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Paní fieditelko, co je náplní práce
SOkA?

Na‰e pracovní povinnosti jsou stanove-
ny zákonem o archivnictví a spisové sluÏ-
bû. Hlavní náplní je archivování píse-
mn˘ch materiálÛ urãen˘ch orgánÛ státní
správy. Pfiedev‰ím pak obecních, mûst-
sk˘ch a okresních úfiadÛ, dále soudÛ, zá-
kladních a stfiedních ‰kol na území okresu
Blansko. Dále uchováváme i písemné po-
zÛstalosti cechÛ, rÛzn˘ch spolkÛ, zemû-
dûlsk˘ch druÏstev a dal‰ích subjektÛ.
Mnohé zajímavé archiválie jsme získali
také díky nálezÛm obãanÛ.

Pokud bych to mûla vyjádfiit ménû 
úfiední fieãí, tak se zab˘váme pamûtí náro-
da; zaji‰Èujeme fakta z dob minul˘ch a
ukládáme informace ze souãasnosti tak,
aby byly dostupné na‰ím potomkÛm.

Jak staré jsou tyto archivní písemnosti?  
Ná‰ nejstar‰í dokument pochází z roku

1463, je to pergamenová listina vydaná ães-
k˘m králem Jifiím z Podûbrad, kterou udûlil
mûstu Boskovice právo pofiádat v˘roãní 
trhy. Pro nejstar‰í období jsou obvykle do-
chovány listiny, souvislej‰í fiady písemností
pro jednotlivé obce se datují od r. 1850.
Badatelsky atraktivní jsou obecní kroniky,
které jsou obvykle psány od 20. let 20. sto-
letí, ãasto zachycují i mnohem star‰í období.  

·kolní kroniky jsou star‰í, zaãaly se
psát jiÏ od poãátku 19. století, ov‰em zda-
leka ne na v‰ech ‰kolách v na‰í oblasti.

vost a sebevzdûlávání; u star‰ích dokumentÛ
pak znalost nûmãiny, latiny a star˘ch písem,
napfiíklad kurentu. Dfiív, neÏ se na nás obrátíte,
je nutné, abyste si ujasnil, co pfiesnû chcete na-
jít; tedy jaké údaje, z jakého období. Pro toto
bádání se vyuÏívají vût‰inou dokumenty evi-
dence obyvatel z obecních archivÛ, pozemko-
vé knihy, uÏiteãné mohou b˘t i obecní a ‰kolní
kroniky. SvÛj poÏadavek nám mÛÏete sdûlit 

e-mailem, nebo osobnû; pokud tyto spisy bu-
deme mít, nachystáme je pro va‰í dal‰í náv‰tû-
vu. V pfiípadû, Ïe poÏadované spisy nemáme,
mÛÏeme alespoÀ poradit, v kter˘ch dal‰ích 
archivech by mohly b˘t uloÏeny. V̆ znamnou
pomocí pro zájemce o rodopis jsou internetové
stránky actapublica.eu, kde jsou zdigitalizová-
ny i staré matriky z okresu Blansko.

Pokud nûkdo najde, tfieba na pÛdû,
staré listiny, mÛÏe je pfiinést?

Jistû, je velmi dÛleÏité, aby zajímavé do-
kumenty z minulosti nekonãili v popelnicích
nebo v kamnech. Jak˘koliv takov˘ materiál,
kter˘ nûkdo donese, posoudíme, nálezci vy-
svûtlíme, o co se jedná a pokud to bude
vhodné, tak ho v na‰em archivu i uloÏíme.

MÛÏete prosím uvést kontakt na vá‰ 
archiv?

Státní okresní archiv Blansko sídlí ve
starém Blansku na adrese Komenského 9.
Je to kousek za Ïelezniãním pfiejezdem za-
stávky Blansko mûsto. Badatelské hodiny
pro vefiejnost jsou v pondûlí a stfiedu 8:00 –
16:30. V ostatní pracovní dny po pfiedcho-
zí domluvû. Informace lze získat telefonic-
ky na ãísle 516 419 837, e-mailem na 
adrese soka_blansko@mza.cz, pfiípadnû na
na‰ich webov˘ch stránkách: www.mza.cz.

Paní fieditelko, dûkuji za rozhovor.
Text a foto: Petr Hanáãek

Jaké je celkové mnoÏství písemností,
uloÏen˘ch ve va‰ich depozitáfiích?

Jedná se zhruba o 3,7 bûÏn˘ch kilomet-
rÛ archiválií. Evidováno je témûfi 100.000
evidenãních jednotek vãetnû jednotlivin,
které vytváfií 1.660 fondÛ. 

Kdo v‰echno vyuÏívá sluÏeb archivu?
Pfiedev‰ím provádíme úfiední re‰er‰e pro

státní instituce jako soudy, úfiady
pro zastupování státu ve vûcech
majetkov˘ch, pozemkové úfiady,
katastrální úfiady, mûstské úfiady
a dal‰í státní orgány. Napfiíklad
pfii rozhodování v restituãních
kauzách mûly na‰e dokumenty
rozhodující v˘znam. Dále jsou
to studenti, ktefií u nás vyhledá-
vají podklady pro své roãníkové
ãi diplomové práce a samozfiej-
mû i jednotlivci; badatelé, ktefií
napfiíklad vytváfiejí vlastní ro-
dinné kroniky ãi kroniky obcí
a rÛzn˘ch spolkÛ. 

Jak mám postupovat, kdyÏ
budu chtít zjistit nûjaké údaje
napfiíklad o sv˘ch pfiedcích?

Genealogie je v souãasnosti
módní koníãek, mediálnû podpo-
rovan .̆ Je tfieba ov‰em vûdût, Ïe se
jedná ãasto o velmi zdlouhavé bá-
dání, které vyÏaduje velkou trpûli-

PhDr. BoÏena Kováfiová ukazuje Pamûtní
knihu mûsta Blanska.

Státní okresní archiv Blansko
Státní okresní archiv (SOkA) Blansko spadá organizaãnû pod Moravsk˘ zemsk˘ archiv v Brnû. Od poãátku roku 2012 stojí v jeho ãele absolventka
oboru archivnictví MU v Brnû a zku‰ená pracovnice Moravského zemského archivu, PhDr. BoÏena Kováfiová, kterou jsem poÏádal o informace.


