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Leden 2018 

 

 

 

Čj. UPOL-675/9170-2018 

 

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 1,0) 

Mgr. Zuzana Truxová, samostatný odborný pracovních archivních 

fondů (pracovní úvazek 1,0) 

Alena Pivodová, samostatný odborný pracovník archivních fondů  

(pracovní úvazek 1,0) 

Systematizovaný stav Archivu UP v Olomouci je naplněn. 

 

 

Celkové množství uložený archiválií 
Počet fondů a sbírek:  49 

Počet běžný metrů celkem: 608,20 bm   

 

Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD 

(I) 
 

Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů 

Vykazované: 

 

 Počet Metráž  [bm] Metráž  [%] 

N 42 595,27 97,87 

Z 7 12,93 2,12 

I 4 3,17 0,52 
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Fyzický stav archiválií  

- nepoškozeno:  49 

- poškozeno:    0 

- nezjištěno:               0 

 

Archivní pomůcky:    7 

 

 

Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD 

(II) 
 

Archivní soubory (evidenční status 1) 

 

 Počet Metráž  [bm] 

N 42 595,38 

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]:     14,08 

- počet nezpracovaných evidenčních jednotek (ks): 128 

 

Přírůstky (delimitace): 0 

Úbytky: 0 

 

Celkem vnější změny: 

- nezpracovaná metráž změn [bm]:    14,08 

- počet nezpracovaných evidenčních jednotek:     128 

 

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: 6 

Mimo skartaci jde především o získání osobních fondů. 
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Využívání archiválií 

 
Počet badatelů celkem:    34 

Z tohoto cizinců:     0 

Počet návštěv a badatelů:    60 

Počet vypůjčených evidenčních jednotek: 40 (pro potřeby fakult a 

jiných organizačních jednotek UP v Olomouci) 

Počet rešerší pro úřední potřebu:  89 

Počet rešerší pro soukromé účely:  5 

 

Stav archiválií 
Prověrky fyzického stavu: 

Počet prověrek fyzického stavu: 8 (PřF, FZV, LF, PdF, 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: 

Podle pravidelně zapisovaných a ukládaných odpočtů měřící jednotky 

umístěné v depozitních prostorách Archivu UP  došlo v roce 2017 

k naměření těchto extrémních hodnot relativní vlhkosti: 

 

Červen :  26. – 30. 6. 2017 – 61% 

Červenec:  24. – 31. 7. 2017 – 62% 

Srpen:   1. – 7. 8. 2017  – 64 %  

Září:  1. – 8. 9. 2017  – 61%  

Zvýšené hodnoty vlhkosti byly v letních měsících řešeny výměnou 

filtrů a klínových řemenů na chladící jednotce (viz níže). 

 

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.  

V rámci pravidelné revize chladící jednotky byla 3.1. 2017 kontrola 

chladícího zařízení po opravě a doplněna chladící tekutina.  Při 

následné kontrole 10. 8. 2017 proběhla výměna filtru a dotažení a 

kontrola klínových řemenů. Opravu a revizi provedla servisní firma 

Klimatis Zlín, s.r.o. ve spolupráci s firmou Cool, s.r.o. 

Podmínky pro ukládání archiválií a zajištění jejich ochrany před 

poškozením jsou splněny. 

 

Bibliografie zaměstnanců archivu 
Klvačová, Renáta: Profesor Jaroslav Peprník slaví významné životní 

jubileum, Žurnál UP, 17. 2. 2017. 

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/profesor-jaroslav-

peprnik-slavi-vyznamne-zivotni-jubileum/  
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Další činnosti Archivu UP 
V rámci předarchivního průzkumu jsou z prostorových důvodů 

archivní dokumenty  UP prozatím soustředěny ve spisovnách fakult. 

Projekt nové budovy Archivu UP řeší ředitelka archivu s vedením UP.  

Archiv UP v současné době přijímá a zpracovává veškerou agendu 

Rektorátu UP, osobní spisy, spisy oddělení vědy a výzkumu a 

dokumenty k založení osobních fondů. 

V průběhu roku 2017 získal Archiv UP 5 nových osobních fondů. 

Jedná se o fond muzikologa prof. PhDr. Jana Vičara, CSc., bohemisty 

doc. PhDr. Františka Hladíka, CSc., lékaře prof. MUDr. Zdeňka Jirky, 

CSc., prof. MUDr. Antonína Morese, zakladatele dětské kliniky 

FNOL a anglisty prof. PhDr. Jaroslava Peprníka, CSc. Uvedené 

osobní fondy jsou zapsány v Evidenci archivních fondů NAD 

v systému PEvA.  

13. 4. 2017 pořádal Archiv UP ve spolupráci s Vlastivědným muzeem 

v Olomouci výstavu „Z mého života“ k 110. výročí narození doc. Aljo 

Berana, autora loga Univerzity Palackého. Na výstavě obrazů byly 

představeny i osobní dokumenty autora, které jsou připraveny 

k založení osobního fondu tohoto významného malíře.  

17. – 19. 5.  se R. Klvačová zúčastnila kurzu pro operátory archivní 

databáze PEvA nové verze 1,09 rozšířené mimo jiné o povinnost 

rozepisovat původce v evidenci NAD. 

V červenu 2017 byly zveřejněny webové stránky Archivu UP 

https://archiv.upol.cz/  

V listopadu ředitelka archivu ve spolupráci s Vydavatelstvím UP a za 

přítomnosti rektora UP představila 6. díl edice Paměť UP. V knize 

Cesta ke kameni a kovu, sochař, medailér a restaurátor doc. Bohumil 

Teplý publikoval své vzpomínky na dobu studia a svého působení na 

Univerzitě Palackého v Olomouci.  

Současně na konci listopadu proběhla v Archivu UP exkurze studentů 

1. ročníku archivnictví FF UP. Vedle seznámení s veřejnými prostory 

Archivu UP, byly studentům představeny jeho fondy a možnosti 

studijního bádání. 

V rámci představení projektu ELZA+ se všichni zaměstnanci Archivu 

UP seznámili a zúčastnili prezentací, konaných v r. 2017 v Národním 

archivu v Praze.   

Mgr. Klvačová se letos zúčastnila V. mezinárodní konference 

Asociace orální historie, kde byla představena témata orální historie 

v regionálním výzkumu a archivní praxi. V tomto roce se podařilo 

získat 3 rozhovory s pamětníky: germanistou prof. PhDr. Ludvíkem 

Václavkem, CSc., lékařem prof. MUDr. Zdeňkem Jirkou, CSc., a 

historikem doc. PhDr. Josefem Bieberlem, CSc. 

 

 

 

 

V Olomouci 15. 1. 2018                                                                  

Mgr. Renáta Klvačová 

https://archiv.upol.cz/

