA se ÚL zabýval skartacemi pováleèné spisovny ministerstva. Roèníky spisovny od r. 1945 byly jetì v polovinì roku 1961 uloeny
do nové budovy ministerstva Na pøíkopech. Odtud je ÚL postupnì pøebíral na
své pracovitì v Hybernské (cca 200 m), kde teprve dolo k jejich skartaci. Na
toto pracovitì, pøemístìné sem v dubnu 1962, byly pøevezeny také zbytky ÚDA
a staré spisovny ze Strahova. Pro skartaci roèníkù 19391945 byly zamìstnáni
jako brigádníci  referenti pro odborné vìci bývalí pracovníci ministerstva. Také
vìtina ze 17 pracovníkù ÚL (1962  poèet v prùbìhu let kolísal) se zabývala
skartacemi.
Jetì v roce 1964 (1. øíjna) zaniká funkce rezortního referenta pro podnikové
archivy.63 ÚL dokonèil likvidaci ÚDA: V únoru 1964 jsou odevzdány SÚA poslední zbytky sbírek  negativy, plakety, mince aj. V následujících letech dochází ke skartacím spisovny ministerstva (roèníkù po r. 1945). Útvar ÚL se pøemìnil v rámci reorganizace v r. 1970 na Správu domovního majetku ÈSD, v její
pracovní náplni pøedarchivní péèe o písemnosti rezortu zcela chybí.
Péèi o eleznièní archivní fondy ponechané rezortu zajiovali po zániku ÚDA
ji pouze archivy jednotlivých správ drah (PA) v Praze, Plzni, Ústí nad Labem,
Olomouci, Bratislavì a Koicích. Odborný archivní dohled vykonávají doposud státní oblastní archivy (SOA), kterým podnikový archiváø podle místní pøíslunosti dané organizaèní jednotky zasílá skartaèní návrhy. Jednotlivé PA ÈSD
byly obsazovány obvykle pouze jedním pracovníkem. Po reorganizaci eleznic
v r. 1963 se z ústeckého (koického) archivu stávají detaovaná pracovitì archivu praského (bratislavského). Na ústeckém pracoviti dolo v roce 1971 ke
znièení knih k nejstarím fondùm (celkem 3134 kusù protokolù a rejstøíkù), z nich
nìkteré tam byly delimitovány v r. 1969 ze SÚA. Proti zodpovìdné pracovnici
bylo zavedeno trestní stíhání a ústecká poboèka zùstala ji neobsazena.64 V roce
1981 pøidìlil náèelník správy dráhy v Praze pro potøeby PA nepouívanou budovu bývalé eleznièní stanice Praha Libeò horní nádraí. Tato byla rekonstruována a v letech 1988 a 1989 se do ní archiv vèetnì své poboèky z Ústí nad
Labem pøestìhoval. Ostatní PA jsou umístìny v budovách øeditelství drah a nìkteré
z èásti v depozitáøích: napø. PA v Plzni má uloenu èást písemností v budovì
eleznièní stanice Beroun.
Èinnost PA upravují Smìrnice pro podnikové archivy platné od 1.1.1975
a ruící platnost smìrnic z r. 1953.65 Pøedpis obsahuje obvyklá ustanovení
o èinnosti PA. Zajímavý je odstavec podle nìho mají být v PA uloeny archiválie nejménì 30 let a pak pøedány pøíslunému státnímu archivu. PA nemìly tedy
plnit úlohu archivù koneèného uloení.
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Písemnosti v podnikových archivech nepocházejí pouze z likvidace ÚDA.
Velkou èást tvoøí na zaèátku zmínìné sbírky právních listin a plánù se stálou
provozní potøebou. Z èástí tìchto sbírek se vytvoøily uplatnìním provenienèního principu samostatné fondy, obsahující vìtinou pozemkovou a stavební agendu (podle územní pøíslunosti). Proto nìkteré fondy existují paralelnì napø. v Praze
i v Plzni.
Zruením obchodních øeditelství (pøedtím správy drah) byla zruena i místa
podnikových archiváøù. Prosazovaly se názory dát archivy do klidu, tj. personálnì neobsazovat, ale v listopadu 1993 je vytvoøen z dosavadních pracovi
Archiv Èeských drah (AÈD). Pro archiv jsou systemizováni 4 pracovníci: dva
v Praze, po jednom v Olomouci a v Plzni. Olomoucká pracovnice je navíc urèena jako metodik ostatních. Hlavním problémem je nedostateèný poèet, patné
mzdové ohodnocení pracovníkù a trvající nezájem nadøízených. Dvì archiváøky v Praze mají na starosti 6,5 tisíce bìných metrù písemností a skartaèní dohled (rezortní) pøiblinì nad územím bývalého støedoèeského, východoèeského
a zèásti i severoèeského kraje. Olomoucká archiváøka má vysokokolské vzdìlání (archivnictví) a ostatní ukonèili archivní kurz. Písemnosti, které AÈD spravuje, mají natolik speciální charakter, e obvyklá kvalifikace historika nedává
sama o sobì záruku jejich odborného zpracování.
Zatím je AÈD podøízen odboru správnímu generálního øeditelství Èeských
drah (GØÈD). Koncepèní øeení znemoòují neustálé reorganizace a nezájem
Èeských drah.
Oddìlení eleznic od ministerstva v r. 1988 a vznik ústøedního (nyní generálního) øeditelství èeskoslovenských (nyní èeských) drah zpùsobilo zmìnu orgánu provádìjícího skartaèní dohled. Tato pravomoc  fakticky po 52 letech 
pøela dnem 1.12.1993 ze SÚA na SOA v Praze. Situaci komplikuje znaèná spisová nekázeò v úøadì: nìkteøí referenti ÈD mají v pøíruèních registraturách i víc
ne 20 let staré ministerské písemnosti a nevìdí ani o existenci spisovny.
Ministerstvo dopravy ukládá své archiválie pravidelnì do SÚA. Na základì
usnesení vlády ÈR è.213 z 26.6.1991 zøídilo správní archiv (meziarchiv, SpA
MDÈR). V øíjnu a v prosinci 1992 byly podepsány protokoly o spisové rozluce ivých písemností mezi Federálním ministerstvem hospodáøství  divizí pro
dopravu a Ministerstvem dopravy, spojov a verejných prác SR. Rozluka byla
skonèena v r. 1993 ji ustaveným Ministerstvem dopravy ÈR. Pùjèování
a kopírování federálních materiálù upravuje dohoda mezi èeským a slovenským
ministerstvem z 25.5.1993.66
Jako spoleèný pro obì nástupnické organizace ÈSD: ÈD a SR (eleznice
Slovenskej republiky) pracuje Ústøední technický archiv v Nymburce. Jde o technickou spisovnu uchovávající a rozmnoující plány eleznièních kolejových vo253

zidel, pùvodnì zaèlenìnou do ministerstva eleznic (dopravy) jako souèást pøísluného odboru, od r. 1958 do Sdruení dílen pro opravu vozidel, pozdìji
Ústavu vývoje a racionalizace eleznièního prùmyslového opravárenství. Písemnosti byly v r. 1960 pøemístìny do suterénu budovy v praské Hybernské ulici 5.
Zde dolo k jejich zatopení a k velkým ztrátám, obdobnì pozdìji v tzv. mouèném skladu nádraí Støed (Masarykovo). V roce 1971 dolo k pøemístìní archivu do Nymburka, kde sídlí dodnes.67
Tristní stav manipulace s písemnostmi zejména na GØÈD je  tak jako jinde
 odrazem neustálých reorganizací, pøi kterých dochází k nekontrolovatelnému
nièení písemností z pøíruèních registratur v dùsledku fluktuace zamìstnancù.
Tuto situaci nemohou odpovìdní pracovníci státních archivù a AÈD zvládnout.
Referenti neznají pravidla práce se spisy, skartaèní øád bere málokdo vánì.
K nièení archiválií docházelo i døíve; v polovinì 80. let napø. ministerstvo vyøadilo do sbìru sbírku jízdních øádù ani informovalo SÚA nebo alespoò vlastní
knihovnu. Mnoho materiálu bylo bez skartace znièeno pøi stìhování po r. 1990
a pøi reorganizaci po 1.7.1993. Tento stav není typický pouze pro ústøední vedení rezortu, ale i pro nií organizaèní jednotky.68 V nastálém zmatku konèí nìkteré vyhozené písemnosti alespoò v soukromých sbírkách.
II. Vývoj spisové sluby eleznièního rezortu.
Pro nedostatek místa a íøi problému je tato kapitola pøedevím shrnutím
zásad obsaených v soudobých kanceláøských a skartaèních pøedpisech
s dùrazem na registraturní stadium ivota písemností. Podrobnìjí rozbor správní
a diplomatický vyaduje  po zúení problematiky  samostatnou studii.
U veobecné dvorské komory ve Vídni  prvním orgánu dozírajícím na eleznice  byly spisy eleznièní a potovní agendy oznaèeny signaturou E.P. (Eisenbahn, Post), uloeny v èíselné øadì signatury a evidovány protokolem
a indexem. Podobnì tomu bylo i u nìkterých pozdìjích institucí, ale postupnì
pøevládlo ukládání do neèlenìné èíselné øady.69
Pøi zøízení ministerstva eleznic v r. 1896 byla vypracována smìrnice pro
jeho spisovou slubu.70 Neexisoval spisový plán, spisy se ukládaly v numericko
 chronologické øadì. Jako základní evidenèní pomùcky slouily podací protokoly, rejstøíky a protokol cizích èísel. Sekce, nejvyí organizaèní jednotky, èlenìné dále na departementy vedly jetì pomocné protokoly (skontra) a èíselníky
zaznamenávající obìh spisù. Protokolování nepodléhaly tisky, periodická hláení apod. Èíslo jednací tvoøila kromì vlastního èísla znaèka EM (Eisenbahnministerium). Samostatnì protokolovaly, s vlastní znaèkou pøedøazenou èíslu,
pomocné úøady ministerstva: tarifní a zúètovací úøad (TAB  Tariferstellungs254

und Abrechnunsbureau) a stavební øeditelství (BD  Baudirektion). Zpoèátku
vedly podací protokoly samostatnì i jednotlivé sekce: I. sekce pro právnì- administrativní záleitosti eleznic vèetnì záleitostí místních drah, II. sekce pro
finanèní záleitosti eleznic a eleznièní statistiku, III. sekce pro komerèní záleitosti a IV. sekce pro záleitosti technické. Tato praxe skonèila pravdìpodobnì
pomìrnì záhy (1897) a podací protokol se zavedl spoleèný.71 Do registratury se
spisy ukládaly co nejdøíve po vyøízení podle sekcí. Prezidium mìlo vlastní registraturu u prezidiální kanceláøe. Pro písemnosti dùvìrného charakteru (razítko
vertraulich) byl zaloen zvlátní protokol, vedený prezidiem. V protokolu veobecném se uvedlo pouze dùvìrné èíslo jednací. Vojenské záleitosti (razítko
vertraulich  Militärangelegenheit) protokoloval departement pro vojenské záleitosti. Naznaèený systém pøevzalo po vzniku republiky i èeskoslovenské ministerstvo eleznic.
Jiné zvyklosti panovaly v úøadech II. instance, kterými byla øeditelství státních drah.72 Kadé øeditelství se v zásadì èlenilo na 8 základních oddìlení (referátù): 1. osobní, humanitní a zdravotní, 2. právní a veobecnì správní, 3. stavba
a udrování dráhy, 4. vozba a dílenská sluba, 5. dopravní sluba, 6. komerèní
sluba (pøeprava), 7. kontrola pøíjmù, 8. finanèní a úèetní.73 Podací protokol byl
spoleèný, ale rejstøíky se vedly samostatnì pro kadé z oddìlení. Kromì této
základní evidence byla pouívána jetì kniha neèíslovaných podání na oddìlení, lhùtník a èíselník ministerských èísel. Samostatné registratury tvoøily prezidiální spisy a spisy vojenské (razítko M). Dùvìrné písemnosti rozeznává pøedpis prezidiální (razítko Präsidialangelegenheit) a vojenské (razítko vertrauliche
Militärangelegenheit).
K prudkému nárùstu písemné produkce dolo po zestátnìní velkých eleznièních spoleèností v l. 19061909. Zestátnìní se odrazilo i ve zmìnì dosavadních kanceláøských pøedpisù. S platností od 1.1.1910 je zaveden nový pøedpis
pro øeditelství a pro výkonná místa (stanice, výtopny aj.).74
Nový jednací øád75 povìøil øeditelství nìkterými novými úkoly, vyhraenými
døíve ústøední správì: napø. øeditelství v Praze zajiovalo pro celou eleznièní
sí pøejímání vagonù od firmy Ringhoffer a zkouky hnìdého uhlí.76 Kanceláøský pøedpis z r. 1909 novì stanovil mnoství podrobností spisové sluby. Kadé oddìlení mìlo vlastní manipulaèní kanceláø, která vedla podací protokol.
Èíslo jednací (Z  Zahl), tzv. bìné, bylo ve jmenovateli zlomku doplnìno tzv.
poøadovým èíslem, které vyjadøovalo poøadí písemností (od èíslovky 1  tak,
jak doly) k dané vìci. Za takto sloeným èíslem jednacím následovala jetì
znaèka oddìlení (obvyklých I a VIII, speciálních Praes  prezidium, Mt  vojenské záleitosti, FWT  poboèná pøidìlovna vozù aj.). Výhoda systému spoèívala v monosti priorování bez nutnosti zavádìní nového bìného èísla. Vìtí
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mnoství podání bylo pøirozenì tøeba rozdìlit do více bìných èísel a starí
èísla jako priora pøipojit. Pokud se týká dùvìrných záleitostí, zná pøedpis u
písemnosti tajné (razítko Geheim).
Spisy bìného roku a dvou let pøedchozích ukládala jednotlivá oddìlení do
pøíruèních registratur manipulaèních kanceláøí. V prosinci kadého roku se staré
spisy zaloily do tzv. hlavní registratury (podle oddìlení). Kanceláøské knihy
odvádìly manipulaèní kanceláøe po deseti letech. Prezidiální registraturu vedlo
oddìlení právní a veobecnì správní (druhé).
Kanceláøský pøedpis se poprvé zabývá podrobnìji otázkou skartací. Ji nepotøebné spisy v hlavní registratuøe se po 10 letech rozdìlily na ètyøi skupiny:
pøeprava, osobní spisy, finanèní a úèetní, spisy speciální a obecné povahy. Urèený pracovník druhého oddìlení mìl provézt skartaci a historicky cenné spisy
odevzdat do archivu (knihovny) øeditelství nebo do muzea státních drah ve Vídni. Do sbìru vyøazený materiál se v protokolu èervenì vykrtl. Nevyøazené písemnosti starých roèníkù (nad deset let) mìly být kadých pìt let znovu proskartovány. Listiny (v právním smyslu i protokoly a plány) se od spisù oddìlily
obvykle v dobì vzniku a uloily se do archivu listin.
Jednotlivá øeditelství státních drah pøed platností nového kanceláøského øádu
manipulovala písemnosti podobnì jako ministerstvo: zápis podání do spoleèného protokolu bez èlenìní na oddìlení.
Øeditelství pro zestátnìné eleznièní spoleènosti zavedly nový kanceláøský
øád v letech 1912 a 1914. Do té doby pouívaly spoleènosti rùzné ukládací
systémy, zaloené buï na èíselné øadì nebo ukládacích oddìleních. Pravdìpodobnì nejsloitìjí èlenìní registratury mìlo spoleèné øeditelství bývalé Jihoseveronìmecké spojovací dráhy (SNDVB) a Rakouské severozápadní dráhy
(ÖNWB).77
Sluebny státních drah (stanice, výtopny apod.) vyøazovaly svoje písemnosti
jako makulaturu po 10 letech a ponechávaly si pouze rejstøíky.
První svìtová válka s sebou pøinesla devastaci registratur mnoha úøadù. Svùj
podíl na této skuteènosti má zejména vyhláka ministerstva financí o honorování
skartu.78 V záøí 1914 je novelizován kanceláøský pøedpis z r. 1909. Jsou zavádeny skartaèní lhùty 3 a 10 let, které má zpracovatel vyznaèit na spis. Spisy neoznaèené, mající cenu právní, historickou, národohospodáøskou apod. se nemìli
skartovat vùbec (dnení znak A). Nejhorí dùsledky zpùsobila válka (resp.
pøísluný úøedník) v registratuøe øeditelství pro tratì býv. spoleènosti státní dráhy (StEG), která byla v r. 1914 témìø celá znièena, a to vèetnì protokolù.79
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Novì vzniklé Èeskoslovensko pøevzalo metody úøadování z bývalého Pøedlitavska. Také v r. 1923 vydaný kanceláøský øád pro ministerstvo, øeditelství a sluební místa byl v podstatì pøekladem starích smìrnic a jejich úprav.80
Teprve pøedpisy z r. 1924 znamenají kvalitativní obrat.81 Pøedpis pro øeditelství si podrel sice strukturu rakouského, ale byl rozíøen a dikce nìkterých
pasáí se zpøesnila. Zmìnily se také pouívané zkratky. Za èíslo jednací se kromì oddìlení zapisovaly tyto speciální útvary.: Øed.  øeditelské, Voj.  vojenské,
M.S.  mimotarifní slevy, P.V.  poboèná pøidìlovna vozù, R  reklamace, A.K.
 aktivní kontrola, P  pokladna. Do roku 1928 se tímto pøedpisem neøídilo
pouze øeditelství v Koicích, u nìho byl zkuebnì zaveden jiný systém  oddìlení mìla pøidìlena urèitý rozsah èísel jednacích.82
Nejvýznamnìjí zmìnou kanceláøského pøedpisu pro øeditelství bylo  v první
kapitole této studie popsané  doplnìní o skartaèní øád. Byly rozeznávány skartaèní lhùty 3, 10 a 30 let. Tøíleté spisy se vyøadily jetì pøed pøedáním do hlavní
registratury, desetileté skartoval odborný referent pøísluného oddìlení a vyøazené tøicetileté spisy revidoval eleznièní archiv. Jsou uvádìny i písemnosti A,
které má øeditelství odevzdat po 30 letech archivu. Skartaèní øád obsahoval
seznam a popis jednotlivých agend (vìcných skupin) s pøíslunými lhùtami. Oproti
abecednímu heslovému rejstøíku vyniká toto uspoøádání vìtí pøehledností a jednoznaèností; lépe se v nìm orientuje. Kanceláøský pøedpis z r. 1924 platil a do r.
1950 a byly podle nìho skartovány vechny písemnosti øeditelství (vèetnì rozlukových spisù) z období do r. 1918.
Pøedpis pro ministerstvo ze stejného roku byl o nìco jednoduí ne pøedpis
pro øeditelství, jeho formální podobu si podrel. Manipulace písemností zùstala prakticky stejná jako pøedtím: neèlenìná, numericko-chronologická øada. Novì
jsou zavedeny nìkteré speciální písemnosti: luté spisy pro tiskový referát, zelené informaèní archy ministra a modré prezidiální spisy. Oznaèení tajné se pouívalo pouze pro spisy vojenského charakteru, pøevánì mobilizaèní. Skartace
se mìly provádìt podle samostatného pøedpisu, který ale nebyl nikdy vydán.
Snaha o jeho zavedení vyústila v návrh skartaèního øádu, který dostaly departementy k vyjádøení v r. 1935 a vyjadøovaly se k nìmu tøi roky. Schválen nakonec
nebyl.
V kanceláøském øádu pro ministerstvo dopravy z r. 1938 je oproti pøedchozímu pouze rozíøena èást o manipulaci dùvìrných písemností.83 Byla zøízena
kanceláø Pres. voj. (PV  prezidium vojenské), zpracovávající materiály tajné
vojenské a mobilizaèní povahy (TAJ, MOB aj.). Dùvìrné dokumenty vyøizovala
 tak jako døíve  pøísluná oddìlení.
Po slouèení ministerstva eleznic a ministerstva pot a telegrafù do ministerstva dopravy jsou èísla jednací rozliována znaèkami D (doprava) a P (poty).
257

Útvar býv. prezidia je nazván kabinetem ministra dopravy (znaèka K), zatímco
oznaèení prezidium (Pres.) pouívá oddìlení pøímo øízené generálním øeditelem
protektorátních drah. Po reorganizaci v r. 1942 a rozíøení pùsobnosti ministerstva o veøejnou technickou slubu zanikají znaèky P a D. Ministerstvo dopravy
a verejných prác Slovenskej krajiny a podobnì i pováleèné povereníctvo dopravy pouívaly spisovou manipulaci shodnou s pøedváleènými øeditelstvími drah
 systém bìných a poøadových èísel popsaný vpøedu. Do registratury se spisy
ukládaly numericko  chronologicky podle oddìlení.84
Snahy o decentralizaci vedly v r. 1949 k vytvoøení Ústøedního øeditelství Èeskoslovenských státních drah, n.p. Ústøední øeditelství vydalo s platností od
1.1.1950 svùj spisový øád, který nahrazoval  s výjimkou ustanovení o dùvìrných
spisech  v pøedchozím uvedenou instrukci pro ministerstvo dopravy z r. 1938.85
Písemnosti se napøítì nemìly zapisovat do podacího protokolu, ale do tzv.
listovek vedených podatelnou podle systému desetinného tøídìní. Navíc se mìla
podání zapisovat jetì do èíselníkù, lhùtníkù a rejstøíkù. Vyøízené písemnosti se
mìly po roce pøedat z pøíruèních spisoven do spisovny ústøední. Skartace zùstaly zatím neupraveny. Pøesnì za rok byl tento spisový øád nahraen novým,
platným i pro oblastní øeditelství drah.86 Souèasnì s ním vstoupil 1.1.1951
v platnost spisový plán ÈSD, obsahující velmi pøesné rozdìlení agend podle
desetinného tøídìní.87 Zavedení desetinného tøídìní bylo dùsledkem normy ÈSN
1411 Spisový a archivní øád pro podniky a ÈSN 1412 Spisový plán pro podniky
upravených pro potøeby ÈSD. Základ spisové znaèky tvoøilo deset hlavních tøíd
(0 a 9, od vìcí veobecných ke konkrétním), dále 10 skupin, 10 podskupin,
následovala desetinná teèka a monost dalích 10 tøídicích znakù. Znaèku 921.1
lze rozloit takto: 92  Nákladní doprava a øízení vlakové dopravy, 921  Mezinárodní nákladní doprava, 921.1  Organizace mezinárodní nákladní dopravy.
Za znaèkou následoval zlomek a v jeho jmenovateli poøadové èíslo, rok a oznaèení
útvaru (referenta). Zmínìný spisový plán je pravdìpodobnì nejlepím výètem
eleznièní agendy a i v souèasnosti mùe být pouitelný napø. pro tvorbu skartaèního rejstøíku.
Pouívání desetinného systému netrvalo dlouho. S platností od 1.8.1953 je
Kanceláøským øádem pro správy drah zaveden opìt podací protokol.88 Nový
pøedpis obsahoval podrobnìjí ustanovení o ukládání vyøízených písemností.
Vracel se k praxi odvodu kanceláøských knih do spisovny po 10 letech. Zároveò
dával návod k vedení sbírky listin (spravuje archiv správy dráhy) podle tratí,
stanic, jmen stran. Dokumenty, které pozbyly platnosti, mìly být pøedány ÚDA.
V otázce skartací odkazoval pøedpis na rozkaz ministra eleznic è. 65m (srovn. první èást studie).
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Ministerstvo dopravy nikdy neustoupilo od starého systému podacích protokolù. Po vytvoøení hlavních správ (1951) tyto útvary vedly samostatnì evidenci
dolých podání. Samostatnì protokoloval útvar ZÚ (zvlátní úkoly) a zvlátní
evidenci podléhaly spisy vojensko  eleznièní (V) a vojenské (PV  termín
Pres. voj. po válce uíván není). 1.7.1956 vstoupil v platnost nový kanceláøský
øád pro ministerstvo dopravy Oo8. Ten je následující rok novelizován: opìtovnì, s platností od 1.10.1957 je zavedeno oznaèování spisù skartaèním znakem
a lhùtou podle smìrnic z roku 1953.89 Nií organizaèní jednotky  oddìlení
dráhy (slouily k operativnímu øízení provozu) a hospodáøské jednotky drah 
pouívaly smìrnice pro kanceláøskou slubu Oo 5 (platné od 1.2.1955) a Oo 6
(platné od 1.5.1955). Provozní oddíly, vzniklé z oddìlení drah pouívaly spisový øád, platný od 1.9.1963.90 Písemnosti se podle nìho evidovaly v podacím
protokolu, rejstøících a èíselnících. Vyøízené spisy se po roce ukládaly
v sekretariátu a výbìr z nich se mìl odvádìt archivu správy dráhy.
Zajímavý je pováleèný vývoj manipulace s utajovanými skuteènostmi. V r.1952
bylo zavedeno oznaèování utajovaných písemností uívané dodnes.91 Od té
doby jsou rozliovány (kromì písemností dùvìrných) materiály tajné (T, Taj.),
pøísnì tajné (PT) a pøísnì tajné zvlátní dùleitosti (PTZD). Povaha spisù je
zøejmá ji z jednacího èísla: spisy T mají pøed vlastním èíslem nulu, PT a PTZD
pak nuly dvì. Pro vechny skupiny vedlo oddìlení zvlátních úkolù (ZÚ) samostatný protokol. Mnoství utajovaných skuteèností postupem doby kolísalo. Po
úpravì v r. 1957 dolo k výraznému zpøísnìní.92 Od té doby ji rozsah utajovaných údajù roziøován nebyl a v souèasné dobì je omezen prakticky jen na vojenské záleitosti.
Teprve v r. 1960 je zveøejnìna nová skartaèní smìrnice, ruící obì pøedchozí
z r. 1953.93 Má formu skartaèního øádu s rejstøíkem pouívanou i v souèasnosti.
Hned v úvodu jsou vyjmenovány agendy, které je nutné trvale uchovat. Vysvìtlení skartaèních znakù je doplnìno pøíklady. Také skartaèní rejstøík je velmi podrobný. Následující pøedpis platný od 1.1.1975 není ji tak jednoznaèný.94 Zjednoduily se úvodní èásti skartaèního øádu a zestruènil se také rejstøík. Zmenil se
poèet hesel, které nahradily výrazy jako závané, podruné, ostatní. Sníení
poètu skartaèního znaku V se dosáhlo nejen vyputìním hesel, ale i zvìtením
skupiny písemností S. Zároveò dolo ke zkrácení skartaèních lhùt. Kupøíkladu heslo Arbitrá, obsahující ve smìrnici z r. 1960 jedenáct podhesel (dvì V5,
jedno S3, ostatní A3 a A10) se zmenilo v novém pøedpisu na podhesla tøi (dvì
A5, jedno S5). Tento pøedpis byl znovu vydán v r. 1979 bez podstatnìjích
úprav a je de jure platný dodnes.95
V roce 1974 vstoupila v platnost i Smìrnice pro vyøazování utajovaných písemností, platící dodnes.96 Smìrnice stanovuje, e dokumenty skupin A a V
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mohou být podrobeny skartaènímu øízení po 15 letech (PTZD), 10 letech (PT)
a pìti letech (T). Do archivu se mají pøedávat pouze odtajnìné písemnosti. Na
Slovensku je nejnovìji upravena otázka skartací a manipulace s utajovanými písemnostmi v dopravì smìrnicí z r. 1994.97
Pøi reorganizaèní smrti v letech 1992  1993 vydalo ústøední øeditelství ÈSD
resp. ÈD dvì skartaèní smìrnice, které nebyly konzultovány s pøísluným archivním orgánem (tehdy SÚA). Úroveò té poslední  pouívané a údajnì platné
 z kvìtna 1993 je obdobná jako u smìrnice z r.1974.98

III. Poznámky k heuristice dìjin eleznièní dopravy.
Prameny k dìjinám eleznièní dopravy lze rozdìlit na základní a doplòkové.
Mezi základní patøí pøedevím písemnosti úøadù státní a podnikové správy dopravních podnikù  ministerstva eleznic, dopravy a jejich pomocné úøady, øeditelství státních a soukromých drah, písemnosti slueben, tj. stanic, výtopen,
odborù pro udrování dráhy, autospráv apod. K doplòkovým pramenùm lze
zaøadit ve ostatní, pøedevím archivní fondy orgánù státní politické správy:
ostatní ministerstva, gubernia, místodritelství, okresní úøady (hejtmanství), na
Slovensku upanáty aj., samosprávy: Zemské výbory, zemské snìmy, obecní
a mìstské úøady, ale té písemnosti justice, spolkù a osobní pozùstalosti.
Kromì sítì archivù se významné jednotliviny nacházejí zejména v Národním
technickém muzeu Praha, Ústøední technické knihovnì dopravy Praha, Vlastivìdném muzeu Nymburk, Technickém muzeu Brno, Vagonáøském muzeu ve
Studénce, Múzejnodokumentaènom centre SR v Bratislavì, Povaskom múzeu ilina a samozøejmì ve spisovnách pùvodcù a jejich nástupcù.
Následující pøehled základních fondù k dìjinám eleznièní dopravy v èeských
a slovenských archivech lze povaovat za orientaèní a pracovní materiál, protoe mnohé nebylo mono zatím ovìøit a doplnit.
Ústøední úøady a jejich pomocné úøady.
1. Rakouské ministerstvo obchodu Vídeò  oddìlení E 18851895. StA (státní
archiv) Wien, SÚA Praha.
1.1. Generální øeditelství rakouských státních drah Vídeò 18841896. StA Wien,
SÚA Praha, AÈD Praha.
2. Uherské královské ministerstvo veøejných prací a komunikací 18741889.
OL (Országos Léveltár  státní archiv) Budapest, SNA Bratislava.
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3.

Uherské královské ministerstvo obchodu 18891918. OL Budapest, SNA
Bratislava.
4. Rakouské ministerstvo eleznic Vídeò 18961918. StA Wien, SÚA Praha.
4.1. Generální inspekce rakouských eleznic (1885)18881918. StA Wien, SÚA
Praha.
4.2. Tarifní a zúètovací úøad (1900)19091918. SÚA Praha.
4.3. Stavební øeditelství (1896?)19001918. SÚA Praha  vmanipulováno do
fondu 4.
5. Generální øeditelství ÈSD Praha 19181919. SÚA Praha.
6. Ministerstvo eleznic ÈSR Praha 19181938. SÚA Praha, ?SNA Bratislava
(souèást fondu 8.).
6.1. Likvidaèní komisaø pro bývalé ministerstvo eleznic ve Vídni 19181926.
SÚA Praha.
6.2. Èeskoslovenská ústøední rada eleznièní 19211938. SÚA Praha.
7. Ministerstvo dopravy 19381942. SÚA Praha.
8. Ministerstvo dopravy a verejných prác Slovenskej krajiny 19391945. SNA
Bratislava, PA SR Koice.
8.1. Stavebná správa Slovenských elezníc Preov. PA SR Koice.
9. Ministerstvo dopravy a techniky 19421945. SÚA Praha.
9.1. Státní akce stìhovací 19381944. SÚA Praha.
10. Ministerstvo dopravy 19451953. SÚA Praha.
10.1.Povereníctvo dopravy 19451960. SNA Bratislava.
10.2.Výstøikový archiv ministerstva eleznic (dopravy) 19181952. Archiv NTM
Praha (pøedání do SÚA v jednání).
10.3.Koordinaèní komise ministerstva dopravy v Plzni 19451950. SÚA Praha.
10.4.Stavební ústøedna ÈSD 19471950. SÚA Praha.
11. Ministerstvo eleznic 19521953. SÚA Praha.
12. Ministerstvo dopravy 19531960. SÚA Praha.
12.1.Ústøedna úètáren ÈSD Praha 19491958. SÚA Praha.
13. Ministerstvo dopravy a spojù 19601963. SÚA Praha, SpA (správní archiv) MDÈR.
13.1.ÈSD  Provozní ústøedí eleznièní dopravy 19581964. SÚA Praha.
13.2.Koordinaèní kanceláø mezinárodních eleznièních pøeprav 19581964. SÚA
Praha
13.3.ÈSD  technická ústøedna 19571963. SpA MDÈR.
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14.
15.
16.
17.
18.

Ministerstvo dopravy 19631968. SÚA Praha, SpA MDÈR.
Federální výbor pro dopravu 19681971. SÚA Praha, SpA MDÈR.
Ústøední správa eleznic 19691971. SÚA Praha, SpA MDÈR.
Ministerstvo dopravy ÈSR 19691971. SÚA Praha, SpA MDÈR.
Ministerstvo dopravy pôt a telekomunikácií SSR 1969 1971. ?SNA Bratislava.
19. Federální ministerstvo dopravy 19711988. SpA MDÈR.
19.1.ÈSD  Správa domovního majetku 19711985. SÚA Praha.
19.2.Nakladatelství dopravy a spojù (1953)19591991. SÚA Praha.
19.3.Výzkumný ústav eleznièní. SÚA Praha, pùvodce.
19.4.Generálne riaditelstvo eleznièného stavebníctva Bratislava 19711990. SNA
Bratislava.
19.5.Èeskoslovenská kontejnerová doprava  INTRANS. SÚA Praha.
Úøady II. a I. instance a jejich pomocné úøady.
1. Øeditelství státních drah Praha (1855)18841918. AÈD Praha.
2. Øeditelství státních drah Praha (Praha-jih) 19181949. AÈD Praha.
2.1. Odbor pro udrování dráhy Èáslav. Archiv NTM Praha.
3. Øeditelství státních drah Praha-sever 19231932. AÈD Praha.
4. Øeditelství státních drah Hradec Králové 19191949. AÈD Praha.
5. Øeditelství státních drah Plzeò (1873)18921918(1920). AÈD Plzeò, AÈD
Praha.
6. Øeditelství státních drah Plzeò 19191949. AÈD Plzeò, AÈD Praha.
6.1. Instrukèní a pøepravní výbor v Plzni 19061951. AÈD Plzeò.
7. Øeditelství státních drah Olomouc 18951918. AÈD Olomouc.
8. Øeditelství státních drah Olomouc 19181948. AÈD Olomouc.
9. Øeditelství státních drah Brno 19191949. AÈD Olomouc.
10. Riaditelstvo tátnych dráh Bratislava 19181938, 19451949. PA SR Bratislava.
11. Riaditelstvo tátnych dráh Koice 19191938, 19451949. PA SR Koice.
12. Oblastní øeditelství ÈSD, n.p. v Praze 19491952. AÈD Praha.
13. Oblastní øeditelství ÈSD, n.p. v Hradci Králové 19491952. AÈD Praha.
14. Oblastní øeditelství ÈSD, n.p. v Ústí nad Labem 19491952. AÈD Praha.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Oblastní øeditelství ÈSD, n.p. v Plzni 19491952. AÈD Plzeò, AÈD Praha.
Oblastní øeditelství ÈSD, n.p. v Olomouci 19491952. AÈD Olomouc.
Oblastní øeditelství ÈSD, n.p. v Brnì 1949  1950. AÈD Olomouc.
Oblastné riaditelstvo ÈSD, n.p. v Bratislave 19491952. PA SR Bratislava.
Oblastné riaditelstvo ÈSD, n.p. v Koiciach 19491952. PA SR Koice.
Správa Praské dráhy v Praze 19521963. AÈD Praha.
Správa Ústecké dráhy v Ústí nad Labem 19521963. AÈD Praha.
Správa Plzeòské dráhy v Plzni 19521963. AÈD Plzeò.
Správa Ostravské dráhy v Olomouci 19521963. AÈD Olomouc.
Správa Bratislavskej dráhy v Bratislave 19521963. PA SR Bratislava.
Správa Koickej dráhy v Koiciach 19521963. PA SR Koice.
ÈSD  Správa Severozápadní dráhy Praha 19521988. AÈD Praha.
ÈSD  Správa Jihozápadní dráhy Plzeò 19631988. AÈD Plzeò.
ÈSD  Správa Støední dráhy Olomouc 19631988. AÈD Olomouc.
ÈSD  Správa Východnej dráhy Bratislava 19631988. PA SR Bratislava.
Správa eleznièních dílen Louny 18721948. PA OS Louny.
Správa eleznièních dílen Plzeò 1850 945. PA OS Plzeò.
Správa eleznièných dielní Vrútky 18741948. PA OS Vrútky.
Spoleènosti soukromých drah (kromì místních).
Severní dráha císaøe Ferdinanda (KFNB) 18881906, Øeditelství pro tratì
býv. Severní dráhy cís. Ferdinanda. 19061918. SÚA Praha.
Butìhradská dráha (BEB, BD) 18541923. AÈD Praha.
Rakouská spoleènost státní dráhy (StEG) 18801909, Øeditelství pro tratì
býv. Spoleènosti státní dráhy (1893)19091919. SÚA Praha, AÈD Praha.
Jihoseveronìmecká spojovací dráha (SNDVB) 18561909. AÈD Praha.
Ústecko-teplická dráha (ATE, ÚTD) 18561924. AÈD Praha.
Turnovsko-kralupsko-praská dráha (TKPEG) 18641882. AÈD Praha.
Èeská severní dráha (BNB) 18661909, Øeditelství pro tratì býv. spoleènosti Èeské severní dráhy 19081918. AÈD Praha.
Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) 18701909, Øeditelství pro tratì
býv. spoleènosti rakouské severozápadní dráhy (1871)19091919(1931).
SÚA Praha, AÈD Praha.
Duchcovsko-podmokelská dráha (DBB) 18691886. AÈD Praha.
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10. Prasko-duchcovská dráha (PDE) 18711892. AÈD Praha.
11. Liberecko-jablonecko-tanvaldská dráha (RGTEG) 18861930. AÈD Praha.
12. Èeská západní dráha (BWB) 18591895. AÈD Plzeò.
13. Plzeòsko-bøezenská dráha 18701884. AÈD Plzeò, AÈD Praha.
14. Moravská západní dráha (MWB) 18861952. PA Svit Zlín.
15. Rakouská spoleènost místních drah (ÖLEG) 18801893. AÈD Praha.
16. Èeské obchodní dráhy (BCB) 18811909. SÚA Praha, AÈD Praha.
17. Generální øeditelství Koicko-bohumínské dráhy (KOV, KOB, KBD) 1866
1938(1941). PA SR Koice.
17.1.Provozní øeditelství KBD Èeský Tìín. AÈD Olomouc.
17.2.Provozní øeditelství KBD Koice. PA SR Koice.
Místní dráhy.
1. Zemský výbor království Èeského  eleznièní oddìlení 18931918(1927).
SÚA Praha.
1.1. Agenda spoleèností místních drah zemí garantovaných vedená eleznièním oddìlením zemského výboru král. Èeského. SÚA Praha.
2. Agenda spoleèností místních drah státem garantovaných vedená Rakouským úvìrním ústavem pro dopravní podnikání a veøejné pùjèky. SÚA Praha; AÈD Olomouc, AÈD Plzeò (koncesní listiny).
3. Komitét pro stavbu dráhy Hradec Králové  Èernilov  Opoèno 1909
1920. Státní okresní archiv (SOkA) Hradec Králové.
4. Komitét pro stavbu dráhy èeského severovýchodu 18901947. SOkA Jièín.
5. Stavba dráhy Sudomìø  Stará Paka 18991906. SÚA Praha, SOkA Semily.
6. Spoleènost moravských místních drah v Ostravì 18861949. Archiv mìsta (AM) Ostrava.
7. Místní dráha Ostrava  Karviná 19071949. AM Ostrava.
8. Místní dráha Otrokovice  Zlín  Vizovice 18981952. PA Svit Zlín.
9. Tatranské elektrické vicinální dráhy (1908)19251948. PA SR Koice.
Dalí písemnosti k jednotlivým místním drahám v SÚA Praha, AÈD Praha,
AÈD Olomouc.
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Osobní pozùstalosti.
Brada Karel, Èlupek Bohumil, Gerstner Frantiek Antonín, Gerstner Frantiek
Josef, Hùla Josef, Chlumecký Miroslav, Klein Albert, Klein Hubert, Marek Frantiek, Marek Karel, Perner Jan, Psota Frantiek, Roháèek Jan, Rybák Josef, Streit
Jiøí. Archiv NTM.
paèek Karel. SÚA Praha.
Bazika Eduard. SÚA Praha (u fondù Zemský výbor  eleznièní oddìlení
a Spoleènost státní dráhy), archiv NTM.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rùzné.
Øeditelství øíské dráhy Opolí 19381945. AÈD Praha.
Øeditelství øíské dráhy Dráïany 19381945. AÈD Praha.
Královské Saské státní dráhy 18711938. ?Archiv Nìmecké spolkové dráhy (DBAG) Cottbus, AÈD Praha.
Mechanický výzkumný ústav pøi ústøedním úøadu øíské dráhy v Berlínì.
?(1952 Výzkumný ústav ÈSD).
Pojiovna Kraft. ?
Wagon-Lits. SpA MDÈR.
Sbírka opisù stanièních kronik (1918)19231952(1955). SÚA Praha, SNA
Bratislava, AÈD Praha, AÈD Plzeò, AÈD Olomouc.
Kartotéka Ústøedního dopravního archivu. SÚA Praha.

POZNÁMKY:
1. Organizace eleznièní správy je podrobnì vylíèena v èetné soudobé literatuøe. Zejména v Geschichte der Eisenbahnen österreichisch  ungarischen Monarchie, Vídeò, Tìín, Lipsko 1898, 1908. Czedik Alois von: Der Weg von
und zu den österr. Staatsbahnen, Bd. I.  III., Vídeò, Tìín Lipsko 1913.
Konta Ignaz: Eisenbahnjahrbuch, Vídeò 1868 a 1892. Roèenka státních
a soukromých drah republiky Èeskoslovenské, Praha 1920 a 1938, Výroèní
zpráva ministerstva dopravy  tajné, Praha 1954 a 1967.
2. Obìník Generálního øeditelství rakouských státních drah z 21.3.1893 è.39056
oznamoval otevøení muzea od 1.4.1893 a obracel se na organizaèní sloky
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státních drah s ádostí o získávání muzejních exponátù. K otevøení muzea
pro veøejnost dolo a v kvìtnu. Po zøízení vídeòského technického muzea
se eleznièní sbírky do nìho pøestìhovaly a jsou tam dodnes. SÚA Praha,
fond M (ministerstvo eleznic 19181945) èj. 67628/1924, kr. 4669.
3. Zborowski Viktor: Das Eisenbahnarchiv in Österreich, seine Entwicklung und
Ausgestaltung zum Archiv für Verkehrswesens. In: Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen, roèník 62 (1922), s. 50.
4. Bis zur Errichtung eines besonderen Urkundenarchivs für das Eisenbahnministerium sind die Originalverträge und sonstige Urkunden in der Registratur
in besondere Verwahrung und Evidenz zu nehmen. Vorschrift über die formelle Behandlung der Acten beim Eisenbahnministerium. Wien 1897, § 48
odst. 4.
5. Mechtler Paul: Inventar des Verkehrs-archivs Wien. Inventare Österreichischer Archive IX. Wien 1959, s.4.
6. Bericht der österr. Eisenbahnarchivs über das Jahr 1912. Wien 1913.
7. Archiv zøídilo prezidium Rakouského státního úøadu pro dopravu výnosem
z 9.9.1920 èj. 1970/1920. Nový název Archiv für Verkehrswesen se pouíval a do roku 1939. K 31.3.1939 se eleznièní fondy oddìlily a pøely pod
správu øeditelství øíských drah Vídeò. Po skonèení války vytvoøily fondy
bývalého dopravního archivu jedno z oddìlení Rakouského státního archivu. Blií údaje Mechtler Paul: c. d., s. 510, Feiler Karl: Das archiv für
Verkehrswesen in Wien als Forschungsinstitut für mitteleuropäische Eisenbahngeschichte. In: Die Reichsbahn roèník 17 (1941) è. 89, s. 67 n.
8. Grundsätze über die Liquidation des Staatsvermögens. a Grundsätze über
die Liquidierung des Aktenlaufes. Pro kadý ústøední orgán státní správy
byl ustanoven likvidaèní komisaø. SÚA Praha, fond LKM (Likvidaèní komisaø pro bývalé ministerstvo eleznic)  nezpracovaný materiál, kr. 1.
8. Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruenými a Rakouskem podepsaná v Saint- Germain- en- Laye dne 10. záøí 1919. Sbírka zákonù a naøízení ÈSR 1921 è. 133.
10. Akèní program adresovaný ministerstvu zahranièí ÈSR navrhoval vydat Èeskoslovensku vechen spisový materiál týkající se záleitostí patøících do
jurisdikce ÈSR od r. 1900 a pro vyjmenované agendy (také eleznic) bez
omezení. SÚA Praha, fond LKM  nezpracovaný materiál, kr. 1.
11. Úmluva mezi Èeskoslovenskou republikou a republikou Rakouskou v pøíèinì provedení jednotlivých ustanovení státní smlouvy uzavøené v Saint- Germain- en- Laye. Opoèenský Jan: Archivní úmluva RÈS s republikou Rakouskou. In: Èasopis archivní koly, roèník 1 (1923), s. 103 n.
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12. Rozhodnutí ministerstva zahranièí ÈSR z 15.1.1920 èj. 7617/pres.
13. Statut úøadu reparaèního komisaøe republiky èeskoslovenské v rakouské komisi reparaèní byl schválen ministerskou radou 24.4.1920 èj. 10374/pres.
SÚA Praha, fond LKM  nezpracovaný materiál, kr. 1.
14. Úøad reparaèního komisaøe byl rozhodnutím ministerstva zahranièí z 27.4.1921
èj. 11002/1921 pøièlenìn jako tzv. mírový odbor k vyslanectví ÈSR ve Vídni. Po zruení odboru k 15.1.1921 pøela vìtina agend pøímo na vyslanectví
(pøedevím spisová rozluka). Kulturnì historická komise byla zøízena a koncem roku 1923.
15. Zpráva o postupu spisové rozluky ve 4. ètvrtletí 1923 uvádí rozsah registratur bývalých ústøedních úøadù (v tisících spisù, v závorce mnoství pøevzatého materiálu v kg): Vnitro a zahranièí 1455 (8676), ministerstvo kultu a vyuèování 1350 (14234), finance 2670 (38700), obchod 2461 (8245), eleznice
(ministerstvo, vídeòská øeditelství aj.) 7783 (59123). Uvaujeme-li pomìr 15
cm = 5 kg vybavil eleznièní rezort pro ÈSR 1774 bm písemností. SÚA
Praha, fond MV  dodatky (ministerstvo vnitra  dodatky), kr. 22.
16. Smìrnici vydalo ministerstvo zahranièí ÈSR 1.2.1921 èj. 35035/20 pres na
základì instrukce pøedloené Úøadem zástupce ÈSR ve vídeòské sekci reparaèní komise z 10.12.1920. SÚA Praha, fond MV  dodatky, kr. 21.
17. Návrh JUDr. Tachecího na zjednoduené vybavování spisù z 28.4.1921. SÚA
Praha, fond LKM  nezpracovaný materiál, kr. 1.
18. Josef Pilnáèek odborný spisovatel z Vídnì nabídl ministerstvu eleznic
ÈSR v roce 1931 sepsání archiválií týkajících se rezortu v Archivu pro dopravu ve Vídni. Ministerstvo konstatovalo, e soupis by uiteèný byl. Obrátilo se o radu na ministerstvo zahranièí, které oznámilo, e jediným povolaným vykonávat podobné práce je Kulturnì- historická komise pøi vyslanectví.
M èj. 55678/1935 s priory. SÚA Praha, fond M, kr. 2027.
19. Úprava vydávání správních spisù sjednaná mezi republikou Èeskoslovenskou a královstvím Maïarským, è.160/1927 Sb.
20. M èj. 71574, 71576, 71577/1921. SÚA Praha, fond M, kr. 155. Viz té M
èj. 50080/1927, kr. 600.
21. Dohoda a statut komise uveøejnìny ve vìstníku ministerstva vnitra è.3
z 15.4.1924. Za ÈSD se prací zúèastnil zástupce øeditelství drah Koice.
22. Prozatímní zøízení eleznièního archivu viz spis z 16.6.1920 èj. 31327/1920.
SÚA Praha, fond M, kr. 133.
23. Výnos ministerstva eleznic z 14.10.1922 èj. Pres 2076/1922.
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24. Zøízení A oznámeno v Úøedním vìstníku ministerstva eleznic roèník 5
(1923) è. 7 z 10.2.1923. Èj. 81532/1923 se nalézá jako prius u spisu èj. D50849/1941. SÚA Praha, fond M, kr. 3677.
25. Bestimmungen über die Verwaltung und Benützung des Archives für Verkehrswesen. (Archiv  Ordnung). Bundesministerium für Verkehrswesen Zl.
1935/St.V. Wien 5.11.1920. SÚA Praha, fond LKM  nezpracovaný materiál, kr. 1.
26. Klecanda Vladimír: Èeskoslovenský eleznièní archiv. In: Èasopis archivní
koly roèník 1 (1923), s. 183.
27. Zprávy eleznièního archivu z let 1924  1936 priorovány u spisu èj. 29613/
1936. SÚA Praha, fond M, kr. 2164.
28. Pamìtní knihy eleznièních stanic byly zavedeny výnosem ministerstva eleznic ze 17.10. 1923 èj. 27291/1923. V roce 1940 dolo k jejich zruení a po
skonèení války byly obnoveny. Jejich soustavné vedení ukonèila reorganizace eleznic v r. 1953.
29. Obsah Èeskoslovenského eleznièního archivu intimován 23.4.1928 èj.
19461/1928 vem øeditelstvím státních drah. Pøiloen je k Zprávì o èinnosti
A za rok 1927. SÚA Praha, fond M, èj. 19461/1928 jako prius u èj. 29613/
1936, kr. 2164.
30. SÚA Praha, fond M, èj. 60346/1938 jako prius u èj. 41254/1943, kr. 4217.
31. SÚA Praha, fond M, èj. D 42478/1940 jako prius u èj. 41254/1943, kr.
4217.
32. Restituce spisù z Polska a Nìmecka viz spis ministerstva dopravy z 15.11.1951
èj. 28122/1951. SÚA Praha, fond MD I (ministerstvo dopravy 19451952),
kr. 1185.
33. Richtlinien für die Abgabe und Benutzung der für das Deutsche Reich in
Betrag kommenden, derzeit in Protektorat Böhmen und Mähren verwahrten
Archivalien. Úøad øíského protektora èj. II  B  20604/20606 z 8.8.1939.
Podrobnosti u spisu ministerstva eleznic èj. Kd 151/1939 u èj. D46493/
1942. SÚA Praha, fond M, kr. 39.
34. Tamté.
35. SNA Bratislava, fond PV (povereníctvo vnútra) sg. Pres/A 1950, kr. 76.
36. SÚA Praha, fond ÚAMV 19491950, sg. 109/21a 1950, kr.10.
37. Slovenský zákonník è.79/1941 Zb.z.
38. Dohoda medzi Èeskoslovenskou republikou a Maïarskou lidovou republikou vo veci vzájomného vydania súdnych a správnych spisov ako aj súd-
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nych, poruèenských, správnych a finanèných depozitov. SNA Bratislava,
fond PV, sg.Pres/A 1950, kr. 76.
39. SÚA Praha, fond MD I, èj. Pres 1379/1945 z 6.6.1945 jako prius u èj. Pres
1963/1946, kr. 8.
40. SÚA Praha, fond M, èj. Kd 286/1942 s priory, kr. 3939. V rezotech bez
vlastního archivu provádìl vak AMV dozor ji ve 30. letech.
41. SÚA Praha, fond M, vyjádøení z 20.9.1941 èj. Kd 1964/1941 jako prius
u èj. Kd 286/1942, kr. 3939.
42. Vyjádøení Dr. áèka k návrhu nového archivního øádu ministerstva dopravy.
SÚA Praha, fond ÚAMV 19461949 (ústøední archiv ministerstva vnitra),
signatura III/4b  1947, kr. 11.
43. SÚA Praha, fond MD I, èj. Pres 4891/1945, kr. 10.
44. Pøedpis ÈSD A19 Archivní øád platný od 1.9.1947. Schválen výnosem ministerstva dopravy ze 17.3.1947 èj. Pres 2347/1947.
45. SÚA Praha, fond ÚAMV 1951  1954, sg.355.0 SAK, kr. 40.
46. Zøízení ústøedního archivu ministerstva dopravy viz èj. 23604/1952 ze
14.10.1952. SÚA Praha, fond MD I, kr. 229.
47. Smìrnice pro vedení dopravního archivu ministerstva dopravy, MD èj.717/
1953 z 20.1.1953. SÚA Praha, fond ÚAMV 19511954, kr. 7.
48. Srovnej Tarantová Marie: Podnikový archiv Èeskoslovenských státních drah
(ÈSD)  Správa Severozápadní dráhy. In: SAP 29 (1989), s. 466485. K doplnìní viz piritová Alexandra: Písemnosti bývalého Dopravního archivu v Praze. In: SAP 30 (1990), s. 379383. Statut archivù správ drah vydán ministerstvem dopravy 4.9.1952 èj. 469/1952.
49. Návrh smìrnice pro podnikové archivy. SÚA Praha, fond ÚAMV 1951
1954, kr. 7.
50. Podrobné seznamy a protokoly srovn. èj. PD III/1-1215-1954. SNA Bratislava, fond PD (povereníctvo dopravy), kr. 195. Písemnosti byly v dubnu
1964 pøevezeny z Prahy zpìt do Bratislavy, ale inventáø fondu je neuvádí.
51. Skartaèní øád ministerstva dopravy èj. 13524/1953 viz SÚA Prah, fond ÚAMV
19511954, kr. 7. Ministerstvo eleznic publikovalo svoji skartaèní smìrnici
ve vìstníku 1953 è. 15 z 30.7.1953.
52. SÚA Praha, fond ÚAMV 19511954, signatura 055.6 MD, kr. 11.
53. Tarantová Marie, c. d.
54. Vládní naøízení è. 29/1954 Sb., o archivnictví.
55. Vyhláka ministerstva vnitra o archivech hospodáøských a rozpoètových organizací z 13.7.1956 è. 153 Úl.
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56. Rozkaz ministra dopravy z 18.6.1958 èj. 29566/1958. SÚA Praha, fond ÚLMD
(Ústøední likvidátor ministerstva dopravy)  nezpracovaný materiál, signatura ÚL 1  1960(1959), kr. 2. K funkci rezortního referenta pro podnikové
archivy srovn. §§ 3 a 4 vyhláky è. 153/1956 Úl.
57. SÚA Praha, fond ÚLMD  nezpracovaný materiál, èj. 28658/1960 z 20.9.1960,
signatura ÚL 1  1960(1959), kr. 2.
58. SÚA Praha, fond SÚA 19551960 (registratura SÚA), signatura 055.6 MD,
kr. 16.
59. Zápis z porady viz SÚA Praha, fond SÚA 19611962, signatura 055.6 MD,
kr. 16.
60. Tamté.
61. Záznam pro domo ústøedního likvidátora z 22.3.1961. SÚA Praha, fond
ÚLMD  nezpracovaný materiál, signatura ÚL 1  1961, kr. 5.
62. ádost Dílen pro opravu vozidel v Plzni z 6.7.1961. SÚA Praha, fond ÚLMD
 nezpracovaný materiál, signatura ÚL 1  1961, kr. 5.
63. Zmìna pøedpisu Oo9 Smìrnice pro vyøazování (skartaci) písemností v oboru
pùsobnosti ministerstva dopravy. Vìstník ministerstva dopravy 1964 è. 19
ze 14.10.1964.
64. Tarantová Marie, c.d.
65. Pøedpis Federálního ministerstva dopravy M 26 Smìrnice pro podnikové
archívy platná od 1.1.1975, schválená ministrem dopravy 20.5.1974 èj. 10581/
1974.
66. Spiritza Juraj: Delimitácia archívnych dokumentov slevenskej proveniencie
a spisová rozluka po zániku Èeskej a Slovenskej federatívnej republiky. In:
Slovenská archivistika è.1, roè. 29 (1994).
67. Základní informace o ÚTA. Nymburk 1993.
68. Srovnej Kunt Miroslav: Èeské dráhy  smetitì dìjin. In: Obzor, týdeník
Odborového sdruení eleznièáøù roè.5, è. 25 z 20.6.1994.
69. Bericht der österr. Eisenbahnarchivs über das Jahr 1912. Wien 1913.
70. Vorschrift über die formelle Behandlung der Acten beim Eisenbahnministerium. Wien 1897.
71. Srovn. Mechtler Paul: c.d., s. 98.
72. Vorschrift über die formelle Behandlung der Acten bei der k.k. Staatsbahndirection Pilsen. Plzeò 1897.
73. Geschäftsordnung für die k.k. Staatsbahndirection. Wien 1897.
74. Kanzleivorschrift für die k.k. Staatsbahndirectionen. Wien 1909.
75. Geschäftsordnung für die k.k. Staatsbahndirection. Wien 1909.
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