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Čj. UPOL-2787/9170-2017 

 

Úvod 

Archiv Univerzity Palackého v Olomouci byl zřízen rektorem UP 

s účinností od 1. 1. 1995. Organizačně je začleněn na Rektorátě UP 

v čele s kancléřem UP, PhDr. Rostislavem Hladkým, MBA. Sídlo 

Archivu UP se nachází v Olomouci na Křížkovského 8. 

 

Rozhodnutím o udělení akreditace (č.j. AS-344/1-2005) ze 6. 1. 2006, 

potvrdil Archiv UP splnění základních povinností zřizovatele archivu, 

Univerzity Palackého v Olomouci – ve směru zajištění všech 

podmínek pro péči o archiválie a jejich ochranu a současně pro jejich 

zpřístupnění, jak je vyžaduje ustanovení § 61 zákona č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 

Archiv UP splňuje předpoklady pro řádný výkon předmětu činnosti a 

působnosti jako specializovaný archiv ve smyslu ustanovení § 52 

citovaného zákona.  

 

 

Personální podmínky archivu 

 
Mgr. Renáta Klvačová, ředitelka (pracovní úvazek 1) 

Mgr. Zuzana Truxová, samostatný odborný pracovník archivních 

fondů (pracovní úvazek 1)  

Alena Pivodová, samostatný odborný pracovník archivních fondů 

(pracovní úvazek 1) 

Systematizovaný stav Archivu UP v Olomouci je naplněn. 

 

Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD 

(I) 
 

Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů 

Vykazované: 

 

 Počet Metráž  [bm] Metráž  [%] 

N 37 581,30 97,82 

Z 7 12,93 2,17 

I 4 3,17 0,53 

 

Fyzický stav archiválíí  

- nepoškozeno:  44 

- poškozeno:    0 

- nezjištěno:               0 

 

Archivní pomůcky:    7 
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Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD 

(II) 
 

Archivní soubory (evidenční status 1) 

 

 Počet Metráž  [bm] 

N 37 581,30 

Z 7 12,93 

I 4 3,17 

 

Kopie archiváli:  

- bezpečnostní : 0 

- studijní:  0 

 

 

 

 

 

Výběr archiválií a delimitace archiválií, celkové vnější 

změny 

 
Přírůstky (výběr) 

- nezpracovaná metráž změn [bm]:    10,45 

- počet nezpracovaných evidenčních jednotek (ks):  95 

 

Přírůstky (delimitace): 0 

 

Úbytky: 0 

 

Celkem vnější změny: 

- nezpracovaná metráž změn [bm]:    10,45 

- počet nezpracovaných evidenčních jednotek:  95 

 

Výběr, zpracování a využívání archiválií 

 
Protokoly o výběru archiválií 

- určení původci:  1 (9 skartačních řízení s 9 subjekty UP) 

- neurčení původci:  0 

- výběr archiválií mimo skartační řízení: 10 

Mimo skartaci jde především o získání osobních fondů. 

 

Využívání archiválií 

 
Počet badatelů celkem:    57 

Z tohoto cizinců:        1 

Počet badatelských návštěv:     61 
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Počet vypůjčených evidenčních jednotek: 65 (pro potřeby fakult a 

jiných organizačních jednotek UP v Olomouci) 

Počet rešerší pro úřední potřebu:  65 

Počet rešerší pro soukromé účely:  8 

 

Stav archiválií 
Prověrky fyzického stavu: 

Počet prověrek fyzického stavu: 5 

(V průběhu roku byly provedeny ve spisovnách na PřF, FZV, SKM, 

LF a FF). 

Z toho archivních kulturních památek: 0 

Z toho národních archivních památek: 0 

 

Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti podle přílohy 

č. 5 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., odst. II: 

Podle pravidelně zapisovaných a ukládaných odpočtů měřící jednotky 

umístěné v depozitních prostorách Archivu UP  došlo v roce 2016 

k naměření těchto extrémních hodnot relativní vlhkosti, přičemž 

nedošlo k naměření extrémních hodnot teploty: 

Červen : 20.-30. 6. 2016 – 59% 

Červenec: 7.-15. 7. 2016 – 60% 

Srpen: 1.- 5.8. 2016 – 59%  

Září: 1. - 2. 9. 2016 – 58%  

Tyto extrémní hodnoty souvisí s odstavením klimatizační jednotky 

z důvodu opravy (viz níže). 

 

Stav archivních budov 

 
Prostory Archivu UP s přístupem i bez přístupu veřejnosti jsou 

v dobrém stavebně technickém stavu. V roce 2005 v depozitních 

prostorech k sanaci omítky a instalaci výkonné klimatizační jednotky 

(viz Žádost o udělení akreditace Archivu Univerzity Palackého 

v Olomouci ze dne 3. 11. 2005, č. j. 1992/2005-R); tato opatření 

doposud prokázala trvalou účinnost (viz Stav archiválií). V r. 2016 

bylo zjištěno při pravidelné revizi klimatizace v prostorách depozitáře 

neopravitelné poškození chladiče přímého výparníků. Po odstavení 

chladící jednotky (6-9/2016), byl výparník demontován a zároveň 

vyměněna nerezová vana na záchyt kondenzátu a doplněna chladící 

tekutina. Opravu a revizi provedla servisní firmou Klimatis Zlín, s.r.o. 

ve spolupráci s firmou Cool, s.r.o. 

 

Bibliografie zaměstnanců archivu 
Nebyly publikovány žádné vědecké či odborné stati.  
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Další činnosti Archivu UP 
U příležitosti 70. výročí obnovení Univerzity Palackého v Olomouci 

uspořádal v únoru 2016 Archiv UP ve spolupráci s Knihovnou UP 

výstavu dobových fotografií a dokumentů pocházejících z archivních 

fondů. Výstava byla přístupná od 20. února 2016 po celý rok.  

4.– 6. 10. 2016 se v Archivu UP setkali archiváři VŠ: UK, UHK, 

MUNI, VUT, MENDELU, VTU, SLU a VŠB na 4. kolokviu 

univerzitních archivářů: „Získávání osobních fondů akademických 

pracovníků v podmínkách rozvoje elektronického dokumentu.“ 

Problematiku spisové služby a osobních fondů konzultovali archiváři 

VŠ se zástupci z Národního archivu v Praze, s PhDr. Ing. Milanem 

Vojáčkem,PhD. a PhDr. Jiřím Křesťanem, CSc.  

9. 12. 2016 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci přednesla Mgr. 

Renáta Klvačová Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E. 

Purkyně v Olomouci a Sekci dějin lékařství Vlastivědné společnosti 

muzejní v Olomouci přednášku: „Olomoucký intelektuál prof. MUDr. 

Václav Vejdovský“ (u příležitosti 120 let od jeho narození).  

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci 9. 1. 2017                                                                    

Mgr. Renáta Klvačová 


