Výroční zpráva o činnosti Odborné skupiny specializovaných archivů ČAS v roce 2017
Členové Odborné skupiny specializovaných archivů se během roku setkávali na výstavách, projekcích,
přednáškách, seminářích a na 17. celostátní archivní konferenci v Liberci (25.–27. dubna). Na přípravě
konference měli někteří členové aktivní tvůrčí podíl. Ve spojení byli i prostřednictvím soudobé
komunikační techniky… Výbor skupiny se na sklonku února setkal nad připomínkováním diskuzních
okruhů k přípravě nové právní úpravy v oblasti archivnictví a spisové služby. Moderování diskuze,
sumarizaci připomínek a jejich předání zajistil předseda skupiny.
Ve složení výboru skupiny nedošlo k žádným změnám. Zasedají v něm Milena Běličová –
Archiv Národního muzea, Jan Bílek (jednatel skupiny) – Literární archiv Památníku národního
písemnictví a Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Kateřina Hekrdlová – Archiv Národní
knihovny, Jakub Kunert – Archiv České národní banky, Tomáš Lachman (předseda skupiny) – Národní
filmový archiv, Vít Šmerha – Archiv Českého vysokého učení technického, Zdeněk Vácha – Archiv
Národního technického muzea. Sekce nemá vlastní rozpočet, v roce 2017 neprováděla žádné finanční
transakce; tato zpráva tedy neobsahuje zprávu o hospodaření.
Každoroční exkurze se uskutečnila 31. října, tentokrát do archivu a muzea Pražských
vodovodů a kanalizací, a. s. Skupina opět jednou vykročilamimo „domácí dvorek“; do resortu, s jehož
komoditou si námi spravované archiválie jinak vůbec nerozumí. To ale neplatí o vzájemném
pochopení s kolegy. Výpravy se ujal manažer oddělení archivu a muzeaJiří Dejmek se svými
spolupracovníky. Vlastní archiv je dislokován ve správním areálu firmy v Praze 10 a pečuje o
archiválie přehledně dokumentující jak budování pražské vodovodní a kanalizační sítě, tak i vlastní
podnikovou historii.Archiv vznikl v roce 1998 sloučením archivu Pražských vodáren, který se formoval
od 30. let 19. století, a archivu Pražské kanalizace a vodních toků, který se formoval od 80. let 19.
století; jako podnikové byly oba ustaveny roku 1953.Ze všech hledisek jsou nejzajímavější fondy
Pražské vodárny a Pražská kanalizace, protože jako jediné dávají víceméně ucelený přehled o
správním a technickém dění v obou komunálních zařízeních. Podrobně viz www.pvk.cz.
Po prohlídce archivu následoval přesun do muzea, které se nachází v areálu podolské
vodárny v Praze 4. Podniková prezentace má historii sahající do dob meziválečné republiky a mohla
by být inspirací dalším firmám. Může se hrdě měřit s reprezentativními muzei mladoboleslavské
automobilky nebo dobrovického cukrovaru. Expozice byla pochopitelně vybudována i s řadou kopií
technických plánů, fotografií a písemných pramenů. Účastníci exkurze byli obdarováni Pamětním
tiskem dvanácti barevných reklamních a osvětových kreseb Josefa Lady z roku 1937, který loni
připravil k vydání Jaroslav Jásek. Limit účastníků exkurze byl stanoven na patnáct osob, ty zastupovaly

osm pracovišť. Naše pozvání rovněž přijal úřadující předseda ČAS. Za organizaci návštěvy patří
kolegům z Pražských vodovodů a kanalizací díky!
Na závěr exkurze došlo na přátelské posezení a diskuzi o aktuálních otázkách oboru. Exkurze
v roce 2018 zamíří do pražského Archivu ministerstva zahraničí a do prostor Černínského paláce.
Ministerstvu jako jednomu z vrcholných orgánů republiky bude přece sto let a to je pro návštěvu
dobrý důvod.
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