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Přítomni: Tomáš Lachman (předseda, zapisovatel), Jan Bílek (jednatel), Kateřina Hekrdlová, 

Kamila Mádrová (host), Vít Šmerha, Jakub Kunert, Zdeněk Vácha, Milena Běličová 

Program jednání: 

1) Gratulace Janu Bílkovi k životnímu jubileu (6.7.2022) 

Jednatel OS SA ČAS J. Bílek oslaví v červenci životní jubileum, TL jménem všech 

členů výboru JB poblahopřál a předal mu drobný dárek. 

JB připomněl tradiční podzimní exkurzi, letos do Archivu ČVUT, program a termín 

domluví JB s vedoucí archivu K. Mádrovou.  

2) Seznámení s anketou k podnětům specializovaných archivů pro ředitele odboru 

archivní správy a spisové služby MV ČR 

TL seznámil výbor s procesem tvorby ankety (organizovali TL a Z. Vácha), způsobem 

hodnocení jednotlivých požadavků a celkovými výsledky. Výbor ocenil široký 

tematický záběr ankety a vyslovil i nadále plnou podporu TL a ZV v dalších krocích 

(viz níže). Výbor pouze doporučil vložit na konec ankety dataci a podpisy 

organizátorů. 

3) Distribuce finální verze ankety 

Po provedení výše navržených úprav zašle TL finální verzi dokumentu do konce 

tohoto týdne (do 17.6. 2022) všem specializovaným archivům (jak bylo avizovano při 

sběru podkladů) a se vstřícným průvodním emailovým dopisem též předsedovi a 

místopředsedovi ČAS (K. Halla a D. Valůšek) a pracovnici odboru archivní správy a 

spisové služby MV ČR J. Prokopové. Dokument bude rovněž zaslán i řediteli AS MV. 

D. Doležalovi, aby měl možnost se s dokumentem seznámit před osobní návštěvou 

TL a ZV, která se uskuteční dne 24. 6. 2022.  

4) Podněty pro TL k diskusi na schůzi výboru ČAS (Brno, 23. 6. 2022)  

Jak řešit nedostačující kapacitu komor pro dezinfekci archiválií? 

5) Zápisy ze schůzí výboru ČAS 

„Skrytá dostupnost“ na webu ČAS, TL bude zápisy zasílat členům výboru naší 

odborné skupiny. 

6) Různé  

Archiv NTM – v týdnu od 20.6. 2022 bude uveden do provozu historický dětský 

kolotoč v Praze na Letné.  

Archiv ČNB – nově otevřeno návštěvnické centrum v ČNB. 

Zapsal: T. Lachman 

Doplnili: bez připomínek 


