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II. Dějiny archivního souboru
Dějiny jednotky popisu:

Spolek pravděpodobně až do padesátých let 20. století písemnosti nijak neevidoval, až v
roce 1958 byl V. Zelenkou, obecním archivářem a členem spolku, založen podací protokol.
Písemnosti  spolku  byly  nejspíše  uloženy  v  budově  MNV  Zdice  ve  správě  místního
archiváře. Určitá část písemností se do archivu dostala v roce 1975, zbytek v roce 1994.

Písemnosti  spolku  se  do  Státního  okresního  archivu  v  Berouně  dostaly  během  dvou
skartací.  K  předání  fondu  Spolek  Krematorium  odbor  ve  Zdicích  NAD  808  došlo  23.  10.
1975 pod č. j. 33/75 v rámci skartačního řízení s MNV Zdice. Archiválie byly předány spolu
s  pozůstalostí  téhož  roku  zesnulého  obecního  archiváře  Václava  Zelenky  a  dokumentací
několika spolků, jejichž písemnosti Zelenka v rámci své profese spravoval. Později, 29. 11.
1994 proběhlo předávka fondu Společnost přátel žehu ve Zdicích pod č. j.  32/94 v knize
přírůstků. Oba fondy byly sloučeny 12. 8. 2013.

Přímý zdroj akvizice:

III. Archivní charakteristika archivního souboru
Způsob uspořádání:

Písemnosti  obsažené v tomto fondu pocházejí  z  činnosti  Společnosti  přátel  žehu -  místní
odbor  Zdice  1930-1972,  resp.  Spolku  Krematorium  -  místní  odbor  Zdice,  jak  zněl  jeho
původní název. Jako pořádací schéma bylo provizorně použito studie Pořádání spolkových
archivů od Raisy Machatkové - Jiřího Křesťana a kol. U pořádání spisů bylo použito schéma
uspořádání podle věcného hlediska. K odklonu od uvedeného pořádacího schématu došlo
při  vytvoření  série  Propagační  činnost;  materiál  zde uvedený pochází  z  činnosti  ústřední
organizace, ale zdický spolek jej používal k seznamování širší veřejnosti s ideou spolku a
zařazení do série Zájmová a odborná činnost by tudíž nebylo vhodné.
Fond byl uspořádán podle následujícího schématu:
1) Registraturní pomůcky
2) Písemnosti normativní povahy
3) Funkcionáři a členové místního odboru
4) Schůze ústředí, okresních obvodů a odboru Zdice
5) Zájmová a odborná činnost
6) Propagační činnost
7) Styky domácí
8) Tisková dokumentace
9) Materiály a předměty ikonografické povahy

Ve fondu byla zachována také některá nepravá posteriora po roce 1972, taktéž uložená v
sérii  Propagační  činnost.  Některé  tiskoviny  přicházely  pravděpodobně  V.  Zelenkovi  ještě
několik  let  po  ukončení  činnosti  místního  odboru  a  vzhledem  ke  zničení  archivu  Spolku
přátel  žehu  v  Praze  v  roce  2002  v  důsledku  povodně,  byly  tyto  propagační  archiválie
ponechány  v  tomto  fondu.
Byla  provedena drobná vnitřní  skartace duplikátů a  nevýznamných tiskovin  k  propagaci,
viz  Protokol  o  vnitřní  skartaci  (č.  j.  SOAA-BE/150/2021/1).
Archivní  fond  je  značně  torzovitý.  Pro  roky  1930-1955  chybí  veškerá  korespondence  a
propagační  činnost.  Taktéž  chybí  záznamy  z  konce  existence  místního  odboru  Zdice.

Budoucí přírůstky nelze očekávat.

Budoucí přírůstky:
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Základní pravidla pro pořádání archiválií, Praha 2015.
Raisa  Machatková  -  Jiří  Křesťan  a  kol.,  Pořádání  spolkových  archivů.  Archivní  časopis  1,
2005,  s.  1-25.

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání:

Fyzický stav archivního fondu je nepoškozený.

Pravidla zpracování:

Státní okresní archiv Beroun, Zelenka Václav 1935-1975 (NAD 955).
Státní okresní archiv Beroun, Archiv obce Zdice 1850-1945 (NAD 281).
Státní okresní archiv Beroun, Místní národní výbor Zdice 1945-1990 (NAD 282).
Státní okresní archiv Beroun, Okresní národní výbor Beroun 1945-1990 (NAD 1).

Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky:

IV. Tematický popis archivního souboru
Tematický popis jednotky popisu:

Badatelé  bezesporu  využijí  nejvíce  knihu  zápisů  ze  schůzí  1930-1971,  ve  které  je
zaznamenaná  celá  historie  a  činnost  zdického  odboru.  Významná  je  i  osobní  složka
Václava Zelenky,  zdického archiváře,  instruktora  krajského výboru spolku,  propagačního
referenta a posledního předsedy spolku. Názorně ukazuje činnost významného okresního
kulturního činovníka.
Série propagační činnost obsahuje velmi zajímavé dokumenty vydávané ústředím spolku,
které místní  odbory používaly pro uvedení ideje žehu do povědomí širší  veřejnosti,  v níž
převládala hluboko do poválečné doby tendence ke klasickému pohřbu do země.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a
sestavení archivní pomůcky

Zpracovatel jednotky popisu: Punčochář, Roman, Mgr.

Datum popisu: 2021
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Použité zkratky

kar – karton

ktt – kartotéka

MNV – Místní národní výbor

NAD – Národní archivní dědictví

ppr – podací protokol

raz – razítko

Sb. – Sbírka zákonů

SOA – Státní oblastní archiv

SOkA – Státní okresní archiv

tvy – technický výkres

ukn – úřední kniha



Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.Úrov.

221202010/1255 1

Společnost přátel žehu - místní odbor Zdice
čeština

počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: kar 1, ktt 1, ppr 1, raz 1,
tvy 3, ukn 7

1 21

Registraturní pomůcky

1//1 3 ppr 12

Podací deník 1958-1966

2 41

Písemnosti normativní povahy

2//1 5 kar 12

Stanovy Krematoria, Spolku přátel žehu v Praze 1954

2//2 6 kar 12

Stanovy Spolku přátel žehu v Praze 1955

2//3 7 kar 12

Stanovy Společnosti přátel žehu v Praze 1969

2//4 8 kar 12

Vyrozumění žádosti o změnu spolku na
dobrovolnou organizaci: neschváleno 1954

opis

2//5 9 kar 12

Informace a pokyny: vnitřní oběžník Spolku
přátel žehu v Praze 1960-1966

3 101

Funkcionáři a členové místního odboru

3//1 11 ukn 12

Matrika členů spolku 1930-1971

3//2 12 ukn 22

Matrika členů spolku 1955-1975

3//3 13 ukn 32
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.Úrov.

Seznam zemřelých členů 1958-1965

3//4 14 kar 12

Seznam členů a možných uchazečů 1955-1971

3//5 15 ktt 12

Kartotéka členů 1956
počet archiválií: 1

3//6 16 kar 12

Osobní spis Václav Zelenka: předseda,
instruktor a kulturně propagační referent. Spis
obsahuje: životopis; cestovní výkazy, zprávu
instruktora okresu Hořovice, zprávu kulturně-
propagačního referenta odboru Zdice,
internátní školení krajských pracovníků.

1954-1956

4 171

Schůze ústředí, okresních obvodů a odboru Zdice

4//1 18 ukn 42

Zápis ze schůze rozšířeného ústředního výboru 28.4.1957

4//2 19 ukn 52

Zápis ze schůze výboru okresního obvodu
Hořovice 13.11.1955

4//3 20 ukn 62

Zápisy ze schůzí zdického odboru 1930-1971

4//4 21 ukn 72

Zápisy z výročních členských schůzí zdického
odboru 1959-1966

4//5 22 kar 12

Pozvánka na výroční schůzi zdického odboru 1955

5 231

Zájmová a odborná činnost

5//1 24 kar 12

Program činnosti do roku 1977 1974

5//2 25 tvy 1-32
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.Úrov.

Stavba urnového háje ve Zdicích 1944-1957
počet archiválií: 3

5//3 26 kar 12

Projevy, články, rozhlasová vysílání zdického
odboru 1953-1956

5//4 27 kar 12

Smuteční projevy: vzory pro poslední rozloučení 1954-1976

6 281

Propagační činnost

6//1 29 kar 12

Náborové tiskoviny s historií spolku na
celostátní úrovni 1956-1974

6//2 30 kar 12

Tiskoviny pro nábor nových členů 1959-1972

6//3 31 kar 12

Propagační letáky pro získání nových členů 1968-1976

6//4 32 kar 12

Informační materiály pro členy 1970-1975

6//5 33 kar 12

Stručná historie pohřbívání a kremačního hnutí 1954

6//6 34 kar 12

Pokrokové formy při zakládání urnových hájů 1974

6//7 35 kar 12

Přihlášky nových členů: nevyplněné formuláře 1954/1971

7 361

Styky domácí

7//1 37 kar 12

Zápis ze schůze v Mladé Boleslavi ohledně
využití obřadní síně v budoucím krematoriu 1956

7//2 38 kar 12
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.Úrov.

Seznam jednotlivých odborů v okrese Hořovice 1957

7//3 39 kar 12

Korespondence s krajským tajemníkem 1955-1958

7//4 40 kar 12

Korespondence s předsedou okresního výboru
spolku 1956

8 411

Tisková dokumentace

8//1 42 kar 12

Zpravodaj: vnitřní oběžník pro funkcionáře
spolkových složek kraje Praha 1958-1959

8//2 43 kar 12

Organizační zprávy Spolku přátel žehu
Krematorium 1953

8//3 44 kar 12

Zpravodaj odboru Jihlava 1956

8//4 45 kar 12

Žeh: odborný časopis Spolku přátel žehu 1957

9 461

Materiály a předměty ikonografické povahy

9//1 47 raz 12

Razítko místního odboru 1966
čeština

majitel: Společnost přátel žehu - místní odbor Zdice
místo vzniku jednotky popisu: Zdice (Beroun, Česko)
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Rejstřík korporativní

Společnost přátel žehu - místní odbor Zdice 1, 47
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Rejstřík osobní

Punčochář, Roman, Mgr. 1
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Rejstřík zeměpisný

Zdice (Beroun, Česko) 47
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Název archivní pomůcky: Společnost přátel žehu - místní odbor Zdice

Časové rozmezí archivní pomůcky: 1930-1972 (1976)

Počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: kar 1, ktt 1, ppr 1,

raz 1, tvy 3, ukn 7

Počet jednotek popisu, které lze na základě archivní pomůcky zpřístupnit: 47

Rozsah archivní pomůckou zpřístupněných archiválií: 0,2 bm

Stav archivní pomůckou zpřístupněných archiválií ke dni: 18. ledna 2021

Zpracovatel archivního souboru: Punčochář Roman

Archivní pomůcku sestavil: Punčochář Roman

Počet stran archivní pomůcky: 13

Archivní pomůcku schválil: Mgr. Jiří Topinka, vedoucí SOkA Beroun, pod čj. SOAA-

BE/322/2021, dne 18. 1. 2021.
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