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Olomouc 3. 2. 2020 

 

 

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 UP 

 
PhDr. Pavel Urbášek, ředitel (pracovní úvazek 1.0) 

Mgr. Renáta Klvačová, vedoucí odborný archivář (pracovní 

úvazek 1.0)  

Mgr. Zuzana Truxová, samostatný odborný pracovník 

archivních fondů (pracovní úvazek 1.0) 

 

 

Celkové množství uložený archiválií 
 

Počet fondů a sbírek:  55 

Počet běžných metrů celkem: 625,61 bm   

 

Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD 

(I) 

 

Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů 
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Vykazované: 

 

 Počet Metráž  [bm] Metráž  

[%] 

N 48 612,68 97,93 

Z   7   12,93   2,09 

I   4     3,17   0,51 

 

Fyzický stav archiválií  

  

- nepoškozeno:  55 

- poškozeno:            0 

- nezjištěno:             0 

 

Archivní pomůcky:    7 

 

 

Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD 

(II) 

 

Archivní soubory (evidenční status 1) 

 

 Počet Metráž  [bm] 

N 48 612,68 

Z   7   12,93 

I   4     3,17 

 

Kopie archiválií:  

 

- bezpečnostní: 0 

- studijní:  0 

 

 

Výběr archiválií a delimitace archiválií, celkové 

vnější změny 
 

Přírůstky (výběr) 

 

- nezpracovaná metráž změn [bm]:       9,60 

- počet nezpracovaných evidenčních jednotek (ks): 83 
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Přírůstky (delimitace): 0 

 

Úbytky: 0 

 

Celkem vnější změny: 

 

- nezpracovaná metráž změn [bm]:      9,60 

- počet nezpracovaných evidenčních jednotek:      83 

 

Výběr, zpracování a využívání archiválií 

 

Protokoly o výběru archiválií 

 

- určení původci:    1 (8 skartačních řízení s 8 subjekty UP) 

- neurčení původci:  0 

- výběr archiválií mimo skartační řízení: 6 

Mimo skartaci jde především o získání osobních fondů. 

 

 

Využívání archiválií 

 

Počet badatelů celkem:   35 

Z tohoto cizinců:      0 

Počet návštěv a badatelů: 20 

Počet vypůjčených evidenčních jednotek: 194 (pro potřeby 

fakult a jiných organizačních jednotek UP v Olomouci) 

Počet rešerší pro úřední potřebu:   9 

Počet rešerší pro soukromé účely:  6 

 

Stav archiválií 
 

Prověrky fyzického stavu: 

 

Počet prověrek fyzického stavu: 8 (FF, PřF, LF, FZV, FTK, 

PF, FF a SKM) 

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: 
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Podle pravidelně zapisovaných a ukládaných odpočtů měřící 

jednotky umístěné v depozitních prostorách Archivu UP  

došlo v roce 2018 k naměření těchto extrémních hodnot 

relativní vlhkosti: 

 

18.–28. 2. 2019 – 71 % (oprava klimatizační jednotky) 

15.–22. 4. 2019 –  65 % 

12.–21. 6. 2019 –  66 % 

16.–23. 8. 2019 –  65 % 

25.–30. 9. 2019 –  65 %  

Tyto hodnoty byly bezprostředně po jejich zjištění 

odstraňovány zvýšenou účinností klimatizační jednotky 

 

Stav archivních budov 
 

Prostory Archivu UP s přístupem i bez přístupu veřejnosti 

jsou v dobrém stavebně technickém stavu. Klimatizační 

chladící jednotka pracuje v depozitáři nepřetržitě od r. 2005.  

Chladící jednotka je pravidelně dvakrát ročně kontrolována 

servisní firmou Klimatis Zlín s. r. o. V únoru 2019 byla 

uskutečněna výměna kompresoru chladící jednotky. 

Podmínky pro ukládání archiválií a zajištění jejich ochrany 

před poškozením jsou splněny. 

 

Bibliografie zaměstnanců archivu 
 

Urbášek, Pavel: Olomoucká studentská revolta roku 1989. 

In: Olomouc v roce 1989 (ed. Miloslav Čermák), Olomouc, 

Memoria 2019, s. 88–97 

 

Další činnosti Archivu UP 

 

Spolupořadatelství VI. mezinárodní konference COHA 

Olomouc (únor 2019, společně s Českou asociací orální 

historie a Katedrou historie FF UP v Olomouci) 

Aktivní účast na konferenci 14. brněnské Slavíkovy 

oftalmologické dny (duben 2019, R: Klvačová: Vzpomínka 

na Bohuslava Slavíka) 

Aktivní účast na konferenci Sto studentských (r)evolucí 

(květen 2019, P. Urbášek: Vysoké školy mezi přestavbou a 

revolucí) 
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Spolupráce na dokumentu o javoříčské tragédii (produkce 

Česká televize, P. Urbášek) 

Redigování memoárů Jiřího Černého Jak šel život (Edice 

Paměť UP, hlavní redaktor hlavní redaktor P. Urbášek ve 

spolupráci s R. Klvačovou) 

Spolupráce na publikaci Olomoucké okamžiky 1989 (výběr 

fotografií z Archivu UP, vypracování chronologie událostí 

v roce 1989) 

Mediální výstupy v souvislosti s 30. výročím sametové 

revoluce (zejména olomoucká redakce Českého rozhlasu a 

Historie cs) 

 
 

Vypracoval: PhDr. Pavel Urbášek, Mgr. Renáta Klvačová 


