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středa 12. 10. 2022 

 
13.00–14.00  sraz účastníků v SOA Třeboň 
 
Kde:  Státní oblastní archiv v Třeboni 

Husova 143 
Třeboň 379 01 

 
14.00–16.00 přivítání a exkurze po depozitářích SOA Třeboň  
 
16.00–16.20 zahájení jednání 
 
16.20–17.30  1. blok  
▫ Karel Řeháček (SOA Plzeň), Československý státní archiv zemědělský 
v meziválečném období. 
 
▫ Pavel Dufek (NA Praha), K problematice zpracování fondu Ministerstvo 
zemědělství I, spisové oddělení 1934–1950. 
 
▫ Jaroslav Jirát (SOA Plzeň), Vnucené správy na velkostatcích pod dozorem  
Ministerstva zemědělství a Státního pozemkového úřadu po vzniku 
Československé republiky. 
 
17.30–17.50  přestávka 
 
17.50–18.50  2. blok  
▫ Jiří Smitka (SOA Praha), Prameny využitelné k přípravě statí z dějin 
regionálních zemědělsko-lesnických archivů. 
 
▫ Petr Kopička (SOA Litoměřice), „Zemřel Jsi proto, žes byl příliš věrný svému 
archivu“ – připomenutí oběti Karla Jeřábka († 21. září 1950). 
 
19.00–  společná večeře 

 
čtvrtek 13. 10. 2022 

 
9.30–11.00 3. blok  
▫ Eva Fialová (SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec), K problému 
identifikace korespondence a fotografií ve šlechtických rodinných 
archivech (na základě zkušeností s pořádáním RA Czerninů z Chudenic). 
 
▫ Soňa Černocká (Lobkowiczké sbírky), Rodinný archiv roudnických 
Lobkowiczů: Zpracování sbírky negativů (Zpráva z aktuálně probíhajícího 
zpracovaní a plánované konzervace sbírky).  

 
▫ Michaela Zeinerová-Brachtlová – Jana Jakubská (NZM), Archiv 
a Fotoarchiv Národního zemědělského muzea: dějiny, fondy a sbírky, jejich 
zpřístupňování, problematika muzejního archivnictví. 
 
▫ Helena Hloušková (SOA Praha), Datování fotografií z rodinných archivů. 
 
11.00–12.00 přestávka na oběd  
 
12.00 – 13.40 4. blok  
▫ Otto Chmelík (SOA Litoměřice, pobočka Děčín), Úvaha nad budoucností 
šlechtického a zemědělsko-lesnického archivnictví v prostředí státních 
archivů. 
 
▫ Jakub Mírka (SOA Plzeň), Digitalizace archiválií z fondů velkostatků a 
rodinných archivů. Co dál?  
 
▫ Petr Tesař (ZA Opava), Nová základní pravidla. Co nám berou a co mohou 
dát? 
 
13.20–13.40 přestávka 
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13.40–15.30 5. blok 

▫ Kristina Popelka (SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov), Grafická sbírka 

schwarzenberské primogenitury. Problematika zpracovávání vizuálního 

materiálu. 

▫ Michal Morawetz (SOA Třeboň), Jiří Buquoy a jeho pozůstalost. 
 
▫ Jan Hruboš (ZA Opava), Osudy písemností Borků z Roztropic po roce 1702. 
 
▫ Irena Moravcová (ZA Opava), Raimund Goebel a jeho Sumář. Předválečné 
uspořádání hospodářského archivu knížat Lichnovských.  
 
16.00–18.00 exkurze (pivovar Regent Třeboň) 
 
18.00  společná večeře 
 

pátek 14. 10. 2022 
 
9.30–11.00 pěší komentovaná procházka po trase Třeboň – 
Schwarzenberská hrobka Domanín s prohlídkou knížecí hrobky. 


