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Sídlo archivu:   Palackého tř. 1946/1 
    612 42 Brno 
    tel.: 541 56 20 06 
    email: archiv@vfu.cz,vackovah@vfu.cz, sillyt@vfu.cz 
 
Zřizovatel archivu:  Veterinární  univerzita Brno 
    Palackého tř. 1946/1 
    612 42 Brno 
 
Univerzitní archiv a správa dokumentů Veterinární univerzity Brno (dále jen UASD VETUNI Brno) je 
veřejným specializovaným archivem ve smyslu § 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví, spisové 
službě a o změně některých zákonů. Archivu byla udělena akreditace Odborem archivní správy a 
spisové služby MV ČR dne 22. 5. 2013 a tímto dnem zahájil svou činnost. Akreditace pro působnost 
veřejného specializovaného archivu byla získána na základě akreditačního řízení ve smyslu 
citovaného zákona.   
 
I. Personální podmínky archivu 
UASD je pracovištěm rektorátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v řídící působnosti 
rektora. Rektor pověřil řízením pracoviště kancléřku Ing. arch. Gabrielu Chmelařovou. Pod UASD 
spadá podatelna a univerzitní archiv.  
V univerzitním archivu jsou dvě systematizovaná místa s VŠ vzděláním.  
 
II. Celkové množství uložených archiválií1 
1. Počet fondů a sbírek: 46 
    Počet běžných metrů celkem: 550,75 
    Počet evidenčních jednotek: 5200 
2. Stupeň  zpracovanosti  archivních souborů: 65 % 
3. Počet archivních pomůcek: 42 
 
III. Výběr, zpracování a využívání archiválií 
Výběr archiválií: 
Byl proveden výběr z dokumentů za archiválie na studijním oddělení děkanátu FVHE a FVL, na 
rektorátu a jednotlivých ústavech. 
 
Zpracování archiválií 
V roce 2021 nebyl zpracován žádný nový fond. 
Fond o VFU byl porovnán s inventárním soupisem archiválií a probíhalo dohledávání chybějících 
jednotek a fond je připraven na následnou revizi. Archiv získal do svého fondu významných 
veterinárních osobností materiály prof. E. Přibyla a prof. Č. Červeného. Ve spolupráci s Klinikou 
chorob koní byla zmapována unikátní sbírka podkov, lékařských nástrojů a dalších exponátů, které 

                                                 
1 Výše uvedená data jsou z roku 2018, při práci v depozitu, v programu PEvA (277 bm) a při kontrole předešlých výročních 
zpráv (550,7 bm) byl zjištěn rozpor, tedy je nutné provést revizi celkového množství archiválií a postupně zavést 
nezpracovaný fond do programu PEvA. Postup byl konzultován při archivní dohlídce se zaměstnanci Odboru archivní správy 
a spisové služby MV ČR a také s MZA Oddělení evidence, správy a zpracování fondů. 
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slouží k výuce, ale také dokumentují historii Onychologického ústavu prof. A. Hansliana na Vysoké 
škole zvěrolékařské. 
 
Využívání archiválií 
V roce  2021 byla badatelna pro veřejnost uzavřena na základě vládních opatření v souvislosti 
s pandemií COVID 19. Za rok 2021 bylo zpracováno 40 rešerší,  (např. potvrzení o studiu, žádosti o 
doklad o vykonaných zkouškách, vyhledávání protokolů o státních závěrečných zkouškách a 
vyhledávání čísel diplomů), personálnímu oddělení bylo poskytnuto 10 personálních složek pro účely 
vyřízení dokladů pro ČSSZ, pro potřebu VETUNI se z technické spisovny poskytlo 40 dokumentů. 
Fakultě architektury VUT Brno byly poskytnuty dokumenty o stavbách patologického a anatomického 
ústavu ze 20. a 30. let 20. století, které projektoval Miloš Laml, k jehož výročí se připravuje odborná 
publikace. 
Archiv byl požádán o spolupráci na projektu Sochy a města, který mapuje exteriérová díla 
poválečného umění 20. století po celé ČR. Řešitelem projektu je Univerzita Pardubice a VŠCHT Praha. 
Výstupem projektu je unikátní databáze děl, do které Veterinární univerzita přispěje sochami, které 
jsou umístěny v areálu. 
Archiv též poskytl součinnost při tvorbě ročenky Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat 
z hlediska historických informací o budově č.31 / bývalý Chemický ústav /. 
 
Stav archiválií 
Archiv nespravuje žádnou AKP a NKP. Archivní fondy a sbírky jsou uloženy v klimatizovaném 
depozitáři archivu v budově č. 24 – Studijní a informační centrum. Archiválie jsou ukládány 
ve standardních archivních krabicích. 
 
Konzervace a restaurování archiválií 
Archiv nemá vlastní konzervátorskou dílnu a dosud nebyly žádné archiválie restaurovány.  
 
Spisová služba 
Spisová služba na Veterinární univerzitě byla realizována dle platné legislativy, archiv ji průběžně 
kontroloval a poskytoval metodické vedení. 
 
Ostatní 
S Ústavem dějin veterinárního lékařství pokračovala navázaná úzká spolupráce zejména při akci Zlaté 
diplomy a při poskytování informací o veterinárních osobnostech.  
Významným počinem se stala adopce hrobového zařízení prof. Edwarda Babáka, prvního rektora 
Vysoké školy zvěrolékařské, kterou archiv zaštítil administrativně v rámci projektu Adopce 
významných hrobů. 
 
V závěru roku 2020 byl nainstalován program ELZA a došlo k migraci dat z programu ARCHIV 6. 
Program ELZA je uživatelsky přívětivý a velmi snadno umožňuje vyhledávání údajů o absolventech 
VFU. V roce 2021 bylo do této databáze vloženo 2241 záznamů a složky studentů byly  uloženy do 
165 archivních krabic. 
Pro všechna pracoviště zajistil archiv nová razítka z důvodu změny názvu univerzity. 
 


