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pro

výkon

působnosti

I. Personální podmínky archivu
Vedoucí archivu:
Systemizovaný stav pracovníků:
Skutečný stav pracovníků:
Funkční zařazení pracovníků:

RNDr. Miroslav Kronus
11
11
1 vedoucí oddělení
7 archivářů
3 operátoři IKT

II. Celkové množství uložených archiválií
Počet fondů:
Počet sbírek:
Počet běžných metrů celkem:
Počet evidenčních jednotek:

23
7
1171
85 499

Stupeň zpracovanosti (metráž)
Nezpracováno:
Zpracováno:
Z toho inventarizováno:

počet b.m.
491
680
455

%
42
58
39

Stupeň zpracovanosti (evid. jednotky)
Nezpracováno:
Zpracováno:
Z toho inventarizováno:

počet
3174
82 325
67 060

%
4
96
78

Počet archivních pomůcek:

32

III. Výběr a zpracování archiválií
Archivem bylo převzato a do základní evidence archiválií zařazeno celkem 133 různě
velkých dodávek přírůstků. Největší podíl jako každoročně tvořily povinné výtisky
kartografické produkce ZÚ a dary od soukromých osob a spolupracujících institucí.
Nejvýznamnějšími dárci byli v roce 2016 Ing. arch. Tomáš Sucharov a RNDr. Tomáš
Grim, Ph.D., z institucí pak Mapová sbírka Univerzity Karlovy, která opět archivu
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věnovala část svých přebytků nebo multiplikátů, které jsou pro mapové fondy ÚAZK
cenným doplněním. Část mapových přírůstků byla získána i skartačním řízením z
katastrálních pracovišť.
V rámci vnější skartace byly posouzeny skartační návrhy Zeměměřického úřadu a
katastrálních pracovišť Karlovy Vary a Jindřichův Hradec.
Vnitřní skartace duplicit a multiplicit byla jako každý rok prováděna zejména u
některých přírůstků, a to buď před jejich přijetím a evidováním, nebo v rámci
následného archivního zpracování.
Celkový počet protokolů o výběru archiválií ve skartačním řízení: 3
Celkový počet protokolů o výběru archiválií mimo skartační řízení: 130
Pokračovalo postupné naplňování nově pořízeného databázového systému pro
inventarizaci archiválií ProArchivWEB, který je vyvíjen ve spolupráci ÚAZK a
dodavatele – firmy Bach systems, spol. s r. o. Data se do databáze vkládají zatím
zejména převodem ze stávajících interních pomůcek ÚAZK, současně u některých
inventárních jednotek probíhá i připojování mapových příloh (skenů) k jednotlivým
záznamům v databázi. V roce 2017 už předpokládáme rutinní inventarizaci některých
fondů a sbírek v novém systému.
Byla zahájena příprava nové webové aplikace Vademecum ÚAZK, která bude sloužit
jako publikační modul pro data z databáze ProArchivWEB. V roce 2017 budou
probíhat úpravy a testování a následně by měla být aplikace spuštěna na webových
stránkách ÚAZK.

IV. Využívání archiválií
V roce 2016 navštívilo ÚAZK 188 badatelů, kteří uskutečnili celkem 457 návštěv.
V badatelně jim bylo vyhotoveno celkem 1 379 kopií archiválií. Dalších 750 kopií bylo
vyhotoveno a odesláno na základě písemné žádosti doručené do archivu. Zároveň
bylo vyřízeno i 241 převážně e-mailových dotazů na archiválie.
Celkový počet rešerší pro úřední potřebu: 26
Celkový počet rešerší pro soukromou potřebu: 12

V. Propagace archivu a archiválií
Pro účely reprezentace resortu i úřadu byla připravena a vydána reprodukce
Müllerovy mapy Čech ve Wielandově úpravě z roku 1726.
Pro zaměstnance úřadů dislokovaných v budově zeměměřických a katastrálních
úřadů a pro pozvané kolegy ze spolupracujících institucí byla tradičně uspořádána
jednodenní výstava, tentokrát na téma „Mapy a plány kulturních památek a
přírodních zajímavostí“ (obr. 1, 2).
Dvě výstavy spojené s přednáškami – „Československo a Česko na mapových
pohlednicích“ a „Slezský kartograf Jan Přibyla – tvůrce hospodářských map
Československa“ byly realizovány mimo prostory ÚAZK (Brno – Univerzita obrany,
Praha – Kolovraty, Hradec nad Moravicí).
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Archiválie ÚAZK jsou představovány i na pravidelných výstavách v přepážkové hale
budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Kobylisích.
Starým mapám a příbuzným tématům bylo věnováno šest přednášek na různých
akcích a vystoupení v ČT Ostrava v pořadu Dobré ráno.
V průběhu roku se uskutečnilo v archivu celkem 8 exkurzí – studenti Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy (2x), studenti archivnictví Univerzity Komenského v
Bratislavě, studenti archivnictví Univerzity v Hradci Králové, studenti Střední
průmyslové školy zeměměřické v Praze a Střední průmyslové školy stavební v
Opavě, účastníci mezinárodního kongresu ISPRS a archiváři Státního okresního
archivu Hradec Králové.

Obr. 1: Návštěvníci výstavy v ÚAZK
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Obr. 2: Návštěvníci výstavy v ÚAZK

VI. Skenování archiválií, poskytování dat
Systematické skenování fondů a sbírek ÚAZK pokračovalo skenováním další části
originálních map stabilního katastru 1 : 2 880 z let 1824 až 1843 na stolovém
skeneru. Souběžně s tím byly na velkoformátovém válcovém skeneru digitalizovány
otisky katastrálních map 1 : 2 880 z let 1865 až 1959 (obr. 3), postupná vydání
starých Základních map ČSSR/ČR všech měřítek od jejich prvních vydání a
pokračovalo i skenování jednotlivých vydání Státní mapy 1 : 5 000 – odvozené.
Průběžně probíhalo skenování i dalších archiválií podle požadavků a aktuálních
potřeb badatelů a úřadů státní správy.
Celkem bylo v roce 2016 naskenováno 76 710 map.
Systematicky skenované archiválie ÚAZK jsou na internetu postupně zpřístupňovány
v mapové kompozici Archivní mapy v rámci Geoprohlížeče na Geoportálu ČÚZK a v
samostatné aplikaci Archivní mapy na adrese http://archivnimapy.cuzk.cz/, nepřímým
odkazem dostupné ze stránek ČÚZK, ZÚ a Geoportálu ČÚZK. Aplikace Archivní
mapy je oproti stejnojmenné kompozici v Geoprohlížeči navíc doplněna i o další
volitelné překryvné vrstvy, například o klady listů historických mapování našeho
území nebo o obraz rozsáhlých souvislých ploch spojených a georeferencovaných
císařských povinných otisků map stabilního katastru.
Nejvýznamnější změnou aplikace Archivní mapy v roce 2016 bylo doplnění další
významné datové sady mapových archiválií – tzv. Mapy kultur stabilního katastru z
let 1837 až 1844 (obr. 4). Mapa kultur, sestávající z jednotlivých sekcí vykreslených v
měřítku 1 : 36 000, je po císařských povinných otiscích, indikačních skicách a
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výkazech ploch v pořadí již čtvrtým velkým archivním souborem stabilního katastru
dostupným ke studiu dálkovým přístupem.

Obr. 3: Otisk katastrální mapy Sušice z roku 1941 (výřez)

Obr. 4: Mapa kultur stabilního katastru okolí Příbrami z roku 1839 (výřez)
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VII. Stav archiválií
Fyzický stav spravovaných archivních souborů je dobrý. Jako poškozené lze hodnotit
méně než 3% archiválií.

VIII. Konzervace a restaurování archiválií
Konzervace a restaurování archiválií nejsou vlastními silami zajišťovány. Drobné a
jednoduché zásahy se v případě potřeby provádějí na místě průběžně.

IX. Depozitář Pardubice
V nově adaptovaných prostorách depozitáře v Pardubicích byla do regálů a
mapových beden uložena přibližně polovina (110 palet z 202) z celkového objemu
archiválií převezených v roce 2015 z bývalého depozitáře v zámku Libočany. Druhá
polovina bude uložena v roce 2017 a založení depozitáře, rozložené časově na dva
roky, tak bude dokončeno.

Výroční zpráva Zeměměřického úřadu je publikována na http://www.cuzk.cz/Urady/Zememerickyurad/Zpravy-ZU/Vyrocni-zpravy-ZU-souhrne-informace.aspx
Výroční zpráva ÚAZK je publikována na http://archivnimapy.cuzk.cz/ISAR/Data/Vyrocni_zprava.htm

V Praze dne 22. února 2017

RNDr. Miroslav Kronus
vedoucí ÚAZK
podepsáno elektronicky
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