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ÚVOD  

 Tématem bakalářské práce je Historie a vývoj Státního okresního archivu Pardubice  

do současnosti. Cílem práce je zpracování historie a vývoje Státního okresního archivu 

Pardubice, především s využitím nepublikovaných pramenů a další související literatury. 

Pozornost bude věnována i činnosti pardubického archivu v současnosti. 

 První kapitola je věnována legislativě archivnictví. Pojednává stručně o jednotlivých 

pojmech a funkcích archivu. V první řadě definuje termín: archiv, jaké je jeho poslání  

a funkce. Dále, co se rozumí pod pojmem spisová a archivní služba, elektronická spisová 

služba, jak je organizována činnost spisové a archivní služby jako výběr archiválií, evidence, 

zpracování archiválií a archivní pomůcky a jejich ochrana. 

 Stěžejní částí této bakalářské práce je druhá kapitola pod názvem Historie pardubického 

archivu, kde je představena, jak už je zmíněno v názvu, historie archivu města Pardubice, 

a to od samotného počátku archivnictví v Pardubicích, až po samotný vznik okresního 

archivu. Tedy, kdy byla první zmínka o vzniku městského archivu, v jaké době to bylo,  

kdo měl na starost písemnosti a jejich uložení a co se dělo s archiváliemi postupem času. Dále 

bakalářská práce provádí historický nástin archivu od druhé poloviny 19. století přes období 

po skončení druhé světové války až po současnost, tím je myšlena současná podoba archivu. 

V další podkapitole bude uvedeno, které okresní archivy patří do Východočeského kraje. 

Neméně podstatnou podkapitolou je organizační struktura Státního okresního archivu 

Pardubice, kde je popisován organizační řád a struktura archivu i personální obsazení. Druhá 

kapitola je ukončena významnými pracovníky archivu, kteří se podstatně podíleli na chodu  

a vývoji archivu, tak i záchraně písemností a kulturně obohatili pardubickou společnost. 

 Třetí kapitola se zaměřuje na činnost pardubického archivu, a to v předarchivní péči, 

archivním zpracování, restaurování-konzervaci archiválií, na knihovnu archivu a typu 

archivních fondů. Tato kapitola se věnuje výročním zprávám z let 2013-2016, kde bude 

provedeno jejich srovnání v oblasti předarchivní péče a knihovny archivu.  

 Čtvrtá kapitola se zabývá badatelskou činností. Je zde popsáno několik důležitých 

ustanovení badatelského řádu SOkA Pardubice a badatelské agendy. 

 Bakalářskou práci zakončuje pátá kapitola nazvaná Společensko-kulturní rozměr archivu. 

Tato kapitola se věnuje kulturní činnosti archivu, který se snaží zprostředkovat široké 

veřejnosti pardubickou historii, a to publikacemi vydanými samotným archivem nebo 
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návštěvou výstav či besed, díky tomu obohacuje pardubickou společnost o různá témata 

historie Pardubic a okolí. 
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1 POJEM A FUNKCE ARCHIVŮ 

První kapitola pojednává o jednotlivých pojmech a funkcích archivu, které je nutné  

vysvětlit, kvůli jejich dalším zmínkám v této práci.  

1.1 Archiv – definice pojmu a jeho poslání 

 Název archiv pochází z řeckého slova archeion nebo archeia, což znamenalo původně 

úřední či vládní instituci nebo její budovu, kde se ukládaly vzešlé úřední písemnosti.  

 „Současně slovem archeia bylo označováno místo, kde byly písemnosti shromažďovány nebo 

ukládány. Postupně bylo slovo archeion chápáno především ve významu písemné pozůstalosti 

z úřední činnosti.“ 
1
  

 Ottův slovník naučný definuje archiv jako sbírku písemných památek a jako místo, kde 

jsou tyto písemné památky ukládány. 
2
Termín archiv přijala i latina – archivum a většina 

jiných jazyků např. italsky – Archivio, francouzsky – les Archives, německy – das Archiv, 

anglicky Archives aj. „Archiv přebírá písemnosti, tj. písemné, obrazové, zvukové a jiné 

záznamy, které vzešly z činnosti státních orgánů, obcí a jiných právnických osob i z činnosti 

fyzických osob a které vzhledem ke svému dokumentárnímu významu mají trvalou hodnotu, tj. 

archiválie.“
3
 Posláním archivu je shromažďovat, zpracovávat, třídit, zpřístupňovat  

a trvale ukládat archiválie trvalé hodnoty pro praktické a vědecké potřeby.
4
  V dnešní době 

můžeme význam slova archiv chápat několika způsoby: 

V první řadě jako úřad, ve kterém je uloženo a spravováno množství archiválií z vymezené 

sběrné oblasti archivu, ve které sídlí správa archivu a v níž je také možné archiválie vidět, 

respektive studovat.  

V druhé řadě je chápán jako soubor vybraných písemností vzešlých z organizační činnosti 

úřadu, instituce nebo jednotlivce, tedy archivní fond
5
.  

A v neposlední řadě je archiv chápán jako budova, ve které jsou archiválie
6
 uloženy. 

                                                 
1
 BARTOŠ, Josef., Chobot, Karel. Úvod do archivnictví pro historiky. Olomouc, 2000. ISBN 80-244-0142-8, s. 

10. 
2
 Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí ; druhý díl : Alqueire - Ažušak : se 47 

přílohami a 213 vyobrazeními v textu. B.v. Praha : Otto, 1889. s.691. 
3
 BITTNER, Ivan., ONDŘEJKOVÁ, Olga., SMUTNÁ, Kateřina.,ŠTROBLÍK, Vladimír. Spisová a archivní 

služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře. Praha, 1998. ISBN 80-7201-549-4, s. 79. 
4
 ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Archivnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6514-7,s. 8. 

5
 Archivní fondem rozumíme soubor archiválií, který vznikl výběrem dokumentů vytvořených z činností fyzické 

či právnické osoby, územně samosprávného celku nebo organizační složky státu. 
6
 Takový záznam, který byl vzhledem k době vzniku, původu, obsahu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané 

politickým, právním, hospodářským, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem, vybrán 

k trvalému uchování a zaevidován v evidenci archiválií. 
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 V České republice tvoří archivní síť, dle zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové 

službě ve znění pozdějších předpisů, tzv.: 

a) veřejné archivy 

 Národní archiv (dříve Státní ústřední archiv),  

 Státní oblastní archivy (Praha, Třeboň, Plzeň, Litoměřice, Zámrsk), Moravský 

zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě s organizačními jednotkami, 

kterými jsou státní okresní archivy. 

 Specializované archivy, 

 Bezpečnostní archivy, 

 Archivy územních samosprávných celků, 

 Archiv bezpečnostních složek.
7
 

b) soukromé archivy 

 Soukromými archivy jsou ostatní archivy, které mohou zřizovat právnické nebo fyzické 

osoby po udělení akreditace.
8
 V současné době v České republice působí 11 soukromých 

akreditovaných archivů, a to: 

 Archiv Židovského muzea v Praze, 

 Archiv společnosti Škoda Auto, 

 Všeodborový archiv ČMKOS (Českomoravské konfedera odborových svazů), 

 Archiv České strany sociálně demokratické, 

 Archiv Centra hasičského hnutí, Přibyslav, 

 Archiv ArcelorMittal Ostrava, a.s., 

 Archiv OKD, a.s., 

 Archiv společnosti Sokolovská uhelná, 

 Archiv Vítkovice, a.s., 

 Ústřední archiv společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., 

 Archiv Biskupství brněnského.
9
 

                                                 
7
 ZÁKON č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. 
8
 § 42 zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů. 
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 Nakonec nemohu opomenout na pojmy jako knihovna a muzeum, které jsou spjaty 

s archivem. 

 Knihovna shromažďuje, uchovává, eviduje a zpřístupňuje obzvláště tištěné zdroje 

a informace. Z rukopisů shromažďuje jen ty, které jsou neúřední povahy, tj. literární.  

V knihovně se uchovávají především noviny, časopisy, knihy, rukopisy a brožury. Knihovna 

se dělí na soukromou nebo veřejnou, též podle regionální působnosti na národní, místní  

a krajskou. Mohou být také odborné nebo všeobecné. Své přírůstky získává knihovna 

nejčastěji nákupem. 

 Muzeum je stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená 

veřejnosti. Shromažďuje, získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje, zpřístupňuje a vystavuje 

hmotné předměty, doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy  

a potěšení. Muzea využívají sbírek nebo sbírkových předmětů též o přírodě a historii.
10

 

V některých muzeích jsou uchovávány některé archivní fondy. Na rozdíl od knihoven  

se jedná většinou o předměty jedinečné od různých původců, které nejsou určeny pro širší 

veřejnost, ale i přesto jsou shromažďovány a zpřístupňovány pro badatele a pro širší 

veřejnost.  

1.2 Spisová a archivní služba 

V současné době se spisová služba vykonává písemnou nebo elektronickou formou  

za využití výpočetní techniky. Povinnost vykonávat spisovou službu mají: 

 veřejnoprávní původci, 

 kraje, 

 hlavní město Praha, 

 obce s pověřeným obecním úřadem a obce s matričním nebo stavebním úřadem, 

 městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města a městská část 

Prahy, na něž byla přenesena část působnosti obce s pověřeným obecním úřadem nebo 

působnosti stavebního úřadu či matričního úřadu.
11

 

Spisová služba zajišťuje odbornou správu dokumentů vzniklých z činnosti původce, 

popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců. Zahrnuje jejich řádný příjem (včetně výběru 

nejcennějších pro trvalou úschovu), evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, 

                                                                                                                                                         
9
 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: Archivnictví[online]. [cit. 2017-05-29]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/archivy-a-archivalie.aspx. 
10

 ZÁKON č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
11

 § 63 zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů. 
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podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, včetně kontroly těchto 

činností. 
12

 

Spisovou službu lze chápat jako soubor pravidel a opatření zajišťující správný chod 

administrativy a zároveň práci, vykonávanou podle těchto pravidel, které z této činnosti 

zajišťují kanceláře a navazují spisovny. Se spisovnou je samozřejmě úzce spjat archiv, 

protože písemnosti před převzetím do archivu z valné většiny prochází spisovnou. Rozdíl 

mezi spisovnou a archivem spočívá v rozdílné dokumentární hodnotě uložených písemností. 

Spisovna je místo, které slouží k uložení, vyhledávání a předkládání vyřízených 

dokumentů pro potřeby původce a k provádění skartačního řízení. Dokumenty se následně 

ukládají podle spisového řádu původce
13

. Jednotlivé dokumenty z různých oddělení jsou 

označeny skartačním znakem a skartační lhůtou. Dokumenty jsou nejčastěji uloženy 

v útvarových či příručních spisovnách (pozn. používají se dále spisovny pro utajované 

dokumenty, správní archiv a uložiště datových zpráv – spisovna v elektronické podobě)  

a případně mohou pokračovat do centrální spisovny. Pokud se dokumenty předávají  

do centrální spisovny, musí být zkontrolovány – to znamená, že dokument musí být čitelný, 

kompletní, označený názvem, spisovou značkou, skartační lhůtou a skartačním znakem:  

 A (archiv) označuje dokument trvalé archivní hodnoty, který bude vybrán jako 

archiválie k trvalému uložení do archivu, 

 S (stoupa) označuje dokument bez trvalé hodnoty a bude ve skartačním řízení navržen 

ke zničení, 

 V (výběr) označuje dokument, který bude ve skartačním řízení posouzen a rozdělen 

mezi A či S.
14

 

V centrální spisovně jsou dokumenty uloženy po dobu skartačního řízení.
15

 

Kapitolu zakončím definicí archivní služby, která představuje soubor pravidel, zásad  

a činností, které souvisejí se shromažďováním, přejímáním, ukládáním, evidencí, ochranou, 

odborným zpracováním, zpřístupňováním a využíváním archiválií jako součást národního 

kulturního dědictví. Archivní služba se orientuje na uchovávání dokumentů trvalé hodnoty 

a napomáhá při zpětném ověřování různých práv původce. 

                                                 
12

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

předpisů, a další související zákony. 
13

 VÝCHODOČESKÉ ARCHIVY: Podmínky pro fungování spisoven a archivů [online]. [cit. 2016-06-17]. 

Dostupné z: http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/podminky-pro-fungovani-spisoven-a-archivu. 
14

 ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Archivnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6514-7,s 95.  
15

 Postup, při kterém se vyřazují dokumenty nadále nepotřebné pro činnost původce a při kterém příslušný archiv 

provádí výběr archiválií. 
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1.3 Elektronická spisová služba 

Spisová služba neobsahuje pouze dokumenty v listinné podobě (papírové formě),  

ale i v elektronické (digitální formě). Elektronická spisová služba je modernější částí  

v oblasti ukládání dokumentů a využívá k tomu softwarové aplikace či výpočetní techniku, 

např.: software 602.cz, IFIS, GINISIS či GORDIC. 

Na dokumenty v elektronické podobě se vztahuje Národní standart pro elektronické 

systémy spisové služby (NSESSS), který je zveřejněn ve věstníku MV č. 64/2012. Dále zákon 

č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. 

Další zákon vztahující se na elektronickou komunikaci je zákon č. 300/2008 Sb.,  

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů. 

 Příjem dokumentů je prováděn tzv. elektronickou podatelnou, jejíž součástí je datová 

schránka. Ta představuje elektronické uložiště, které je určeno k doručování a provádění 

úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku mají ze zákona povinně zřízenou 

všechny orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, advokáti, 

daňoví poradci a insolvenční správci. Ostatní si ji mohou libovolně založit.
16

 

Ministerstvo vnitra zřizuje a spravuje datové schránky. 
17

 Jejich prostřednictvím může 

původce posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě jako datovou zprávu, 

která má stejnou váhu jako dokument v listinné podobě. Datová zpráva, která je zaslána  

do datové schránky, je doručena okamžikem přihlášení oprávněné osoby (včetně 

administrátora). Pokud se oprávněná osoba nepřihlásí do datové schránky během 10 dnů ode 

dne, kdy do ní byl dokument odeslán, považuje se dokument za doručený posledním dnem 

této lhůty. Datové zprávy jsou ve schránce uloženy po dobu 90 dnů, poté jsou automaticky 

vymazány. 

U některých dokumentů je potřeba provést autorizovanou konverzi dokumentů, kterou 

provádí Czech-POINT.
18

 Po jejím provedení autorizovaná konverze má právní váhu ověřené 

kopie dokumentu.  

Elektronický systém spisové služby je velkým přínosem pro všechny organizace. V dnešní 

době plné digitálních technologií bylo doslova nutností, aby instituce začaly spisovou službu 

                                                 
16

 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: Datové schránky [online]. [cit. 2017-06-20]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-datove-schranky.aspx 
17

§ 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších 

předpisů. 
18

 Je univerzální kontaktní místo veřejné správy, která poskytuje občanům zejména ověřené výpisy z centrálních 

registrů jako je veřejný rejstřík, registr živnostenského podnikání nebo rejstříky trestů a řadu dalších služeb, 

např. podání žádosti o zřízení datové schránky nebo autorizovanou konverzi dokumentů. 
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vést v elektronické podobě. Výhodou spisové služby v elektronické podobě je vyřízení 

dokumentů přesněji, kvalitněji a rychleji. 

1.4 Organizace činnosti archivní služby 

U organizace archivní služby je nutné se zmínit o rozšíření archivního dohledu z hlediska 

jednání archivů s organizacemi státní správy, samosprávy, právnických i fyzických osob. 

Samosprávné a státní organizace ukládají své písemnosti do státních archivů. Po skartačním 

řízení a po odevzdání předávacího protokolu péče o archiválie končí. Přesouvá se do 

kompetence příslušného státního archivu. Státní archivy na druhou stranu dohlížejí  

na předarchivní péči, řádnou evidenci, ukládání a vyřazování písemností u původce.  

1.4.1 Výběr archiválií 

 Po uplynutí skartační lhůty dokumentů uložených ve spisovnách provádí příslušný archiv 

výběr archiválií podle stanovených kritérií. Kritériem výběru archiválií je trvalá hodnota 

dokumentu vzhledem k: 

a) době vzniku 

 příslušný archiv za archiválie vybírá „dokumenty vzniklé do roku 1850, 

dokumenty z oborů průmyslové a zemědělské výroby, úvěrové soustavy  

a pojišťovnictví, finančního a důlního podnikání včetně patentů na významné 

vynálezy vzniklé do roku 1900, fotografické záznamy vzniklé do roku 1900, 

zvukové záznamy vzniklé do roku 1930 a filmové záznamy vzniklé  

do roku1930“.
19

 

b) obsahu 

 podle obsahu se vybírají archivem takové dokumenty, které mají trvalou 

hodnotu danou jejich politickým, právním, historickým, hospodářským, 

kulturním, vědeckým či informačním významem. 

c) původu 

 podle původu se za archiválie vybírají dokumenty, které mají trvalou hodnotu 

vzhledem k významu, funkci nebo postavení jejich původce. 

d) vnějším znakům 

                                                 
19

 § 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění zákona č. 

250/2014 Sb. 
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 podle vnějších znaků se za archiválie považují dokumenty, které mají trvalou 

hodnotu vzhledem k jejich výtvarné hodnotě, jazyku, písmu, psací látce, 

způsobu vyhotovení, případně dalším obdobným vlastnostem. 

 Příslušný archiv provádí výběr archiválií z dokumentů původců ve skartačním řízení nebo 

mimo skartační řízení.
20

 

1.4.2 Evidence archiválií 

Po výběru archiválií jsou vybrané dokumenty vzaty do evidence archiválií. „Archiválie, 

které jsou evidovány na území České republiky, tvoří Národní archivní dědictví. Národní 

archivní dědictví je vedeno v základní, druhotné a ústřední evidenci. Základní jednotkou 

evidence je archivní fond, archivní sbírka nebo jejich část nebo jednotlivá archiválie.“ 
21

 

Základní evidenci Národního archivního dědictví, která nenáleží do péče archivů nebo 

kulturně vědeckých institucí, vede Národní archiv nebo státní oblastní archivy podle 

působnosti. Druhotná evidence zahrnuje evidenční listy Národního archivního dědictví  

a evidenci archivních pomůcek. Archivy a kulturně vědecké instituce jsou povinni archivu, 

který vede druhotnou evidenci, poskytovat údaje z evidenčních listů Národního archivního 

dědictví a z evidence archivních pomůcek a posílat mu stejnopisy svých archivních pomůcek. 

Ústřední evidenci NAD, která zahrnuje jeho evidenční listy i evidenci archivních pomůcek, 

vede Ministerstvo vnitra. 

Každá uvedená evidence je uchována v listinné podobě nebo na technických nosičích dat. 

Evidenční pomůckou u každého přírůstku je přejímací seznam, který je dokladem o převzetí 

písemností a slouží jako orientační pomůcka. Přejímací seznamy s dalšími informacemi 

původce (kopie zakládací listiny, rozhodnutí o vzniku, organizační změny, aj.) se zakládají  

do samostatného pořadače chronologicky a tvoří tzv. spisy o fondu nebo sbírce. Přírůstek  

je ihned po převzetí zapsán do přírůstkové knihy. Přírůstková kniha se vede jenom jedna  

pro celý archiv. Do přírůstkové knihy se uvádí pořadové číslo přírůstku (rok), datum převzetí, 

název a sídlo organizace, z jejíž činnosti archiválie vznikly, časový rozsah archiválií, rozsah 

archiválií v běžných metrech (bm), počet archivních jednotek, spisy o odevzdání archiválií  

do archivu, místo uložení archiválií a případné poznámky. Pro každý archivní fond  

                                                 
20

 ZÁKON č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění zákona č. 

250/2014 Sb. s.5. 
21

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

předpisů, a další související zákony,s.10. 
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je v archivu veden evidenční list, který je hlavním článkem evidence jednotky archivního 

fondu a je zařazen do centrální kartotéky archivu podle jednotného věcného schématu.
22

 

1.4.3 Zpracování archiválií a archivní pomůcky 

Abychom archiválie uložené v archivu mohli užívat, je nutné je nejdříve rozdělit podle 

metodických zásad na archivní sbírky nebo fondy. Archiválie potom archiváři uspořádají 

podle zvoleného třídícího schématu a vytvářejí se k nim různé druhy archivních pomůcek. 

„Archivní pomůckou je informační systém (souhrn informací), který se vytváří při archivním 

zpracování a slouží pro evidenci a orientaci v obsahu a rozsahu archivního souboru, části 

archivního souboru nebo jeho série a který podává informaci o souvislostech (kontextu) 

archiválií.“ 
23

 Badatelům se archivní pomůcka zpřístupňuje v listinné či digitální podobě. 

Archivní pomůcky se rozdělují na: 

a) základní   

 katalog,  

 inventář,  

 dílčí inventář, 

 manipulační seznam prvního a druhého typu. 

 Archiválie, které jsou opatřeny základní archivní pomůckou, se považují za 

inventarizované. 

b) speciální 

 tematický katalog, 

  rejstřík,  

 tematický rejstřík,  

 soupis archiválií. 

 Archiválie, které jsou opatřeny speciální archivní pomůckou, se považují  

za inventarizované. 

c) referenční pomůcky 

 soupis fondů, 

                                                 
22

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

předpisů, a další související zákony, s.10. 
23

 WANNER, Michal. Základní pravidla pro zpracování archiválií. Druhé, doplněné a rozšířené vydání. Praha: 

Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2015. ISBN 978-80-86466-78-1, str. 35. 
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 popis fondu, 

 průvodce, 

 edice.
24

 

1.4.4 Ochrana archiválií 

 „S počátkem uvědomělého vytváření listinných a knihovních celků a snahou o jejich 

dlouhodobější uchování ve stavu, který by umožnil, kdykoliv to v budoucnu bude potřeba,  

do nich nahlédnout, prostudovat je či využít informace v nich obsažené, vyvstala potřeba 

jejich ochrany.“
25

 Jedná se o ochranu před využíváním, studiem či nahlédnutím, také před 

uložením v nevhodných podmínkách, které by mohly vést k jejich poškození. Pokud  

by došlo k takovému poškození, musíme udělat vše pro jejich záchranu. Z tohoto hlediska  

lze říci, že ochrana archivních dokumentů vždy byla, je a bude důležitá pro samotnou 

existenci archivu. 

O archiválie musí být řádně postaráno z důvodu struktury materiálu dokumentů,  

která postupem času stárne a podléhá původním vlastnostem, jelikož je z organického 

původu. K vnějším faktorům stárnutí (degradace) archiválií patří teplota, relativní vlhkost, 

nečistoty ovzduší, sluneční záření, biologická činnost (mikroorganizmy jako plísně a bakterie, 

hmyz, hlodavci, ptáci) a působení člověka.  

K vnitřním faktorům poškození patří vliv látek obsažených v papíru, např. poškození 

hydrolýzou, oxidací a fotooxidací.  

 Ochrana archiválií nedokáže trvale zachovat dokumenty (např. pergameny a jejich obsah 

psaný inkoustem), ale má zájem o jejich fyzicky dlouhodobé uchování. 

Ošetření archiválií se provádí konzervací a restaurací. To probíhá ve specializovaných 

dílnách odbornými pracovníky.  

 

                                                 
24

 VYHLÁŠKA č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
25

 NÁRODNÍ ARCHIV: Ochrana archivních fondů a sbírek [online]. [cit. 2016-12-12]. Dostupné 

z: http://www.nacr.cz/A-onas/G-ochr.htm. 

http://www.nacr.cz/A-onas/G-ochr.htm
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2 HISTORIE PARDUBICKÉHO ARCHIVU 

Počátky městského archivu v Pardubicích se přiřazují k té době, kdy bylo městu potvrzeno 

městské zřízení, konkrétně dne 18. června 1512 Vilému z Pernštejna. Díky tomuto zřízení 

bylo povoleno založení a vedení městských knih.
26

 Příchod Viléma z Pernštejna způsobil 

velký převrat v městské správě.
27

 Mezi nejzajímavější a nejvzácnější písemné památky jistě 

patří tzv. Rudá kniha (nejstarší městská kniha, 1515), Knihy městské gruntovní a smolná 

neboli černá kniha, starý pozůstatek dávného soudnictví v Čechách.
28

 „Péče o archiv a jeho 

uložení je ovšem již velmi starého data a sahá až do 16. století. Již v instrukci Vojtěcha 

z Pernštejna se např. ukládá písařům, aby registra důchodní ukládaly do truhly ve sklepě. 

Roku 1933 objevena truhla ve sklepě pod zámeckou kaplí Pardubického zámku sloužila 

rovněž nepochybně k ukládání archiválií, jak dosvědčuje list Jana z Pernštejna jeho synům 

z 29. 7. 1545.: „...a přípisy těch kšaftův i také přípisy těch listů, na jaký způsob kšaftové jsou 

jim ode mne svěřeni, jim přečetli, kteréž zapečetěné pečetí mou v sklepě mém na Pardubicích 

při Jiříkovi Kyklovi najíti máte.“
29

 

„Nejstarší popis archivu velkostatku je zaznamenán v „Hauptinventariuvm der königl. 

Cron-und Cammer Herrschaft Pardubitz“ z roku 1719. Zpracoval jej kancelářský písař  

Jan František Pátek, jako přísežní svědci jsou podepsaný Rudolf Holub a Jiří Antonín 

Javorský.“ 
30

 

2.1 Počátky archivnictví v Pardubicích  

Počátky archivnictví (péče o archiválie) v Pardubicích sahají již do 13. století, avšak 

dochované písemnosti jsou až od 16. století a jejich úschovu měl na starosti městský písař, 

který musel být vyučen v tomto oboru. Nejstarším  písařem pardubickým byl pan Burjan. Jak 

šel čas, dostávaly se pardubické archiválie na místa, kam nepatří, nebo dokonce zanikly. Vina 

se přisuzuje především požárům, které postihly město dvakrát (v roce 1507; 1538) a třicetileté 

válce.
31

 Podíl na tom všem má i lidská nevšímavost a nedbalost k historickým památkám. 

Díky tomu byly některé archiválie rozdány darem či se dostaly (doposud neznámými cestami)  

do Archivu Národního muzea v Praze, kde nemají oprávnění vůbec být, jelikož se jedná  

o nejstarší a nejvzácnější archiválie patřící mezi pardubické. Některé se vrátily v roce 1955 

                                                 
26

SAKAŘ, Josef. Dějiny Pardubic nad Labem. Pardubice, 1920, díl II., část 1. 
27 SAKAŘ, Josef. Dějiny Pardubic nad Labem. Pardubice, 1920, díl II., část 1, s.5. 
28

 BIČÍK, Zdeněk. Smolné knihy pardubické. In Pardubicko, Pardubice, 1949, s.26. 
29

 BIČÍK, Zdeněk. Velkostatek Pardubice a jeho archiv. In Sborník prací východočeských archivů, Zámrsk, 

1970, s. 154. 
30

 Tamtéž, s.155. 
31

 BIČÍK, Zdeněk. Městský archiv v Pardubicích: Průvodce po archivu Pardubice. Pardubice, 1956. 
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zpět do archivu Pardubice, ovšem zdaleka ne všechny. Archivní materiály městských úřadů 

(Přelouč, Holice), o které se starali členové musejních spolků, se zachovaly v celku ucelené. 

Významně horší byla situace v obcích, kde se o staré materiály skoro nikdo nestaral.  

Za zmínku stojí jistě II. světová válka, kdy se písemnosti dochovaly díky tomu, že byly ukryty 

v zámeckých sklepích. Například ředitel Městského archivu Lázně Bohdaneč František 

Vosáhlo v době okupace uložil nejcennější archiválie do krypty místního kostela, a to  

do vyplechované a uzamčené bedny.
32

 

2.1.1 Činnost písařů a správa městské kanceláře 

Od počátku 16. století měli písemnosti na starosti písaři. Ti dále spravovali archiv  

a městské kanceláře. Městským písařem mohl být pouze takový člověk, který měl požadované 

vzdělání. Písaři byli přijati do zaměstnání teprve tehdy, když se osvědčili a byli ohodnoceni 

nadřízenými. Prvním nejstarším písařem v Pardubicích byl již zmíněný pan Burjan, který 

zapsal privilegium z roku 1512. Městští písaři zajišťovali správu kanceláří a také písemnou 

agendu města. Vyřizovali například korespondenci, uskutečňovali zápisy do knih města, 

sepisovali inventáře nebo poskytovali negramotným osobám písařské práce samozřejmě  

za poplatek. Nejlepší písaři mohli být povýšeni do funkcí konšelů či dokonce purkmistrů. Jak 

šel čas, došlo k rozšíření městské agendy, a tudíž se mohla přijmout pomocná síla pro písaře. 

Mezi nejznámější pomocné písaře patří například Melichior, Valentýn a Jakub Šteflů.  

Do městských výdajů spadaly: platy písařů, provozy kanceláří (inkoust, papír, pera, atd.).  

V době, kdy hrozily válečné konflikty, se archiv přesouval do jiného města. Dokazuje  

to zmínka z roku 1634, kdy byl městský archiv přesunut do Hradce Králové. 
33

 

2.1.2 Uchovávání archiválií 

Dříve se archiválie ukládaly do různých regálů nebo skříní (městské knihy). Nejstarší 

kniha je „Registra kaufů a trhů“, Kniha sirotčího jmění a „Gruntovní extrakt z knih 

purkrechtních“.
34

 Do krabic byly ukládány drobné archiválie, zlomky, různé listy nebo účty  

či rozsudky. Spisový materiál byl zarovnáván chronologicky v muzejních regálech  

ve fasciklech. „Archivní fond městského úřadu byl v nejstarších dobách uložen na pardubické 

radnici, kde o něj pečoval městský písař; byla to především pergamenová privilegia, městské 

                                                 
32

 BIČÍK, Zdeněk. Městský archiv v Pardubicích: Průvodce po archivu. Pardubice: Městský národní výbor, 

Pardubice, 1956. 
33

 BIČÍK, Zdeněk. Městský archiv v Pardubicích. In Pardubicko, Pardubice, 1949. 
34

 VOLF, Dr. Miloslav. Popis městských archivů v Čechách. Praha: Zemský národní výbor, 1947. 
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knihy a spisový materiál.“
35

„Do roku 1958 se dochovalo 26 privilegií, 238 úředních knih,  

155 kartonů spisů a 125 pomocných knih a asi 80 balíků spisového materiálu.“
36

 

 V dnešní době jsou veškeré archiválie uloženy v depozitářích tak, aby se předešlo jejich 

ztrátě i případné degradaci světlem, vlhkostí, suchem, plísněmi, tedy faktory, které ovlivňují 

životnost psacích látek. Klimatizační a vzduchotechnické jednotky zajišťují mikroklima, 

potřebné pro uchovávání archiválií. Zabezpečovací a protipožární systém chrání písemnosti 

před případným požárem nebo ztrátou. Ve speciálně zajištěné místnosti jsou uloženy 

nejcennější archiválie. 

2.2 Budova pardubického archivu 

V této části práce se budu věnovat dnešní podobě pardubického archivu. Provedu jeho 

historický nástin od druhé poloviny 19. století, přes období po skončení druhé světové války, 

až po současnost. 

2.2.1 Období fungovaní Muzejního spolku 

Městský archiv neměl od samého počátku svoji budovu jako takovou, městské archiválie 

byly od 16.století ukládány na radnici. Postupem času však začalo město předávat archiválie 

do pardubického muzea, které bylo v té době na zámku. Zde o archiválie po několik let 

pečovali členové Muzejního spolku. 
37

 

Jeho založení se datuje k roku 1880, ve stejný čas, kdy bylo založeno muzeum. Byly 

schváleny stanovy Muzejního spolku, který se skládal ze skupiny vlasteneckých nadšenců, 

kteří byli zainteresování i v jiných kulturních či hospodářských spolcích a postupně  

se předávaly historické archiválie do péče muzea. Muzejní spolek, jako správce Městského 

vlastivědného muzea pečoval též i o písemné historické památky. 
38

 Jelikož se projevil 

obrovský zájem veřejnosti o sbírky, Muzejní spolek musel začít řešit zvětšení svých prostorů. 

Roku 1920 se problém s umístěním sbírek vyřešil a spolek koupil pardubický zámek  

(později i hrad na Kunětické hoře).
39

 

Muzejní archivní oddělení bylo zřízeno správou muzea, kde byly všechny archiválie 

ukládány a inventarizovány.„Tzv. muzejní archiv patřil sbírkově k nejstarším oddělením 

muzea. Sbíral a evidoval archivní doklady vzniklé z činnosti městského úřadu, spolků, cechů, 

                                                 
35

 BIČÍK, Zdeněk. Deset let Městského archivu v Pardubicích 1948 – 1958. Pardubice, 1958. 
36

 Tamtéž. 
37

 BIČÍK, Zdeněk. Městský archiv v Pardubicích. In Pardubicko, Pardubice, 1949. s. 39. 
38

 BIČÍK, Zdeněk. Přehled fondů a sbírek Městského archivu v Pardubicích 1960. Pardubice, 1960. 
39

VÝCHODOČESKÉ MUZEUM:Pardubice.[online].[cit. 2016-09-09]. Dostupné z:http://www.vcm.cz/historie-

muzea/. 
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různých organizací i soukromníků“
40

 Ve vedení muzejního archivu byl tzv. kustod, kterého 

volili členové – dobrovolníci spolku.
41

 Zcela prvním kustodem byl zvolen profesor dr. Karel 

V. Seydler, po něm JUDr. Leopold Hruš, Vojtěch Vlášek, prof. Vincenc Mazánek, prof. Josef 

Soubor, Bohumil Martin Hornof, prof. Josef Sakař, František Karel Potěšil, František Karel 

Rosůlek. Jako posledním kustodem byl zvolen Otakar Hein-Šmídberský (do roku 1948).  

2.2.2 Období po druhé světové válce a během totality 

 Činnost spolku byla po II. světové válce omezena, řady členů se nestačily plně ustálit  

a aktivizovat. V roce 1952 byl spolek nucen předat zámek do správy státu a sbírky byly 

postátněny hned následující rok. Netrvalo dlouho a spolek se rozpadl, jelikož správou sbírek 

byli pověřeni stálí profesionální pracovníci. Následovalo založení Okresního archivu,  

jak již bylo zmíněno v kapitole: Historie archivu. 
42

 

 Důležité je poznamenat, že po skončení II. světové války se právní podklad pro práci 

národních výborů stal tzv. londýnský dekret o národních výborech ze  4. 12. 1944. První 

článek z dekretu hovoří o zřizování národních výborů na území osvobozené Československé 

republiky. Národní výbory měly působit jako místní, okresní a zemské prozatímní orgány 

veřejné správy ve všech oblastech. Vládní nařízení č. 4/1945 Sb. z. §3 o volbě a pravomoci 

národních výborů stanovil, že veřejnou správu v sídlech někdejších okresních úřadů 

převezmou okresní národní výbory (ONV), a tak získaly pravomoc, kterou mělo dříve okresní 

zastupitelstvo, okresní úřad a přednosta okresního úřadu. 
43

 

 Vznik státních okresních archivů se převážně odvozuje od dřívějších městských  

a obecních archivů, které byly ve své většině spravovány dobrovolnými pracovníky  

a považovány za součást místních muzeí. Městský archiv byl původně oddělením muzea.  

O archiv pečovala řada dobrovolných správců. Zásadní roli v historii pardubického archivu 

hraje muzejní spolek, díky němu byly pardubické sbírky uchovány v pardubickém muzeu,  

a to do roku 1948. 
44

 

1. září 1948 se stal Městský archiv Pardubice zařízením Městského národního výboru a do 

funkce městského archiváře byl přijat Zdeněk Bičík, který zastával všechny funkce  

od vedoucího až po uklízeče. Prvním úkolem nového archivu bylo zajistit soustředění 

                                                 
40

 BIČÍK, Zdeněk. O muzejním archívu.In Zprávy klubu přátel Pardubicka: Pardubice, 1980, s. 125. 
41

 BIČÍK, Zdeněk. Deset let Městského archivu v Pardubicích 1948 – 1958. Pardubice, 1958.  
42

 ZIKMUNDA, Vlastimil. Devadesát let východočeského muzea v Pardubicích. Pardubice: Východočeské 

muzeum, 1970. 
43

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PARDUBICE, Inventář 2005, Okresní národní výbor Pardubice (1928)  

1960-1990 (2003), AP 1107, č. NAD 1152. 
44

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PARDUBICE. [online]. [cit.2016-09-09]. Dostupné 

z:http://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/historiearchivu/. 
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archivních fondů a sbírek. Musela se stanovit hranice mezi archivem a muzeem a zajistit 

archivu potřebné vybavení (nábytek, atd.). V lednu roku 1949 to umožnil samostatný rozpočet 

v rámci Městského národního výboru. Mezi lety 1948 – 1951 pardubický archiv působil 

v úzké spolupráci s městským muzeem.
45

  

V roce 1949 vznikl Jednotný národní výbor v Pardubicích, který převzal agendu a veškeré 

kompetence MNV Pardubice a původního ONV Pardubice, a tím vznikl nový právní 

subjekt.
46

 „Po územně správní reformě v roce 1949 byly ustaveny postupně okresní archivy 

v Pardubicích, Přelouči a Holicích.“ 
47

 V roce 1951 byli ustanovováni první vedoucí okresní 

archivní služby, a jejich povinností bylo zajišťovat skartace a dohlížet na archivní materiál, 

který byl uložený u národních výborů a v jejich spisovnách. V roce 1952 při ONV  

byla zřízena okresní archivní služba, která položila základy budoucího okresního archivu. 

V roce 1954 nastala velká změna pro archivnictví. Bylo vydáno vládní nařízení ze dne  

7. května 1954 o archivnictví č. 29/1954Sb. Na základě tohoto vládního nařízení vznikl 

Okresní archiv Pardubice. Tato změna vytvořila z krajských archivů státní archivy s typem 

vědecko - výzkumných ústavů. Péči o městské a okresní archivy, převzala archivní oddělení 

Krajských správ Ministerstva vnitra.
48

 

Materiál fondu se po roce 1960 (konkrétně rok 1976) stal součástí okresního archivu 

Pardubice, například se jednalo o následující: materiál týkající se majetkoprávních záležitostí 

města, protokoly ze zasedání a zápisy rady Jednotného národního výboru (z let 1949 – 1954) 

a Městského národního výboru Pardubice (z let 1954 – 1965). Okresní národní výbor měl 

sídlo v budově ředitelství telegrafů a pošt (dnešní Magistrát města Pardubic na náměstí 

Republiky). 
49

 

V roce 1960 při územní reorganizaci krajské a okresní správy došlo ke sloučení čtyř dosud 

samostatných archivů: Městského archivu  Pardubice, Okresního archivu Přelouč, Okresního 

archivu Holice a to s pobočkami v Horním Jelení, Albrechticích a Dašicích a Okresního 

archivu Pardubice s pobočkou v Bohdanči. 
50

 Toto začlenění se uskutečnilo 1. ledna 1961  

                                                 
45

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PARDUBICE, Inventář osobního fondu, Bičík Zdeněk.  Městský archiv 

v Pardubicích 1948-1960. s. 2. 
46

 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PARDUBICE, Inventář, Okresní národní výbor Pardubice (1903)  

1954-1960(2003), AP 1152, č. NAD 211, s. 9-10. 
47

 ŠVECOVÁ, Ivana. Státní okresní archiv Pardubice. Pardubice: Státní okresní archiv Pardubice, 2000, [8] s. 

ISBN 80-864-8700-8,s. 1. 
48

 TURČÍN, Oldřich. Vznik a vývoj okresních archivů východočeského kraje. In Sborník prací východočeských 

archivů 1, 1970, s. 217–249. 
49

 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PARDUBICE,Manipulační seznam, Okresní národní výbor Pardubice (1915) 

1945-1949 (1961), AP 1173, č. NAD 209, s.4. 
50

 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PARDUBICE, fond ONV Pardubice 1960-1990, inv.č. 5024, kart.č. 1415. 
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a veškerou zodpovědnost přebralo činnost bývalého Městského archivu Okresní archiv 

Pardubice.
51

 

Zdeněk Bičík přešel v roce 1961 z Okresního archivu Pardubice do Státního archivu 

v Zámrsku a ředitelkou pardubického archivu se stala okresní archivářka Elvia Žandová. 
52

 

V roce 1967 došlo k vloupání v archivu, kde bylo odcizeno několik archiválií, převážně 

cechovních z 16. století. Pachatelé byli dopadeni a ukradené archiválie navráceny.
53

 

„Dlouhodobě špatná prostorová situace okresního archivu byla provázena v letech 1977  

až 1995 častým stěhováním archiválií i centrály archivu. Ta byla v průběhu let umístěna  

na pěti různých místech v Pardubicích a Rybitví.“
54

 

Okresní archiv Pardubice byl vyhodnocen v roce 1979 jako nejhůře umístěný archiv 

v kraji. Jeden z hlavních úkolů pardubického archivu bylo v roce 1979 vystěhování depozitáře 

archivu v budově zámku do nově nabytých prostor v Rybitví. Centrála měla k dispozici 

badatelnu, kanceláře, knihovnu, příruční depozitáře a jednu místnost pro svoz a pořádání 

archivního materiálu. Po dobu stěhování byla otevřena badatelna pro veřejnost a dokumenty 

byly uloženy tak, aby je bylo možné využívat. 

Archiv získal depozitář ve Chvaleticích a v Lánech u Dašic, kde byla uvolněna část školy, 

a mohly být přestěhovány kmenové fondy archivu. V plánu byla i rekonstrukce bývalého 

pohostinství v Dražkově, ale vzhledem k množství depozitářů se tato myšlenka zamítla. 

V Pardubicích nebyl volný žádný objekt, který by byl vhodný, jen budova bývalé školy 

v Sezemicích, která byla schválena ředitelem Státního oblastního archivu Zámrsk.
55

 

2.2.3 Současná podoba archivu 

Pro okresní archiv byl významným mezníkem rok 1993, kdy byla odkoupena budova 

(Píšovo železářství), ve které začal působit od tohoto roku po současnost. Po dobu dvou let  

se objekt opravoval, protože požadavky na archivní budovy byly od začátku veliké. Bylo 

zapotřebí pojmout odborná i technická pracoviště, prostory pro jednání s veřejností, ukládací 

haly a vše tak, aby potřebná specifika archivu byla zachována a zároveň propojena 

                                                 
51

 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PARDUBICE, fond ONV Pardubice 1960-1990, inv.č. 4982, kart.č. 1406, 

1961. 
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s technickými i lidskými požadavky. Návrh vycházel z doporučených parametrů, znalostí  

a zkušeností získaných z pracovišť.
56

  

Dnešní budova Pardubického archivu se tedy nachází na Bělobranském náměstí a vlastní 

externí depozitář, který se nachází v ulici Jana Palacha (pronajaté prostory od Magistrátu 

Pardubice). Jelikož je archiv kapacitně omezen, využívá právě tento depozitář z důvodu 

přijímání dalších/nových archiválií, které je zapotřebí uložit.
57

 Státní okresní archiv Pardubice 

ještě vlastní budovu archivu v Přelouči. 

Obrázek č. 1 – Náčrt současné budovy archivu  

 

Zdroj:Východočeský sborník historický 5, vlastní zpracování 

2.2.4 Členění Pardubického archivu v minulosti 

Pardubický archiv se skládal z archivu v Holicích, Přelouči, Dašicích, Horním Jelení, 

Albrechticích nad Orlicí a Lázní Bohdaneč.  

 Okresní archiv Holice – měl základ v městském archivu v Holicích, již v roce 1924, 

kdy vznikl městský archiv. Dne 6. května 1945 utrpěl archiv velkou ztrátu za bojů 

s nacisty, kdy vyhořela radnice, v níž byl umístěn archiv. Některé archiválie byly 

zachráněny tak, že jejich umístění bylo v klenuté chodbě, která byla opatřena 

železnými dveřmi.
58

 Vedoucím okresního archivu byl v roce 1952 městský archivář 

František Ottmar a po jeho odchodu do důchodu v roce 1963 nebylo jeho místo 

obsazováno. „Okresní archiv byl ustaven dne 7. prosince 1955, kdy převzal všechny 

archivní fondy, sbírky, zařízení i agendu městského archivu. Městským archivům 

                                                 
56

 PODDANÁ, Jana. Otevření nové budovy Státního okresního archivu v Pardubicích, In Východočeský sborník 

historický, 5. vyd. Pardubice, 1996, s.241. 
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 Rozhovor s Ladislavem HLOUŠKEM, ředitel SOkA Pardubice. Pardubice 9. 6. 2014. 
58

 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PARDUBICE, Manipulační seznamy 2. typu, Okresní archiv Pardubice, č. JAF 
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v Dašicích, Horním Jelení a Albrechticím nad Orlicí byla prozatím ponechána 

relativní samostatnost, ale brzo se staly pobočkami okresního archivu,“ 
59

 

 Okresní archiv v Přelouči – archiv byl do roku 1948 součástí muzea a městským 

archivářem se stal po jmenování rady MNV Emanuel Vítkovec. V roce 1952 byl 

jmenován vedoucím okresní archivní služby. Archiv se několikrát stěhoval, ale v roce 

1950 byl přestěhován za pomoci pardubických studentů a za vedení městského 

archiváře Zdeňka Bičíka do domu číslo 26. „Okresní archiv v Přelouči vznikl v říjnu 

1955 sloučením městského archivu s okresní archivní službou“
60

 Dne 1. 1. 1957 byl 

jmenován Josef Čech okresním archivářem a ve své funkci setrval po dobu třech let.
61

 

V roce 1960 byly okresní archivy v Přelouči, Pardubicích a Holicích sjednoceny  

a vedoucí okresního archivu byla jmenována pardubická okresní archivářka Elvia 

Žandová a novou archivářkou se po odchodu Josefa Čecha stala prom. hist. Emilie 

Frajdlová, 

 Městský archiv v Dašicích – archiv byl dříve součástí muzea, kde o písemnosti 

pečoval Petr Jiráň, který byl jmenován do funkce 7. dubna 1953 radou MNV 

městským archivářem a díky této situaci došlo zároveň k založení samostatného 

městského archivu. Městský archivář v letech 1953-1956 uspořádal jednotlivé sbírky  

a fondy a spisový materiál uložil do kartonů a udělal k němu soupisy,
62

 

 Městský archiv v Horním Jelení – archiv byl založen v roce 1953 z podnětu 

vedoucího okresní archivní služby. Městský archiv neměl svoji samostatnou místnost, 

některé písemnosti byly umístěny v matričním oddělení, další část ve skříni 

v úřadovně předsedy MNV. V archivu působil nejdříve Václav Zemek, později ho 

nahradil Antonín Kaplan, který zde působil až do roku 1956.
63

  

 Okresní archiv v Albrechticích nad Orlicí – archiv byl založen v roce 1953 jako 

okrskový archiv pro MNV Albrechtice, Štěpánovsko a Novou Ves, zde působil 
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archivář František Hříšný
64

 a po sedmi letech se připojil k Okresnímu archivu 

v Rychnově nad Kněžnou, 

 Městský archiv Lázně Bohdaneč – městským archivářem se stal dlouholetý ředitel 

městského úřadu František Vosáhlo a svoji funkci vykonával do září roku 1958. 

2.3 Východočeské okresní archivy 

 V této podkapitole jsou uvedeny veškeré okresní archivy, které jsou součástí Státního 

oblastního archivu v Zámrsku. 
65

 

 Státní okresní archiv Hradec Králové, 

 Státní okresní archiv Chrudim,  

 Státní okresní archiv Jičín,  

 Státní okresní archiv Náchod, 

 Státní okresní archiv Pardubice, 

 Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou,  

 Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, 

 Státní okresní archiv Trutnov, 

 Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí. 

2.4 Organizační struktura Státního okresního archivu Pardubice 

Státní okresní archiv stejně jako každá jiná organizace, ať státní či soukromá, musí mít 

organizační uspořádání. V této kapitole je  popisována organizační struktura archivu. 

2.4.1 Podmínky organizačního řádu  

Mezi podmínky organizačního řádu patří: 

a) základní ustanovení – správním úřadem na úseku archivnictví a dále výkonu 

spisové služby je Státní oblastní archiv v Zámrsku, který je řízený Ministerstvem 

vnitra ČR, které je jeho zřizovatelem, 
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b) předmět činnosti archivu – „Archiv v rámci předmětu činnosti a územní 

působnosti stanovené zákonem o archivnictví vykonává státní správu, provádí 

odbornou činnost, plní úkoly na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. 

Základní úkoly archivu v oblasti výkonu spisové služby a archivnictví jsou 

stanoveny zejména §§ 49, 62, 71, 78 zákona o archivnictví,“
66

 

c) organizační struktura a organizace řízení – archiv se dělí na organizační útvary,  

a to.: 

 vedoucí služebního útvaru tzn. ředitel, 

 oddělení správy archivních sbírek a fondů v Zámrsku, 

 oddělení ochrany, využívání a evidence NAD v Zámrsku, 

 oddělení archivní metodiky, správy podnikových fondů a předarchivní péče Hradec 

Králové,  

 ekonomicko-provozní oddělení Pardubice,  

 oddělení SOkA Hradec Králové oddělení SOkA Chrudim, oddělení SOkA Jičín, 

oddělení SOkA Náchod, oddělení SOkA Pardubice, oddělení SOkA Rychnov nad 

Kněžnou, Oddělení SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, oddělení SOkA Trutnov, 

oddělení SOkA Ústní nad Orlicí.
67

 

d) vedoucí služebního úřadu – ředitel Archivu 

 V čele Státního okresního archivu Pardubice stojí ředitel, který je vedoucím služebního 

úřadu a služebním orgánem. Ředitel archivu je odpovědný státnímu tajemníkovi a náměstkovi 

ministra vnitra pro řízení sekce archivnictví a legislativy.  

Vedoucí Státního okresního archivu Pardubice zastává mnoho činností spojených s jeho 

chodem, z nichž uvedu ty nejdůležitější. Především řídí, organizuje a kontroluje činnost 

archivu a zodpovídá za práci jeho zaměstnanců. Je zodpovědný za řádný výkon předmětu 

činnosti archivu a rozhoduje o způsobu řešení uložených úkolů, sleduje a kontroluje postup 

jejich plnění, tvorbu a rozpracování koncepcí, přípravu, zpracování, předkládání podkladů 

(materiálů, námětů, návrhů atd.) a dalších záležitostí zpracovaných archivem. Ředitel archivu 
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zpracovává plán činnosti jím spravovaného archivu a vydává výroční zprávu o činnosti 

archivu, kterou odevzdá ministerstvu a zajistí její zveřejnění v informačních systémech 

s možností dálkového přístupu na internetu. Dále navrhuje pro ministerstvo systemizaci 

pracovních míst i jejich případné změny a organizační strukturu archivu. Vydává organizační 

řád, předkládá návrh rozpočtu a odpovídá za čerpání přidělených finančních prostředků. 

Odpovídá za dodržování právních a interních předpisů vydaných ministerstvem v oboru jeho 

působnosti, které se týkají činnosti archivu. Vedoucí koordinuje a kontroluje činnost 

jednotlivých útvarů v archivu a je povinen zajistit fungování vnitřního systému daného 

archivu. 
68

 

e) zástupce vedoucího archivu  

 Zástupce vedoucího archivu jmenuje, řídí a odvolává vedoucí archivu. Zastupuje 

vedoucího archivu v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu povinností, práv a odpovědnosti 

ředitele archivu jako vedoucího služebního úřadu kromě věcí, které si písemně sám ředitel 

vyhradí.
69

 

f) vedoucí oddělení  

 Vedoucí oddělení SOkA Pardubice, zastává mnoho činností spojených s jeho chodem, 

z nichž uvedu ty nejdůležitější.  

 Vedoucí Státního okresního archivu Pardubice je podřízen řediteli archivu. Organizuje  

a řídí práci jemu svěřeného oddělení, kontroluje práci pracovníků a odpovídá za správnost  

a včasné plnění úkolů, které vyplývají z náplně činnosti oddělení a interních aktů řízení 

ředitele. Dále se podílí na fungování vnitřního kontrolního systému archivu. Odpovídá  

za svěřenou část NAD a za zpracování evidenčních podkladů a jejich řádné evidence. 

V neposlední řadě zpracovává podklady pro plán činnosti archivu, k výroční zprávě a podílí 

se na systému vzdělávání zaměstnanců. 

g) Zaměstnanci přímo podřízení řediteli  

 „Zaměstnanci přímo podřízení řediteli archivu zajišťují výkon funkce, řídící činnost  

a plnění úkolů ředitele v rozsahu jemu stanovené odpovědnosti a pravomoci; při tom 

spolupracují s jednotlivými organizačními útvary archivu“.
70

 

 asistent vykonává hospodářskou a administrativní agendu, 
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 Tamtéž. 
69

 Tamtéž. 
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 auditor vykonává nezávislý interní audit archivu a podílí se na vnitřní kontrole 

archivu, 

 kancléř vykonává agendu a zajišťuje podklady pro řízení a rozhodování ředitele 

archivu, 

 personalista zajišťuje personální agendu a vzdělávání zaměstnanců, 

 mzdový účetní zajišťuje mzdovou agendu, včetně zdravotního a sociálního pojištění, 

 správce informačních a komunikačních technologií spravuje výpočetní techniku  

a koordinuje provoz informačních systémů. Vede evidenci, stav a využívání výpočetní 

techniky i programového vybavení archivu, 

 právník zajišťuje právní sektor v oblasti správního, autorského, pracovního, 

občanského a obchodního práva, zákona o majetku státu a o veřejných zakázkách  

či zákona o archivnictví atd.
71
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2.4.2 Organizační struktura státního okresního archivu Pardubice 

 

                                                                                                                          

Zdroj: Vlastní výzkum a zpracování 

2.4.3 Personální obsazení okresního archivu Pardubice 

Personální obsazení pardubického archivu začalo menším počtem zaměstnanců,  

ale postupem času se obsazení stále navyšovalo a vznikaly nové pracovní pozice.  

Práce v archivu je individuální, odborně i fyzicky obtížná a požaduje jistou míru nadšení. 

Jména pracovníků pardubického archivu, jejich odpracované roky a pozice, jsou 

zaznamenány ve výročních zprávách či v různých fondech. V níže sestavené tabulce  

jsou sepsáni zaměstnanci od roku 1948 až po současnost. 
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Tabulka 1: Přehled zaměstnanců působících v pardubickém archivu od r. 1948 - doposud (podle roku  

nástupu). 

 

Zaměstnanec Rok nástupu Rok ukončení Pracovní pozice 

Bičík Zdeněk 1948 1961 městský archivář 

Svatoň František 1952 1958 
vedoucí okresní 

archivář (OA) 

Žandová Elvia, prom. 

hist. 
1958 1960 okresní archivářka 

  1960 1991 ředitelka archivu 

Frajdlová Emilie, 

prom. hist. 
1960 1986 odborná archivářka 

Ottmar František 1960 1964 archivář 

Nešpor František 1961 1970 archivář 

Cobl Josef 1972 1974 archivář 

Kielová Drahuše 1974 ? archivářka 

Halbrštátová Eva 1975 1991 archivářka 

Voltrová Marie 1978 1980 

archivářka (od roku 

1981 brigádnice 

v důchodu) 

Volejníková Lenka 1980 1981 odborná archivářka 

Mgr. Poddaná Jana, 

Ph.D. 
1982 1992 archivářka 

  1993 2010 ředitelka archivu 

Vargová Vlasta 1984 1985 archivářka 

Kalinová Ivana 1989 1991 archivářka 

PhDr. Vorlová Dagmar 1987 1996 archivářka 

PhDr. Marada 

Miroslav 
? 1992 archivář 

Viková Jana 1991 1992 archivářka 

Chlostová Monika 1991 1992 archivářka 
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Jirásek Vít 1991 1992 archivář 

Tichý Jan 1991 1993 ředitel archivu 

Mgr. Hloušek Ladislav 1992 2010      archivář 

  2011 doposud 
vedoucí (ředitel) 

archivu 

Chlumecká Ivana 1992 1994 konzervátorka 

Kalfařová Diana 1993 1994 archivářka 

Dočkalová Ivana 1993 doposud hospodářka/asistentka 

Nováková Zuzana 1993 doposud 
konzervátorka 

(restaurátorka) 

Ing. Černíková Hana 1994 2006 
archivářka, 

inspektorka 

Mimrová Karla 1997 doposud knihařka 

Černá Radoslava 1997 doposud restaurátorka 

Mgr. Kaláb Vladimír 1995 2003 

archivář, od 2002 

pracoval jako 

důchodce 

Ing. Číhař Tomáš 1995 2002 
výpočetní technik, 

správce poč. sítě 

Friedová Pavlína 1995 doposud uklizečka 

Hladíková Šárka 1995 2000 archivářka 

Appeltová Jaroslava 1996 1997 archivářka 

Hloušková Martina 1991 2003 

  

archivářka 

  

Mgr. Švecová Ivana 1992 2003 archivářka 

Klčová Renata 1992 doposud archivářka 

Mgr. Baštecká Barbora 

  

2004 archivářka 2000 

  

Mgr. Řezníčková 

Linda 
2001 doposud 

archivářka, archivní 

inspektorka, 

knihovnice 

Mgr. Siglová Tereza, 

Ph.D. 
2003 

doposud (od 2015 

na mateřské 

dovolené) 

archivářka 
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Bc. Nechvíle Jiří 2003 2005 archivář 

Heinová Eva 2003 2006 
asistentka, 

hospodářka 

Sedláček Vladimír 2003 doposud 

výpočetní technik, 

správce poč. sítě, 

správce objektu, řidič 

Plocek Jaromír 2004 
2004 (jen několik 

týdnů) 
údržbář 

Mgr. Růžičková 

Renáta 
2006 doposud archivářka 

Mgr. Šrámek Pavel 2006 2008 
archivář, archivní 

inspektor (od 2007) 

BcA. Lušková Martina 2007 2008 restaurátorka 

Ing. Zelinková Hana  1993 1996 
archivní inspektorka, 

archivářka 

 
2008 2010 

archivní inspektorka, 

archivářka 

Bc. Žabková Kateřina 2008 ? restaurátorka 

BcA. Bouček Ondřej  2008 2011 restaurátor 

Mgr. Mücke Petr 2011 doposud archivář 

Mgr Novotný David 2011 2012 archivář 

Mgr. Nimrichtrová 

Pavlína 
2011 2013 

archivářka, archivní 

inspektorka, 

knihovnice 

PhDr. Novotný René 2016 doposud 

Archivář (zástup za 

mateřskou 

dovolenou) 

 

 Zdroj: Výroční zprávy SOkA Pardubice 1997-2016, vlastní bádání a zpracování 

 V letech 1997 – 2016 se počet zaměstnanců Státního okresního archivu Pardubice střídavě 

snižoval a opět navyšoval. Vždy však jen o jedno či maximálně o dvě pracovní pozice 

v rozmezí od 11 do 13 pracovníků. Důvodem změn byl odchod některých zaměstnankyň  

na mateřskou dovolenou, a proto se přijal zaměstnanec či zaměstnankyně většinou na dobu 

určitou jako záskok. Pardubický archiv má v současné době celkem 12 zaměstnanců. 
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Zaměstnanci využívají pro zvyšování své kvalifikace samostudium formou odborných 

archivních časopisů nebo nové archivní legislativy. Někteří zaměstnanci přednášejí  

na Pardubické Univerzitě, konkrétně na Filozofické fakultě. 

Ve Státním okresním archivu v Pardubicích v roce 2016 absolvovali povinnou archivní 

praxi 4 studenti z Univerzity Pardubice zastoupenou Filozofickou fakultou a 7 studentů 

z Univerzity Hradec Králové. Všichni praktikanti se seznámili s provozem archivu i studovny 

a vykonávali práci uloženou pracovníky archivu.
72

 

2.4.4 Významní pracovníci archivu 

 Ve Státním okresním archivu Pardubice pracovala řada významných archivářů, z nichž 

jsem si vybrala Zdeňka Bičíka, Elviu Žandovou, prom. hist. a Mgr. Vladimíra Kalába, kteří  

se podle mého názoru, díky svému značnému pracovnímu nasazení, významně podíleli ať už 

na chodu archivu, třídění a sestavování jednotlivých archiválií, tak i přispěli k záchraně 

písemností, rozvoji archivu a hlavně kulturně obohatili pardubickou společnost o zajímavé  

a cenné informace pramenící z nasbíraného, uceleného a publikovaného materiálu. 

 

Zdeněk Bičík 

 Narodil se 26. 2. 1926 v Pardubicích. Díky otcově práci berního správce se rodina 

několikrát stěhovala, nejdříve do Roudnice nad Labem a posléze roku 1937 do Kutné Hory. 

Zdeněk začal navštěvovat pětitřídní chlapeckou obecnou školu v Pardubicích a v polovině 

páté třídy přestoupil do Masarykovy chlapecké obecní školy v Kutné Hoře a od roku 1937 - 

1938 začal studovat státní reálné gymnázium. Rodina se vrátila zpět do Pardubic v době 

heydrichiády a Zdeněk zde pokračoval ve studiu na gymnáziu. Po skončení sedmé třídy 

gymnázia byl nasazen k protiletecké službě, která byla přidělena k požárnímu sboru města 

Pardubic, kde působil do května 1945. Po skončení války dále pokračoval ve studiu  

a připravoval se na maturitu, kterou úspěšně složil 15. 9. 1945. O měsíc dříve se stal řádným 

členem Muzejního spolku v Pardubicích. Ještě téhož roku nastoupil do tříletého archivního 

kurzu na Státní archivní škole při Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Státní 

zkoušku archivní složil 10. 6. 1948 a absolvoval závěrečnou prací. Ve studiu dále 

nepokračoval a nastoupil 1. září 1948 na nově vzniklé místo městského archiváře 

v Pardubicích.  

V roce 1960, kdy došlo ke správní reformě, Zdeněk Bičík zakončil své působení 

v pardubickém archivu vydáním publikace „Přehled fondů a sbírek Městského archivu 
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v Pardubicích“ a nastoupil 1. dubna 1961 do Státního oblastního archivu se sídlem  

v  Zámrsku, jako vedoucí badatelny a Jednotného archivního fondu.
73

 

Během svého života byl členem několika spolků a sdružení, např. Muzejního spolku 

v Pardubicích (1979-1988), zakládajícím členem Klubu přátel Pardubicka, Společnosti 

Národního muzea v Praze, Společnosti prehistoriků, Historického klubu, Svazu přátel 

rudopisu apod. Za svou činnost a neúnavnou práci byl oceněn roku 1985 bronzovou medailí 

Za zásluhy o město.
74

 O rok později, v roce 1986 obdržel čestný odznak ÚV Čs. svazu tělesné 

výchovy a v roce 1988 stříbrnou plaketu Za budování okresu a v roce 1989 Zlatý odznak 

města Pardubic.
75

 

Během svého působení v archivech a ve Východočeském muzeu Pardubice vydal řadu 

archivních a historických publikací, především v oblasti regionální historie Pardubic, 

Východních Čech, druhé světové války, sportu a letectví, např. Průvodce po Městském 

archivu v Pardubicích, Soupis kronik okresu Pardubice, Knihy smolné, 
76

Sborník Pardubicko, 

Přehled fondů a sbírek Městského archivu v Pardubicích, 10 let městského archivu 

v Pardubicích 1948 - 1958, Sborníky prací východočeských archivů a mnoho dalších 

publikací.  

 

Elvia Žandová, prom. hist. 

 Narodila se 12. 2. 1935 ve městě Terst v Itálii. Studovala Univerzitu v Praze, fakultu 

filosofickou obor historie v letech 1953 – 1958. Jejím prvním archivním působištěm  

byl Okresní archiv Pardubice v roce 1958. 
77

O dva roky později (1960) se stala ředitelkou 

archivu. V té době pracovali v archivu čtyři pracovníci (prom. hist. Emílie Frajdlová, prom. 

hist. Elvia Žandová, František Ottmar, František Nešpor), kteří se v dubnu roku  

1962 přihlásili do soutěže o titul „Vzorný kolektiv“. O dva roky později jim byl udělen titul 

Kolektiv socialistické práce. Po odchodu Františka Nešpora a Františka Ottmara z Okresního 

archivu Pardubice byl na jejich místo přijat Josef Cobl a tato nová skupina se mohla opět 

přihlásit do soutěže.78 Za svoji práci Elvia Žandová, prom. hist. obdržela od Městského 

národního výboru Pardubice v oblasti kultury pamětní plaketu k 35. výročí osvobození  
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a za spolupráci s Východočeským muzeem dostala medaili ke 100. výročí vzniku 

pardubického muzea. Za práci ve spartakiádním štábu jí byl předán odznak a pamětní medaile 

Spartakiády 1980.
79

 Během působení v archivu vydala řadu regionálně - historických 

publikací, např. Výstavba Pardubic 1945 - 1985 (oceněna 1985); Hrady, zámky a tvrze 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Počet domů a obyvatel v Pardubicích v první polovině 

16. století, Východočeský sborník historický, Ceny domů v Pardubicích v první polovině  

16. století na Pernštýnském náměstí a v roce 1999 byla redaktorkou Zpravodaje obecního 

úřadu Sobíňov a v neposlední řadě kronikářkou města Pardubic od roku 1972 - 1998. 
80

 

 

Mgr. Vladimír Kaláb 

 Narodil se 19. 8. 1940 v Poličce, ale žil v Novém Městě na Moravě. Studoval  

na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1957 - 1962 obor archivnictví - 

historie. Jeho první archivní pracoviště bylo v tehdejším Okresním archivu Gottwaldov  

do roku 1962 a v roce 1964 se stal vedoucím archivu. Na podzim roku 1965 odešel do Brna  

a nastoupil na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou, kde pracoval na budování archivu.
81

 

Mgr. Vladimír Kaláb se v roce 1967 přestěhoval do Čech a nastoupil do Státního oblastního 

archivu v Zámrsku ve funkci vedoucího odborného archiváře. Ve státním oblastním archivu  

v Zámrsku se seznámil s několika pracovišti (kromě II. oddělení), buď jako vedoucí  

nebo běžný pracovník. V roce 1990 zastával funkci zástupce ředitele a vedoucího prvního 

oddělení. Měl na starost vedení evidence JAF, badatelny a knihovny. V oblastním archivu 

působil také jako instruktor pro okresní archivy bývalého Východočeského kraje. V roce 1995 

odešel ze Státního oblastního archivu Zámrsk a přešel do Státního okresního archivu 

v Pardubicích, kde pracoval na pozici vedoucího odborného archiváře do roku 2003,  

kdy odešel do důchodu.
82

  

 Znalosti Mgr. Vladimíra Kalába z oboru archivnictví, historie a kultury prospívaly 

okresnímu archivu. 

 V roce 2011 byla Mgr. Kalábovi udělena medaile za zásluhy o české archivnictví z rukou 

ministra vnitra. 
83

 

  

                                                 
79

 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PARDUBICE, Okresní archivy východočeského kraje v roce 1980,kart.č.2. 
80

 HOFFMANNOVÁ, Jaroslava a Jana PRAŽÁKOVÁ. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha: 

Libri, 2000. ISBN 80-7277-023-3, str. 737-738. 
81

 Rozhovor s Mgr. Vladimírem Kalábem, SOkA Pardubice, Pardubice, 30. 7. 2014. 
82

 PODDANÁ, Jana. Jubileum Vladimíra Kalába. In Sborník příspěvků vydaný k 60. narozeninám Vladimíra 

Kalába. Pardubice: Státní okresní archiv Pardubice, 2001, ISBN 80-902-5818-2, str. 5-7. 
83

 ČESKÁ ARCHIVNÍ SPOLEČNOST: Vyznamenaní archiváři [online]. [cit. 2017-02-14]. Dostupné z : 

http://cesarch.cz/cinnost/vyznamenani-archivari/. 

http://cesarch.cz/cinnost/vyznamenani-archivari/


31 

3 ČINNOST PARDUBICKÉHO ARCHIVU V SOUČASNOSTI 

 V této kapitole rozvedu činnost archivu, a to v předarchivní péči, archivním zpracování, 

restaurování a konzervaci archiválií, knihovnu archivu a typy archivních fondů. Dále budu 

věnovat pozornost výročním zprávám z let 2013-2016, kde provedu jejich srovnání v oblasti 

předarchivní péče a knihovny archivu. Provedu rozbor toho, co z nich vyplývá a co ukazují.  

3.1 Předarchivní péče 

 „Konečnému zpracování písemností a možnosti předložit je badateli předchází 

předarchivní péče.“ 
84

 Předarchivní péče ve skutečnosti představuje osobní nebo písemný 

kontakt pracovníků archivu se zaměstnanci spisoven různých podniků, spolků, institucí a škol,  

který je spojený s výběrem písemností k trvalému archivnímu uložení. Poté následuje převzetí        

a základní inventarizace písemností. Stejně důležitá je i detailní evidence všech fondů 

uložených v archivu. Vybrané písemnosti podléhají tzv. pořádání, jehož cílem je snadná 

orientace ve vybraných písemnostech, detailní evidence a přehlednost. Archivářům při 

předarchivní péči napomáhá program REGIA, který jejich práci usnadňuje a je neustále 

aktualizován. 

 Systém předarchivní péče předpokládá, že každý původce by měl najít odpovídající archiv, 

který by mu měl poskytnout zákonem uložené bezplatné odborné, informační a poradenské 

služby a prováděl u něj výběr archiválií, ať již ve skartačním řízení nebo mimo skartační 

řízení. Dokumenty, které jsou převzaty do péče archivu, se stávají archiváliemi.
85

 

 Následující text obsahuje informace o výběrech archiválií mimo skartační řízení  

a ve skartačním řízení z Výročních zpráv v rozmezí let 2013-2016. 

V roce 2013; 

 V sekci předarchivní péče proběhlo celkem 172 výběru archiválií, z toho 80 ve skartačním 

řízení a 92 mimo skartační řízení. Výběr ve skartačním řízení byl prováděn u veřejnoprávních 

původců a výběr mimo skartační řízení byl prováděn u soukromých firem a komerčních 

spisoven. V průběhu roku 2013 nebyl vydán žádný trvalý skartační souhlas. 
86
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V roce 2014; 

 V sekci předarchivní péče proběhlo celkem 215 výběrů archiválií, z toho 55 ve skartačním 

řízení a 160 mimo skartační řízení. Skartační řízení bylo prováděno hlavně u veřejnoprávních 

původců, a výběr mimo skartační řízení bylo prováděno jednak u soukromých firem, tak 

i u komerčních spisoven či obecních a městských úřadů. I v roce 2014 nebyl vydán žádný 

trvalý skartační souhlas.
87

 

V roce 2015; 

 V sekci předarchivní péče bylo vyřízeno celkem 72 výběrů archiválií, z toho  

51 archiválií ve skartačním řízení a 21 archiválií mimo skartační řízení
88

. Výběr  

ve skartačním řízení byl prováděn u veřejnoprávních původců a výběr mimo skartační řízení 

byl prováděn u soukromých firem a komerčních spisoven. Ani v roce 2015 nebyl vydán 

žádný trvalý skartační souhlas.
89

 

V roce 2016; 

 V sekci předarchivní péče bylo vyřízeno 118 výběrů ve skartačním řízení a 26 výběrů 

mimo skartační řízení. Žádné řízení nebylo ve spolupráci s Národním digitálním archivem.
90

 

Tabulka 2: Počet výběrů ve skartačním a mimo skartační řízení veřejnoprávních a soukromoprávních 

původců v rozmezí let 2013 – 2016. 

 

Výběr archiválií 2013 2014 2015 2016 

Ve skartačním řízení  

(počet; v %) 
80; (47%) 55; (26%) 51; (71%) 118; (82%) 

Mimo skartační řízení 

(počet; v %) 
92; (53%) 160; (74%) 21; (29%) 26; (18%) 

Celkem 172 215 72 144 

 

 

Zdroj: Výroční zprávy SOkA Pardubice 2013-2016, vlastní bádání a zpracování 
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Z výše uvedené tabulky můžeme zaznamenat nárůst i pokles výběrů archiválií. Nedá  

se přesně odhadnout, zda bude v daném roce nárůst vyšší nebo nižší, vždy se výběr archiválií 

řídí uplynulou skartační lhůtou daného původce. 

3.2 Archivní zpracování 

Posláním pardubického archivu je zpracovat archiválie podle daných pravidel,  

aby v archivu byly materiály řádně přijaté, zaevidované, podepsané a snadno dohledatelné. 

Těmto postupům říkáme archivní zpracování. Formy archivního zpracování se řídí podle 

základních pravidel: 

a) základní evidence archivního materiálu  

 podací deník,  

 evidenční list NAD (jako nejvyšší forma evidence), 

 přírůstková kniha,  

 předávací/přejímací protokol,  

 lokační přehled,  

 lokační karty.  

b) ověření kompletnosti  

c) ověření stavu 

d) třídění  

e) pořádání - systematické řazení archiválií uvnitř fondu, podle určitého schématu. 

Pořádání je nejdůležitější odborná archivářská činnost, při které se archiválie 

jednotlivě prohlížejí, popisují, ukládají se do složek (obalu) a do databáze (program 

vytvoří sám pomůcku), 

f) uložení - archiválie se vloží do kartonů (pořídí se štítky), vytvoří se nový evidenční 

list NAD a následně se uloží do depozitáře.
91

 

 Každým rokem má pardubický archiv naplánovanou inventuru určitého archivního 

souboru či fondu, například z důvodu zastaralé pomůcky nebo neodpovídajícím novým 

požadavkům archivního zpracování. Soubory jsou překartonovány a jsou do nich včleněny 

přírůstky nebo jsou sloučeny v jeden celek apod. 
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3.3 Restaurování a konzervace archiválií 

V budově Státního okresního archivu Pardubice se nachází restaurátorské a konzervační 

pracoviště, které se zabývá ochranou archiválií. Způsob ochrany je dán stavem dokumentů  

a jejich ošetření se děje dvěma pracovními postupy, a to: 

 konzervací, 

 restaurací. 

U konzervace se musí dbát na to, aby byly zachovány všechny charakteristické znaky 

archiválie. Tuto práci provádějí odborně školení pracovníci. V pardubickém archivu mají  

na starost restaurátorské a konzervační pracoviště Zuzana Nováková (restaurátorka), 

Radoslava Černá (restaurátorka) a Karla Mimrová (knihařka). 

Pracovnice restaurátorské a konzervační dílny provádějí pravidelné prohlídky prostorů 

depozitářů, kontrolují a desinfikují přírůstky, provádějí stěry plísní zasažených archiválií 

(spolupracují s chemickou laboratoří Národního archivu Praha), zajišťují nákupy  

a objednávky materiálu pro práci konzervátora. Jsou tvůrci fotografických a písemných 

dokumentací, podílejí se na realizaci i samotné instalaci výstav v SOkA Pardubice, účastní  

se odborných seminářů restaurátorů a historiků v České republice a v neposlední řadě 

kontrolují depozitáře s údržbou měřících přístrojů a zařízení.
92

 

„Archivy a kulturně vědecké instituce, do jejichž péče archivní kulturní památky nebo 

národní kulturní památky náleží, provádějí nejméně jedenkrát za rok prověrku jejich 

fyzického stavu. O výsledku prověrky podají do 30 dnů od jejího provedení písemnou zprávu 

ministerstvu.“
93

 

3.4 Knihovna archivu 

Knihovna SOkA Pardubice se řídí zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví v platném znění 

a je veřejně přístupnou základní a specializovanou knihovnou ve smyslu §3. odst. d) zákona  

č. 257/2001 Sb.
94

 

Funkcí knihovny SOkA Pardubice je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat  

a zpřístupňovat dokumenty, které dokládají kulturní a jiné činnosti v regionu. Bezprostředně 

slouží k odborné práci pro zaměstnance archivu a pro veřejnost. Knihovně napomáhá program 

Clavius, ve kterém eviduje nakoupené a darované tituly v průběhu celého roku. 
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V roce 2013;  

 byl v knihovně rozšířen archivní fond, a to o 253 přírůstkových čísel, tedy celkem 

344 svazků, 195 titulů bylo darováno,  

 k 31. 12. 2013 bylo zaneseno do přírůstkové knihy celkem 14 819 přírůstkových 

čísel,  

 k 31. 12. 2013 zahrnuje program Clavius 10 522 přírůstkových čísel. Ve výpůjčním 

protokolu byly vedeny výpůjčky pro zaměstnance i pro badatelnu  

a celkem bylo ke studijním účelům zapůjčeno 1 545 svazků. 
95

 

V roce 2014; 

 došlo k rozšíření fondu archivní knihovny o 230 přírůstkových čísel čítajících 

celkem 263 svazků, z toho darovaných bylo 170 titulů, 

 do přírůstkové knihy bylo k 31. 12. 2014 zaneseno celkem 15 049 přírůstkových 

čísel. V průběhu roku byly nakoupené a darované tituly evidovány v programu 

Clavius, který zahrnuje 10 637 přírůstkových čísel, 

 výpůjčky pro badatelnu i pro zaměstnance archivu byly vedeny ve Výpůjčním 

protokolu a celkem bylo studijním účelům zapůjčeno 1218 svazků.
96

 

V roce 2015; 

 byl v knihovně rozšířen archivní fond, a to o 128 přírůstkových čísel, 

 do přírůstkové knihy bylo k 31. 12. 2015 zaneseno celkem 15 177 přírůstkových 

čísel. V průběhu roku bylo zakoupeno 44 titulů a darováno 83 titulů, které byly 

evidovány v programu Clavius, 

 výpůjčky pro badatelnu archivu byly vedeny ve Výpůjčním protokolu, celkový 

počet výpůjček byl 434 (výpůjčky jsou párované pouze na oddělení, nejsou 

párované na badatele, tudíž celkový odhad žadatelů je zhruba 120).
97

 

V roce 2016; 

 do přírůstkové knihy bylo k 31. 12. 2016 zaneseno celkem 15 327 přírůstkových 

čísel. V průběhu roku bylo nakoupeno 46 knih, 
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 výpůjčky pro badatelnu archivu byly vedeny ve Výpůjčním protokolu, celkový 

počet byl 1 195 výpůjček (běžná evidence a adjustace).
98

 

 Z uvedených let 2013 - 2016 je patrné, že knihovna pardubického archivu ke konci roku 

eviduje vždy nárůst knihovních dokumentů. Například, pokud porovnám rok 2013 s rokem 

2016, jedná se dohromady o nárůst 508 přírůstkových čísel.  

3.5 Typy archivních fondů 

 Archiv má přístupné fondy, které se dále dělí dle místa a oboru. 

a) dle místa: jsou fondy přístupné badatelům podle obcí, kterých je 198, 

b) dle oboru: fondy jsou přístupné badatelům podle následujících oblastí: 

 politická správa, 

 finanční správa, 

 samospráva do roku 1945, 

 samospráva zájmová, 

 cechy, 

 okresní národní výbory, 

 městské a místní národní výbory, 

 zařízení národních výborů, 

 justiční práva, 

 školství, 

 školní rady, 

 občanské aktivity při školách, 

 školy základní, 

 školy střední, 

 učňovské školy, 

 osobní fondy, 

 podniky, 
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 peněžní ústavy, 

 zdravotnická a sociální zařízení, 

 pojišťovny, 

 politické a odborové organizace, 

 výbory národní fronty, 

 družstva, 

 vodní družstva, 

 jednotná zemědělská družstva, 

 spolky a organizace do roku 1948, 

 spolky sportovní, hasičské, hospodářské, kulturní a osvětové, 

 společenské organizace po roce 1948, 

 kulturní a vědecká zařízení, 

 církevní instituce, 

 sbírky, 

 ostatní fondy. 

 Archiv má i digitalizované fondy zveřejněné na svých webových stránkách. Zde si může 

kdokoliv prohlédnout například: Kroniku města Pardubic (1895 – 1933), Veduty  

na tovaryšských listech a Knihu trhovou (Knihy městské rudé města Pardubic). Všechny 

digitalizované materiály se řídí platným autorským zákonem. „Veškerá práva na zveřejnění  

a rozmnožování reprodukcí náleží vlastníku těchto archiválií a jeho souhlas je nutný 

k případnému dalšímu využití. Reprodukce jsou poskytnuty pouze za účelem on-line prohlídky 

a jejich kopírování, distribuování, prodávání apod. je zakázáno. Fondy, které nejsou veřejně 

přístupné (obsahují osobní data), lze prohlížet pouze v příslušném archivu.“ 
99

   

 Státní okresní archiv Pardubice stále vytváří digitální faksimile podle aktuálních 

příležitostí a potřeb, tím chrání archivní materiál před možným zničením. 
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4 BADATELSKÁ ČINNOST 

Badatelna okresního archivu Pardubice umožňuje nahlédnutí každému zájemci o historii 

do archivního materiálu, a to za podmínek, které jsou stanovené v badatelském řádu  

a zákonu č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů  

i vyhláškou 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví  

a spisové službě a o změně některých zákonů.  

Široké veřejnosti je předkládán studijní materiál z mnoha fondů, ve kterých se badatelé 

orientují skrze archivní pomůcky (katalogy, kartotéky, inventáře atd.).  Mezi faktory, které 

omezují přístup badatele k archivním pramenům patří: nevydávat archiválie mladší 30 let, 

nedostatečně evidované archiválie nebo mechanicky příliš poškozené. 
100

 

4.1 Badatelský řád 

Badatelský řád je vydán na základě § 36 písm. a) č, 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a dalších souvisejících 

zákonů. Mezi důležitá ustanovení badatelského řádu Státního okresního archivu Pardubice 

patří: 

 obecná ustanovení - uvádí podmínky zpřístupnění a využívání archiválií, které jsou 

uložené v archivu, 

 zpřístupnění archiválií badatelům - lze tehdy, pokud se badatel řídí pokyny 

zaměstnance, který je pověřený dozorem. Badatel archiválie šetří, nepoužívá je jako 

psací podložky, nekopíruje průpisovým papírem, nezaškrtává stránky. Nahlížet 

současně do archiválií smí jen jedna osoba, a to badatel, který je zapsán v badatelském 

listu (do kterého se píšou předložené archiválie). Badateli se předkládají archiválie 

v takovém množství, aby počet a stav vrácení mohl dozor v badatelně bez obtíží 

zkontrolovat, 

 nahlížení do archiválií - je možné při splnění podmínek archivu (např. zachování 

klidu v badatelně, používání textilních rukaviček, nepoužívání blesku). Badatel smí 

využívat vlastní reprodukční zařízení po souhlasu dozoru. Veškeré informace získané 

z archiválií užívá badatel k účelu, který zapsal do badatelského listu. 

 využívání archivních pomůcek - se umožňuje badatelům po jejich zapsání  

do badatelského listu, 

                                                 
100

 §37 zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů. 



39 

 pořizování reprodukcí archiválií - poskytuje archiv z archiválií, které badatel studuje 

(uvedené v badatelském listu). Reprodukce archiválií se poskytují v závislosti  

na technických a provozních podmínkách archivu. U nepublikovaných archivních 

pomůcek se reprodukce neposkytuje, pokud tak nepovolí vlastník autorských práv 

k dané pomůcce, 

 zapůjčování archiválií za účelem studia mimo archiv - se badateli poskytne jedině  

se souhlasem vedoucího archivu a na základě předložené písemné žádosti, 

s přihlédnutím ke smyslu, účelu a okolnostem jejich využívání, 

 využívání knihovny archivu - může badatel využít k nahlédnutí do knih, časopisů  

nebo novin z knihovny archivu v souvislosti s jeho studijním tématem. Badatel se zde 

řídí Knihovním řádem, 

 exkurze do archivu - při exkurzi do archivu se návštěvníci zapíší do knihy návštěv 

badatelny. Pokud se návštěvníci chtějí podívat do jiných prostorů než do badatelny, 

povolení musí odsouhlasit vedoucí archivu a exkurze pokračuje v doprovodu 

pověřeného zaměstnance, 

 úhrada za služby poskytované badatelům a reprodukční poplatky – se řídí podle 

sazebníku archivu, 

 závěrečná ustanovení - uvádí povinnosti badatele, řídit se badatelským řádem, pokud 

tak neučiní, může mu být odepřeno nahlížení do archiválií. V závěrečném ustanovení 

se ruší předchozí badatelský řád a nabývá k účinnosti nový k 1. 2. 2016.
101

 

4.2 Badatelská agenda 

V prostředí badatelny je možnost nahlédnout do archiválií a písemností, které jsou staré  

od 16. století až do dnešní doby. Badatelé nejvíce vyhledávají a žádají fondy archivů měst, 

spolků, okresních úřadů, družstev a JZD, periodika a dokumenty zařazené do sbírky současné 

dokumentace, která obsahuje fotografie té doby, soubor plakátů či kartotéku významných 

osobností a událostí.  Veřejnosti se předkládá velmi často soubor významných památek  

a budov, stavebních plánů, které jsou historicky významné, dále památkové rezervace  

nebo soubor katastrálních a polohopisných map (18. - 20. století). Tým pracovníků 

spolupracuje s okresním soudem a zastupitelstvím, vyhledává potvrzení o státním občanství,  

o zaměstnání, vyřizuje žádosti o vyhledávání nejrůznějších dokladů. Mezi další činnosti 
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badatelské agendy patří například: pořizování fotokopií kupních smluv, fotokopie vysvědčení 

ze základních i středních škol (v rámci pardubického okresu). Archiv také spolupracuje 

s vědeckými či zájmovými institucemi, například: Krajská knihovna Pardubice, Česká 

archivní společnost nebo Východočeské muzeum. 
102

 

Státní okresní archiv Pardubice v roce 2016 navštívilo mnoho badatelů, většina z nich 

pocházela z řad studentů. Studenti využívali badatelnu často ke studiu odborné literatury, edic 

pramenů a periodik. Nejčastějším předmětem studia studenti uváděli témata, která souvisela 

s vývojem archivnictví, pomocnými vědami historickými, dále se sfragistikou a dějinami 

správy. Praxi zde absolvovali 4 studenti z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice  

a 7 studentů z Univerzity Hradec Králové. 
103

  

Několik badatelů si vyžádalo také regionální noviny. Mezi nejžádanějšími archiváliemi 

stále zůstávají školní, spolkové a obecní kroniky. 
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5 SPOLEČENSKO-KULTURNÍ ROZMĚR ARCHIVU 

Archiv si své poznání a badatelskou činnost nenechává pro sebe, pardubickou historii  

se snaží zprostředkovat široké veřejnosti, aby se na ní nezapomnělo. Široká veřejnost  

na to reaguje, ať už koupí některých publikací vydaných přímo archivem, nebo návštěvou 

výstav a besed. Působnost archivu má tedy vliv a dopad na pardubickou společnost,  

popř. ostatní návštěvníky a seznamuje je s různými tématy týkající se historie,  

ať už prostřednictvím publikační činnosti, výstav nebo spoluprací s médii. Tato podkapitola 

zároveň informuje, o jaké konkrétní publikace nebo proběhlé výstavy byl v Pardubicích 

největší zájem. 

5.1 Publikační činnost 

Státní okresní archiv Pardubice působí i v publikační činnosti a doposud vydal následující 

literaturu: Pardubická zastavení (2001), Soupis kronik okresu Pardubice (1998), Poklady 

státních archivů východních Čech – nejstarší písemné a sfragistické památky do roku  

1526 (2013), Poklady státních archivů východních Čech – nejstarší písemné a sfragistické 

památky do roku 1526 do 1918 (2004), Archiválie seriózní i kuriózní v archivech východních 

Čech (2007), apod.  

Mezi publikace, na kterých se archiv pouze spoluúčastnil, jsou například: Legionáři okresu 

Pardubice rodáci a občané 1914 – 1920 (2006), Compendium memorabilií k. k. místa 

Pardubic (1996), Kniha o městě Pardubice (1999), Východočeské sborníky historické  

1-9 (1991 – 2000), apod.
104

 

Některé publikace je možné zakoupit v budově archivu jako např. Pod hvězdou 

Davidovou, Východočeské sborníky historické, Poklady státních archivů východních Čech 

písemné, kartografické a sfragistické památky od 1526 do 1918 či Soupis kronik okresu 

Pardubice. 

5.2 Výstavy a besedy 

Výstavy se pořádají přibližně jednou za rok a jsou určeny pro širokou veřejnost. Archiv  

je oznamuje prostřednictvím internetových stránek, dále na informačním stojanu, 

který je umístěn u budovy archivu a většinou bývá i zmínka v Radničním zpravodaji města 

Pardubice. Na všechny výstavy, které archiv pořádá, je vstupné zdarma.  
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Příprava takové výstavy trvá několik měsíců. Je v řešení už od léta, protože většinou bývá 

v druhé polovině roku (na podzim). Na přípravě výstavy se podílí většina zaměstnanců 

archivu. Archiv též spolupracuje s pardubickým muzeem i s ostatními archivy. 

 Besedy jsou součástí výstav, ale ne každá výstava je spojená s besedou, dále  

jako přednášky pro střední a vysoké školy. 
105

  

 Výstavy a besedy probíhají v 1. patře archivní budovy a ve sklepní výstavní místnosti, 

která byla na tyto účely upravena v roce 1999. Tyto prostory umožnily veřejnosti 

připomenout 700. výročí první zmínky o Pardubicích nebo 100 let pardubického tenisu  

a mnoho dalšího. „Výstavní sál nabízí možnosti oživení zájmu veřejnosti o regionální dějiny. 

V tomto duchu probíhají v jarních měsících přednášky pro školy s ukázkami regionálních 

pramenů a písemností, často doplněné procházkami po historickém centru města spojenými 

s výkladem. Pravidelně jsou pořádány besedy s významnými osobnostmi města či okresu  

a videotéky.“ 
106

 

Mezi nejzajímavější výstavy patří například: Meziválečná architektura Pardubicka  

a pohled do historie světových výstav, Výstava tělesné výchovy a sportu v ČR v Pardubicích 

1931, výstava Pod hvězdou Davidovou či Nerealizovaná budoucnost. 

 Meziválečná architektura Pardubicka a pohled do historie světových výstav – 

proběhla v období 11. 11. – 12. 12. 2010 ve státním okresním archivu Pardubice. 

Exponáty byly zapůjčeny například od Galerie hlavního města Prahy, Léčebné lázně 

Bohdaneč a.s., Národní památkový ústav Praha, Muzeum východních Čech v Hradci 

Králové či od Národního technického muzea. Finanční příspěvekna zhotovení 

velkoformátových fotografií poskytla firma Transform,a.s., Lázně Bohdaneč.  

Na výstavě byly vystaveny archiválie, které doposud nebyly zatím prezentovány. Díky 

fotografiím nebo návrhům (realizovaných/nerealizovaných) mohli účastníci výstavy 

shlédnout moderní meziválečnou architekturu, která byla jinak představována 

v hodnotných brožurách či publikacích. Výstava byla uskutečněna  

na počest nezanedbatelných výročí dvou příslušníků jedné rodiny – 115. výročí 

narození významného pardubického architekta Karla Řepy a 80. narozenin jeho syna 

Miroslava. Karel Řepa byl architektem například: domu Rolnického družstva, budov 

poštovních úřadů a nezapomenutelného kina JAS, 
107
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 Bílá pohádka … 80 let od konání celostátní výstavy tělesné výchovy a sportu 

v Pardubicích – tato výstava probíhala v období od 6. 10. – 13. 11. 2011.  

Na realizaci výstavy se podíleli například: Renáta Růžičková, Ladislav Hloušek, Petr 

Mücke či Tereza Siglová. Exponáty zapůjčili: Léčebné Lázně Bohdaneč, a.s., 

Magistrát města Pardubic, Muzeum města Brna, Národní muzeum Praha,  

Poštovní muzeum Praha, Východočeské muzeum Pardubice a další. Finanční 

příspěvek na zhotovení velkoformátových fotografií poskytl Magistrát města Pardubic 

a Ing. Jiří Černík, 

 Pod hvězdou Davidovou – výstava probíhala v období od 11. 10. – 9. 12. 2012  

ve Státním okresním archivu v Pardubicích. Pořádala se k 70. výročí pardubických 

transportů do Terezína. Prostřednictvím archiválií a exponátů, které byly zapůjčeny 

z mnoha archivů, muzeí a dalších institucí, seznamovala výstava veřejnost s doklady  

o přítomnosti prvních Židů na pardubickém panství. Dále ukazovala jejich 

náboženství, způsob obživy, jejich bydlení, ale především připomínala jejich tragický 

osud v období druhé světové války. Lidé, kteří přežili deportaci do koncentračních  

a vyhlazovacích táborů, poskytli své vzpomínky, fotografie, příběhy, osobní 

dokumenty či předměty. Výstava se také věnovala době poválečné a dochovaným 

hmotným památkám, které připomínaly židovskou komunitu (továrny, pomníky, 

budovy, hřbitovy). Doprovodným programem výstavy byl cyklus přednášek, které  

se uskutečňovaly v prostorách badatelny Státního okresního archivu v Pardubicích. 

Pouze první přednáška byla přímo u židovského hřbitova. Tato výstava měla takový 

ohlas odborné i laické veřejnosti, že se archiv rozhodl zprostředkovat úspěšnou 

výstavu formou dvojjazyčného výběrového katalogu, který je momentálně 

nejprodávanější publikací archivu,
108

 

 Nerealizovaná budoucnost - hlavní výstava archivu v roce 2013 byla Nerealizovaná 

budoucnost a proběhla v období od 16. 10. – 8. 12. 2013. Výstava představovala 

nerealizované architektonické návrhy významných staveb města Pardubice a jeho 

okolí (urbanistické a územní studie, stavební návrhy, především z minulého století). 

Pardubický archiv spolupracoval s Národním technickým muzeem Praha, Krajskou 

knihovnou, Povodím Labe, s. p., Městským muzeem Přelouč, Východočeským 
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muzeem Pardubice, apod. Výstavy se zúčastnilo celkem 1 086 návštěvníků.  

O expozici projevil zájem Pardubický deník a MF Dnes, které vydaly několik 

doprovodných článků k výstavě. V neposlední řadě musím uvést, že expozice byla 

vysílána v hlavních zprávách televize NOVA.  

 V dalších letech ve Státním okresním archivu Pardubice na Bělobranském náměstí 

proběhly tyto výstavy: Voda ve městě (16. 10. - 7. 12. 2014), kterou navštívilo 221 

individuálních návštěvníků a 244 studentů škol, Život v zázemí – Pardubicko za světové 

války (15. 10. – 6. 12. 2015), kterou navštívilo 282 studentů v rámci výuky, včetně pedagogů  

a 218 individuálních návštěvníků. 

 V roce 2016 proběhla ve Státním okresním archivu Pardubice expozice pod názvem  

„Jak se v Pardubicích vyučovalo (1774 - 1945)“. Výstava je zaměřena na historii 

pardubických škol od zavedení povinné školní docházky až do roku 1945. K vidění jsou různé 

školní kroniky, vysvědčení, knihy cti a hanby, fotografie škol, trojrozměrné exponáty 

(pomůcky) atd.
109

 Výstava probíhala v prostorách SOkA Pardubice od 13. 10. – 4. 12. 2016  

a navštívilo ji celkem 788 osob, z toho 312 studentů a žáků a 25 pedagogických pracovníků. 

Studenti a žáci se mohli zúčastnit soutěže, která byla součástí expozice.
110

 

 Na rok 2018 se připravuje oblastní výstava k 100. výročí vzniku Československé 

republiky. 
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ZÁVĚR  

Počátky archivnictví v Pardubicích sahají již od 13. století, avšak dochované písemnosti 

jsou spíše od 16. století. Správu nad písemnostmi měl městský písař, který měl na starost 

archiv a městskou kancelář. Archiválie se ukládaly nejdříve do různých regálů nebo skříní, 

později se využívali prostory na pardubické radnici. V dnešní době jsou veškeré materiály 

uloženy v depozitářích tak, aby se předešlo jejich ztrátě či degradaci, které ovlivňují jejich 

životnost. 

Městský archiv neměl od samého počátku svoji budovu jako takovou. Archiválie  

se nejprve ukládaly na radnici, město je však postupem času začalo předávat do pardubického 

muzea, které sídlilo na zámku. O archiválie po několik let pečovali členové Muzejního 

spolku, který byl založen roku 1880. 

V roce 1948 se stal městský archiv zařízením Městského národního výboru, který úzce 

spolupracoval s městským muzeem. Do funkce městského archiváře byl přijat Zdeněk Bičík. 

O rok později vznikl Jednotný národní výbor v Pardubicích, který převzal veškerou agendu  

a kompetence MNV a ONV Pardubice a tím vznikl nový právní subjekt. V roce 1952  

při ONV byla zřízena Okresní archivní služba, která položila základy budoucího okresního 

archivu. 

V roce 1954 bylo vydáno vládní nařízení o archivnictví č. 29/1954 Sb. Toto nařízení 

vytvořilo z krajských archivů státní archivy, které měly charakter vědecko-výzkumných 

ústavů. Péči o městské a okresní archivy začala mít na starost oddělení Krajských správ MV. 

První okresní archivy vznikly 1. 1. 1956 spojením městského archivu a Okresní archivní 

služby. 

V roce 1960 při správní reorganizaci došlo ke sloučení čtyř dosud samostatných archivů: 

Městského archivu Pardubice, Okresního archivu Přelouč, Okresního archivu Holice,  

a to s pobočkami v Horním Jelení, Albrechticích, Dašicích a Okresního archivu Pardubice 

s pobočkou v Bohdanči. Zdeněk Bičík přešel v roce 1961 z Okresního archivu Pardubice  

do Státního archivu v Zámrsku a ředitelkou se v pardubickém archivu stala okresní archivářka 

Elvia Žandová, prom. hist. Pro okresní archiv byl významným mezníkem rok 1993, kdy byla 

odkoupena budova bývalého Píšova železářství, ve které začal archiv působit až  

do současnosti. Po dobu dvou let se budova musela opravit, protože požadavky na archivní 

budovy byly od začátku veliké. 

V roce 2002 v rámci reorganizace státní správy se stal Státní okresní archiv Pardubice 

součástí Státního oblastního archivu v Zámrsku. 
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Hlavní úkolem současného archivu je ochraňovat veškeré písemné památky ve městě, 

provádět jejich výběr a předarchivní péči, zpracovávat a evidovat archiválie, bezpečně uložit  

a zabezpečit jejich fyzický stav a zpřístupnit archiválie pro vědecké, správní, kulturní  

a hospodářské účely. Pro zpřístupnění k archiváliím umožňuje každému zájemci o historii 

badatelna SOkA Pardubice. Zde je veřejnosti předkládán materiál z mnoha fondů, ve kterých 

se orientují skrze archivní pomůcky. Nezbytnou součástí badatelny je badatelský řád, kterým 

se musí každý návštěvník řídit. 

Pardubický archiv si své poznání a badatelskou činnost nenechává pro sebe. Pardubickou 

historii se snaží zprostředkovat široké veřejnosti, aby se na ní nezapomnělo. Ta na to reaguje 

návštěvou besed a výstav nebo koupí některých publikací vydaných přímo archivem. 

Cílem této bakalářské práce bylo především seznámit čtenáře s historií Státního okresního 

archivu v Pardubicích, od jeho počátků až po dnešní činnost archivu. Nedílnou součástí práce 

bylo porovnání výročních zpráv z let 2013-2016 v podkapitole předarchivní péče, kde byl 

zaznamenán nárůst i pokles výběrů archiválií. Z tohoto porovnání vyplývá, že se přesně nedá 

odhadnout, zda bude v daném roce nárůst vyšší či nižší, vždy se totiž výběr archiválií řídí 

uplynulou skartační lhůtou daného původce. V neposlední řadě se porovnání výročních zpráv 

z let 2013-2016 nevyhnula ani podkapitola knihovna archivu, jejímž výsledkem je patrný 

nárůst knihovních dokumentů každým rokem.  
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RESUME 

The beginnings of archivistry in Pardubice date back to the 13th century but the preserved 

documents are most probably from the 16th century. The town's scribe, who was in charge of 

the archive and the city office, was responsible for documents. Archival records were first 

deposited in various shelves or cabinets, the premises of the Pardubice Town Hall were used 

later. Nowadays, all materials are stored in the repositories in order to avoid their loss or 

degradation that affects their lifetime. 

The city archive did not have its own facilities during its very beginning. Documents were 

first deposited in the town hall but the city was gradually transferring them to the Pardubice 

Museum, which was located in the castle. Archival materials were for several years 

administrated by members of the Museum Association founded in 1880. 

In 1948, the city archive became the facility of the Municipal National Committee, which 

worked closely with the city museum. Zdeněk Bičík was appointed as the city archivist. One 

year later, the National Committee in Pardubice was formed and it took over all the agenda 

and competence of the MNV and District National Committee in Pardubice and a new legal 

entity was created. In 1952, the District Archives Service was established within the ONV and 

this laid the foundations for the future district archive. 

In 1954, the Government Decree No. 29/1954 Coll. was issued. This regulation created 

state archives from the regional archives. State archives had the character of scientific 

research institutes. Municipal and district archives began to be administered by departments 

under the Regional Administration of the Ministry of the Interior. The first district archives 

were established on January 1
st
, 1956 with the merging of the municipal archive and the 

District Archives Service. 

In 1960, during the administrative reorganization, four independent archives were merged: 

the Pardubice Municipal Archive, the Přelouč District Archive, the Holice District Archive 

with branches in Horní Jelení, Albrechtice, Dašice and the Pardubice District Archive with a 

branch in Bohdaneč. Zdeněk Bičík moved from the Pardubice District Archive to the State 

Archive in Zámrsk in 1961 and the district archivist Elvia Žandová became the director of the 

Pardubice Archive. 1993 was an important year for the district archive - the former Píša 

ironmongery, in which the archive began to operate until the present day, was purchased. The 

reconstruction took two years because the requirements for archive building were of high 

level from the beginning. 
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In 2002, as part of the state administration reorganization, the Pardubice State District 

Archive became part of the Zámrsk State Regional Archive. 

The main tasks of the current archive are to protect all written monuments in the city, 

make their selection and pre-archive care, process and record archival records, store them 

safely and secure their physical condition and make archival documents available for 

scientific, administrative, cultural and economic purposes. Everyone interested in history has 

access to archive records in Pardubice State District Archive reading room. At this place, the 

general public can use the archival tool to access materials from many repositories. An 

essential part of the reading room is research regulation which must be followed by each 

visitor. 

The Pardubice Archive does not keep its knowledge and research activity for itself. It 

shares Pardubice's history with the public to avoid people forgetting about it. People respond 

by visiting discussions and exhibitions or by purchasing some of the publications issued 

directly by the archive. 

The aim of this bachelor thesis was to acquaint the reader with the history of the Pardubice 

State District Archive from its beginnings to the present day. An important part of the thesis 

was the comparison of the annual reports from 2013-2016 in the sub-chapter about pre-

archival care, where the increase and decrease of archival records was recorded. This 

comparison shows that trends in a number of archival records cannot be accurately estimated. 

The selection of the archival records is always influenced by the expiration date of the 

originator. Last but not least, the comparison of the 2013-2016 annual reports was used also 

in the sub-chapter about archive library, which has a noticeable increase of library documents 

every year. 
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