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Jméno: Dominika Medová 

Fakulta, obor studia a ročník:  Fakulta restaurování, Restaurování uměleckých děl na papíře a 
souvisejících materiálech, roč. 1. 
Termín: 27. 7. – 7. 8. 2015 

Instituce, místo pobytu na stáži: Moravský zemský archiv v Brně, pobočka Státní okresní archiv 
Jihlava 

Cíle stáže:  
Státní okresní archiv jsem si vybrala, protože jsem se chtěla seznámit s chodem instituce tohoto 
typu. A to především jakým způsobem funguje péče o sbírky jak z hlediska ukládání, tak preventivní 
ochrany a restaurování. 
 

Popis pracoviště či hostitelské instituce:  
Státní oblastní archiv v Jihlavě zahrnuje zejména sbírky soudních a správních spisů. Mezi nejstarší 
objekty uložené v archivu patří listina z doby po založení města Jihlavy, která byla vydaná Přemyslem 
Otakarem II. Roku 1270. Nejcennější archiválií je Gelnhausenův kodex, což je pergamenová právní 
kniha z počátku 15. století. Sepsal ji za necelých 10 let jan z Gelnhausenu, významný středověký 
právník. 
Součástí Státního okresního archivu v Jihlavě je také restaurátorské pracoviště vedené Ing. Marii 
Benešovou. 
 
Aktivity realizované během stáže: 
Během stáž jsem se snažila seznámit s fungováním instituce, kde probíhala moje stáž. Podrobněji 
jsem se pak snažila obeznámit s prostory archivu a především s pracovištěm ochrany fondů. 
V průběhu stáže jsem tak měla možnost si vyzkoušet i několik praktických realizací v rámci tohoto 
pracoviště, jako například povrchové měření pH, mechanické čištění či provádění zkoušek 
rozpustnosti, čištění ve vodní lázni, příprava papírových suspenzí pro doplňování, fixace barevných 
vrstev. Jeden den jsem pak měla možnost taky navštívit a prohlédnout si archivní fondy a jejich 
nejvzácnější  
 
Přínos a zhodnocení stáže: 
Jsem ráda, že jsem absolvovala tuto stáž. Poznala jsem nové věci z hlediska ochrany fondů galerie, 
seznámila se jak s restaurátorským oddělením, tak s kvalitními restaurátory a kurátory sbírek 
Státního okresního archivu v Jihlavě. 
    

V Litomyšli 13. září 2015 
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Fotodokumentace ze studentské odborné stáže: 
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