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N á v r h

Dotazník pro zjištění rizik živelních pohrom a poškození  archivních fondů uložených ve státních archivech České republiky


Název a adresa archivu (centrály):

Adresa popisované archivní budovy nebo depozitáře:

Jména osoby, která vyplňovala dotazník:


A. Všeobecné informace o archivní budově (depozitáři)
A.1.Počet pater nad zemí:
A.2. Počet pater pod zemí:
A.3. Je archiv jedinou institucí v budově?		 				 ano
											 ne
A.4. Jestliže ne, o jaké instituce se jedná (název a kontakt)?
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
A.5. Kolik procent plochy budovy (odhad) zabírá Váš archiv?
A.6. Jedná se o účelovou archivní budovu?						 ano
											 ne
A.7. Byla budova archivu rekonstruována? Kdy?					 ano
											............
											 ne
A.8. Kolik běžných metrů (km) archiválií je uloženo v budově?			............. 

B. Umístění archivní budovy
B.1. Umístění budovy
·	u řeky										
·	u potoka										
·	u jezera 										
·	u přehrady										
·	u rybníka										
·	v údolí										
·	na kopci										
·	v blízkosti průmyslového komplexu (jakého?) ……………………………………………………………………………………
·	v blízkosti skladů chemikálií nebo zemědělských hnojiv			
·	v městské aglomeraci								
·	v předměstské oblasti								
·	na venkově										

C. Struktura a popis archivní budovy
Stavební materiál budovy
C.1. Jaký je hlavní stavební materiál, ze kterého je budova postavena?
·	Dřevo										
·	Cihla										
·	Kov											
·	Beton										
·	Kámen										
·	Jiný materiál………………………………					







Střecha budovy
C.2. Je střecha plochá nebo sedlová?							 ano
											 ne
C.3. Z jakého materiálu je zhotovena střecha?
·	Plech										
·	Pálená taška									
·	Betonová taška									
·	Asfaltové šindele									
·	Asfaltová lepenka a štěrk								
·	Jiný materiál………………………………………………			
Jaký je stav střech ?								dobrý  
								          špatný (zatéká) 
C.4. Z jakého materiálu jsou zhotoveny krovy?
·	Dřevo										
·	Kov											
·	Jiný materiál……………………………………………				
Jsou krovy chráněny protipožárním nátěrem?					 ano
											 ne
Základy budovy, stěny a stropy
C.5. Jsou základy budovy izolovány od zemní vlhkosti?				 ano
											 ne
C.6. Jsou zdi vlhké (viditelná vlhkost, výkvěty solí)? 				 ano
											 ne
C.7. Jsou na stěnách budovy viditelné praskliny nebo trhliny? 			 ano
											 ne
C.8. Z jakého materiálu jsou zhotoveny stropy?
·	vápenná omítka									
·	dřevo										
·	dřevotříska										
·	plastový (např. polystyrenový) podhled						

C.9. Z jaké materiálu jsou zhotoveny podlahy depozitářů?
·	beton s dvousložkovým nátěrem								
·	Dřevo										
·	Dřevotříska										 
·	Dlaždice										
·	PVC										
·	jiné.............									

C.10. Je ve Vašem archivu restaurátorské a konzervátorské pracoviště ? 		 ano
											 ne
C.11. Skladujete hořlaviny I. třídy (např. etylalkohol, aceton, toluen)
nebo tlakové láhve (propan-butan, oxid uhličitý, kyslík, acetylen)?		 ano
											 ne


D. Uložení archiválií 
D.1. Jsou archiválie uloženy v podzemních podlaží a suterénu?			 ano
											 ne
D.2. Leží archiválie na podlaze? 							 ano
											 ne
D.3. Je depozitáři vedeno vodovodní, odpadní nebo jiné potrubí? 			 ano
											 ne
D.4. Jak jsou depozitáře vytápěny?
·	Nejsou										
·	Ústřední topení									
·	Elektrické přímotopy nebo akmulační kamna					
·	Kamna na pevná paliva								
·	jinak.......................................................................................................................

D.5. Měříte pravidelně teplotu a relativní vlhkost v depozitářích?	 		 ano
											 ne


D.6. Vyskytují se ve Vašich depozitářích plísně?					 ano
											 ne
D.7. Vyskytují se ve Vašich depozitářích hlodavci nebo hmyz?			 ano
											 ne


E. Protipožární ochrana archivní budovy
E.1. Byla archivní budova posouzena z hlediska požární bezpečnosti? 		 ano
											 ne
E.2. Pokud ano, kdy, kým a s jakými výsledky?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

E.3. Má Váš archiv elektrickou požární signalizaci (EPS)? 			 ano
											 ne
E.4. Na koho je EPS napojena?
.........................................................................................................................................
E.5. Jaké detektory požáru Váš archiv používá?
kouřový hlásič									
tepelný hlásič										
E.6. Kdo a jak často hlásiče kontroluje?
.......................................................................................................................................
E.7. Je budova vybavena automatickým hasebním systemem? 			 ano
											 ne
E.8. Pokud ano, jakým? Jaká hasební látka je použita?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
E.9. Kdo provádí kontrolu automatického hasebného systemu? Jak často?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



E.10. Jaké typy přenosných hasících přístrojů má archiv k dispozici?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
E.11. Kým a jak často jsou tyto přístroje kontrolovány?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
E.12. Byli zaměstnanci archivu seznámeni s činností přenosných  hasících přístrojů? 												 ano
											 ne
E.13. Proběhlo školení i s praktickou ukázkou činnosti přenosného hasebího přístroje?
											 ano
											 ne
E.14. Jsou pravidelně vyhlašovány cvičné požární poplachy?			 ano
											 ne


E.15. Kdy byl naposledy vyhlášen cvičný požární poplach s následnou evakuací objektu?
.......................................................................................................................................


F. Zabezpečení archivní budovy proti krádežím a vandalismu
F.1. Je Váš archiv dostatečně zabezpečen proti krádežím a vniknutí?		 ano
											 ne
F.2. Je budova archivu vybavena elektrickou zapezpečovací signalizací (EZS)?	 ano
											 ne
F.3. Jaký typ EZS je použitý a na koho je napojen?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................





F.4. Byla EZS vyzkoušena a s jakým výsledkem?					 ano
											 ne
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
F.5. Je zabráněno nepovolaným osobám nekontrolovanému pohybu po budově?  ano
										            ne
F.6. Jsou vedeny záznamy o cizích osobách, které vstupují do budovy archivu?	 ano
											 ne


G. Závěr
G 1. Postihla Váš archiv živelní pohroma (záplava, požár, krádež většího rozsahu,   vandalismus)?										 ano
											 ne
G 2. Pokud ano, jaká a v kterém roce?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

G 3. Jaký je Váš názor na připravenost Vašeho archivu na živelní pohromy (záplava, požár nebo vandalismus)? Jaké jsou nedostatky a co by bylo zapotřebí zlepšit?











