
co vás čeká a nemine



Systém archivů
� Ministerstvo vnitra

� Sekce archivní správy a spisové služby

�Národní archiv
� Státní oblastní archivy

� Státní okresní archivy



Legislativa
� Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 

podle novely 213 – 2012

� Vyhláška č. 213/2012 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě 
platná od 1.7.2012

� Vyhláška č. 259/2012 ze dne 20.7.2012 o podrobnostech 
výkonu spisové služby platná od 1.8.2012



Národní archiv, Archivní 4, Praha



Národní archiv, Milady Horákové 

133, Praha



Státní oblastní archivy



Státní oblastní archiv v Praze



Státní oblastní archiv Litoměřice



Státní oblastní archiv Třeboň



Státní oblastní archiv Zámrsk



Moravský zemský archiv v Brně



Archivy měst
� Archiv hlavního města Prahy

� Archiv města Brna

� Archiv města Ostrava

� Archiv města Ústí nad Labem

� Archiv města Plzně



Bezpečnostní archivy
� Úřad pro zahraniční styky a informace



Specializované archivy
� Archiv a programové fondy České televize

� Archiv bezpečnostních složek – Siwiecova 2, Praha 3 a 
pracoviště Kanice

� Archiv České národní banky

� Archiv Českého rozhlasu

� Archiv Českého vysokého učení technického

� Archiv Masarykovy univerzity v Brně

� Archiv Mendelovy univerzity v Brně

� Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR



Specializované archivy
� Archiv Národní galerie

� Archiv Národní knihovny

� Archiv Národního muzea

� Archiv Národního technického muzea

� Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

� Archiv Univerzity Hradec Králové

� Archiv Univerzity Palackého v Olomouci

� Archiv Kanceláře prezidenta republiky

� Archiv Pražského hradu



Specializované archivy
� Literární archiv Památníku národního písemnictví

� Masarykův ústav a Archiv AV ČR

� Národní filmový archiv

� Archiv Univerzity Karlovy

� Ústřední archiv zeměměřičství a katastru, Pod 
Sídlištěm 9, Praha 8

� Vojenský ústřední archiv, Sokolovská 136, Praha 8



Státní oblastní archiv v Plzni
� Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

� www.soaplzen.cz

� podatelna@soaplzen.cz

� +420 377  236 263

� + 420 377 325 732

� Fax +420 377 327 269



Státní oblastní archiv v Plzni
� Ekonomické oddělení

� Kardinála Berana 20, 301 00 Plzeň



Pracoviště Plzeň



Pracoviště Klášter u Nepomuku
� Klášter 101  335 01 Nepomuk

� soa-ne@soaplzen.cz

� +420 371 591 531

� Fax +420 371 519 252



Pracoviště klášter



Státní okresní archivy
� Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v 

Horšovském Týně
� Státní okresní archiv Cheb
� Státní okresní archiv Karlovy Vary 
� Státní okresní archiv Klatovy
� Státní okresní archiv Plzeň – jih se sídlem v Blovicích
� Státní okresní archiv  Plzeň – sever se sídlem v Plasích
� Státní okresní archiv Rokycany
� Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v 

Jindřichovicích



Státní okresní archivy
� Státní okresní archiv Tachov



Státní okresní archiv Domažlice



Státní okresní archiv Cheb



Státní okresní archiv Karlovy Vary



Státní okresní archiv Klatovy



Státní okresní archiv Plzeň - jih



Státní okresní archiv Plzeň - sever



Státní okresní archiv Rokycany



Státní okresní archiv Sokolov



Státní okresní archiv Tachov



Co v archivech najdeme

�Národní archiv
� Nejdůležitější archiválie celostátního významu

� Korunní archiv

� Centrální úřady – České gubernium, Desky 
zemské, staré katastry, sčítání lidu od 1930, některé 
řády a kláštery, např. všechny fondy řádu 
františkánů,  nejvyšší soudy ..., nejdůležitější 
šlechtické rody a velkostatky, největší továrny ...



Co v archivech najdeme
� Státní oblastní archivy

� Instituce krajského významu

� krajské soudy, krajské úřady, velkostatky, rodinné 
archivy příslušné oblasti, podniky a továrny krajského 
významu, JZD a státní statky, osobnosti krajského 
významu

� Matriky z příslušné oblasti



Státní okresní archivy
� Instituce okresního významu

� Okresní úřady, okresní soudy, městské úřady, fondy 
škol, fondy far (mimo matrik), osobnosti okresního 
významu, cechy, spolky, podniky okresního významu

� Kroniky měst, škol a far



Typy archiválií
� Listiny







Pozemková kniha



Pozemková kniha 









Nostická sbírka grafiky



Nostická sbírka grafiky



Reklamní diapozitivy ZKD



Reklamní diapozitivy ZKD



Reklamní diapozitivy ZKD



Rekonstrukce dílen



Rekonstrukce dílen



Rekonstrukce dílen



Restaurování archiválií



Restaurování archiválií



Restaurování archiválií



Restaurování archiválií



Restaurované archiválie









Ukázky zápisů



Ukázky zápisů



Ukázky zápisů



Ukázky zápisů



Ukázky zápisů



Ukázky zápisů



Ukázky zápisů



Důležité adresy
� www.soaplzen.cz

� www.actapublica.eu

� www.portafontium.eu

� digi.ceskearchivy.cz

� www.cesarch.cz

� http://www.archives.cz/zao/digitalni_archiv/index.ht
ml

� www.nacr.cz

� www.soalitomerice.cz



Důležité adresy
� www..archives.cz/opava

� http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-
ceske-republice-386553.aspx


