
Výroční zpráva Národního archivu za rok 2019 

 

174 

Příloha č. 1 Protokol o hloubkové kontrole listin fondu Archiv České koruny 
 

č. j. NA 58/01-2020 

Stav fondu k 6. 12. 2019 

Ve dnech 4. 12. 2019 - 6. 12. 2019 provedli Iva Čadková, Marie Urbanová, PhDr. 

Denko Čumlivski a Mgr. Leoš Zich hloubkovou kontrolu veškerých listin fondu AČK. 

Kontrola proběhla podle směrnic statutu AČK. V jejich rámci byla prověřena fyzická 

přítomnost a stav listin v novém i původním trezoru, v depozitáři na V. podlaží a v laboratoři 

konzervační dílny.  

 

Stav fondu je následující: 

1) V novém trezoru je uloženo celkem 2579 ks listin. Všechny listiny jsou konzervované, 
zčásti i restaurované a jsou uloženy v melinexu včetně transumptů, vidimátů a opisů 
inv. č. 2605, 2610, 2611, 2736, 2737. Atypické formáty listin jsou uloženy 
v krabicích.  

2) V původním (tzv. starém) trezoru jsou uloženy 3 listiny (inv. č. 1031, 1032, 2453 
mapová příloha k listině) 

3) Na V. podlaží jsou uloženy transumpty, vidimáty a opisy inv. č. 2526-2799 (kromě 
inv. č. viz bod 1). 

4) V konzervační dílně a fotodílně 1. oddělení se v současné době nenachází žádná 
listina. 

5) Mimo budovu 1. oddělení NA není žádná listina. 
 

Klimatický a hygienický režim obou trezorů se pohybuje ve stanovených parametrech. 

Hloubkovou kontrolou nebyly zjištěny žádné závady v evidenci ani ve způsobu uložení listin. 

 

V rámci mezinárodního projektu CO:OP byly digitalizovány pečetě listin inv. č. 2327-

2521, 2605, 2610, 2611, 2736 a 2737 (vyhotoveno 1309 snímků). 

 

V průběhu hloubkové kontroly proběhlo předání fondu stávajícím odborných 

správcem správci novému. Od. 1. 1. 2020 je novým odborným správcem fondu Archiv České 

koruny (NAD 50) Mgr. Leoš Zich. 

V Praze dne  6. 1. 2020 

Mgr. Jitka Křečková, vedoucí 1. oddělení NA 

PhDr. Denko Čumlivski, odborný správce fondu AČK (do 30.12. 2019) 

Iva Čadková, technický správce fondu AČK 

Mgr. Leoš Zich, odborný správce fondu (od 1. 1. 2020
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