
Zápis 
ze schůze výboru pobočného spolku ČIS při Národním archivu, z. s., 

konané dne 6. června 2019 
 

Přítomni: Lenka Matušíková, Helena Klímová, Zdeněk Kravar, Roman Straka, Ivo Navrátil 

Omluveni: Laďka Plucarová, Lucie Křížová, Libuše Holakovská 

Host: Pavel Pilz 

 
Schůzi výboru ČIS zahájila předsedkyně pobočného spolku Lenka Matušíková ve 12.30 hodin. 

1) Úvodem L. Matušíková otevřela diskusi k průběhu 18. archivní konference v Plzni. Program byl 
zvládnut úspěšně, novinkou je publikace přednesených příspěvků na webu ČAS. R. Straka se při-
mlouvá za omezení dalšího bobtnání počtu účastníků, zvláště mimo sféru státních archivů, jimž je 
fakturován členský poplatek za všechny pracovníky najednou. Výbor vyslovuje poděkování jak dr. 
Matušíkové a dr. Klímové, tak i R. Strakovi za úspěšné zvládnutí všech úskalí. 

2) Poté byla zhodnocena odborná exkurze ČIS do italských archivů, a to jako velmi úspěšná. Autobus 
byl sice o 7000 Kč dražší, protože došlo k drobným změnám trasy, rozdíl však uhradila naše mateř-
ská ČIS svým příspěvkem. Za dopravu jsme zaplatili celkem 155 054 Kč.  

3) Pro příští exkurzi bylo vybráno Rumunsko, termín 14.–24. 5. byl předběžně dohodnut opět s p. 
Houškou. Podle návrhu L. Matušíkové by se jelo ve čtvrtek, v pátek navštívil Státní archiv 
v Košicích, kde by také byl první nocleh, pokračovalo by se pak přes Debrecín do severního Rumun-
ska, asi bez návštěvy Bukurešti. Členové výboru jsou žádáni o tipy, která místa a archivy bychom 
měli v Rumunsku navštívit. 

4) Exkurzi do Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky uskutečníme ve čtvr-
tek 12. září od 10 hodin, rozděleni na dvě skupiny. I. Navrátil pověřen domluvit podrobností s Mgr. 
Martinem Halatou a rozeslat pozvánky.  

5) R. Straka podal zprávu o stavu účtu pobočky, který letos poprvé nakrátko překročil milion Kč. Vy-
stavil asi 300 platebních dokladů, příjmy činily zatím 664 800 Kč, výdaje 656 465 Kč. Workshop 
o výrobě předsádkového papíru úspěšně proběhl s účastí šesti konzervátorů, vynaložili jsme 10 690 
Kč za materiál, což pokryly účastnické poplatky po 2000 Kč. Místo dr. Krlína pověřuje výbor podpi-
sovým právem k účtu dr. Helenu Klímovou. Do příští schůze zvážit případný přechod od České spo-
řitelny k jinému bankovnímu domu a zřízení internetového přístupu k účtu.  

6) Rozsáhlejší diskusi si vyžádala soutěž knihařů, jež se dosud konala pod záštitou SOA Třeboň a spo-
čívala na bedrech PhDr. Vlastimila Koldy. Zatím se konala 4x, naposled v r. 2015 za účasti 96 kni-
hařů z archivů, knihoven, uměleckých i z řad studentů a učňů, také z Polska (14 soutěžících), Litvy 
(8), ze Slovenska (5), po jednom zástupci z Maďarska, Německa, Holandska a Ukrajiny. Vzhledem 
ke ztrátě dosavadní podpory se nyní nabídl ZA Opava. Výbor se shodl v názoru, že archivní knihva-
začská soutěžní přehlídka by měla být zachována, a pověřuje dr. Matušíkovou učinit potřebné kroky.  

7) V závěru schůze přednesl I. Navrátil návrh na dva semináře naší pobočky. Podzimní s účastí restau-
rátorky NA Bc. Blanky Hnulíkové, která vedla letos úspěšný seminář pro Ještědskou pobočku ČAS 
na téma „Strategie ochrany fotografických dokumentů“ s okruhy: Fotografické dokumenty – druho-
vé rozlišení a ukázky; Příčiny poškození – druhy faktorů a možnosti nápravy; Druhy poškození – 
rozdělení podle typů a ukázky; Podmínky uložení – ukládací materiál, hodnoty teploty a vlhkosti; 
Zásady manipulace a ochrany – preventivní opatření i konzervace a upřesnění manipulačních dopo-
ručení. Druhý seminář by se mohl konat na jaře – PhDr. Denko Čumlivski vedl v 90. letech pro mu-
zejníky a antikváře kurzy o vývoji grafických technik, jistě by nebylo ani archivářům na škodu mít 
o nich povědomost.  

8) Schůzi zakončila L. Matušíková ve 14.00 hodin. Příště se výbor sejde v první polovině září, pozván-
ky budou zaslány. 

  
  
Zapsal: Ivo Navrátil 


