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II. Dějiny archivního souboru
Dějiny jednotky popisu:

Archivní dokumentace uložená pod výše uvedeným názvem "Alexej Čepička - blahopřání",
vyčleněná  neznámo  kdy  z  osobní  agendy  ministra  národní  obrany  armádního  generála
JUDr. Alexeje Čepičky, nebyla a není součástí fondu č. 100/52 "Dr. A. Čepička 1947-1953",
zpracovaného archivem ÚV KSČ v letech 1968-1970.
Zpřístupněné  materiály  obsahují  blahopřání  jmenovanému  ke  Dni  československé
armády, jmenování do funkce ministra národní obrany a povýšení do hodnosti armádního
generála.  Blahopřejné  telegramy,  pozdravné  dopisy  a  rezoluce  jsou  řazeny  abecedně
podle místa odeslání. Zasílány byly z vojenských útvarů, národních výborů, průmyslových
a zemědělských podniků, škol apod.
Uspořádané písemnosti dokumentují nejen oficiálně deklarovaný, ale ve své době z části i
upřímně míněný, vztah veřejnosti k armádě, resp. jejímu čelnímu představiteli.
Hodnota  dokumentů  nespočívá  v  jejich  neustále  se  opakujícím  obsahu,  blahopřání  však
mají  dodnes  určitou  cenu  jako  materiál  dokreslující  atmosféru  doby  kultu  osobnosti.  V
tomto ohledu mohou být zajímavým doplňkem při  studiu problematiky vztahu armády a
společnosti  na počátku 50.  let.
Údaje o zpracování jsou uvedeny na příslušném místě.

(Text vznikl opisem z původní archivní pomůcky.)

III. Archivní charakteristika archivního souboru

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a
sestavení archivní pomůcky
Zpracovatel jednotky popisu: Kut, Jiří (archivář : 20. st.)

Datum popisu: 1993
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.Úrov.

610000040/3666 1

Alexej Čepička - blahopřání
čeština
počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: kar, 3, 1950-1950

21

Dokumentace

1 3 12

Blahopřejné telegramy, rezoluce, pozdravené dopisy (školy,
národní výbory, vojenské útvary, továrny, jednotná
zemědělská družstva ad.)

1950

2 4 22

Rezoluce, pozdravné dopisy (školy, národní výbory,
vojenské útvary, továrna, jednotná zemědělská družstva)

1950

3 5 32

Blahopřejné telegramy (školy, národní výbory, vojenské
útvary, továrny, jednotná zemědělská družstva ad.)

1950
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Rejstřík osobní

Kut, Jiří (archivář : 20. st.) 1
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Název archivní pomůcky: Drobné fondy a sbírky VHA I - Alexej Čepička, blahopřání

Značka archivního souboru: ČEPIČKA

Časové rozmezí archivní pomůcky: 1950-1950

Počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: 3 (kar, 3, 1950-

1950)

Počet jednotek popisu, které lze na základě archivní pomůcky zpřístupnit: 5

Rozsah archivní pomůckou zpřístupněných archiválií: 0,4 bm

Stav archivní pomůckou zpřístupněných archiválií ke dni: 14. listopadu 2022

Zpracovatel archivního souboru: Jiří Kut

Archivní pomůcku sestavil: Jiří Kut a Marie Maturová (1991), Agáta Kravčíková (přepis

do digitální podoby 2022)

Počet stran archivní pomůcky: 6

Archivní pomůcku schválil: Ivan Šťovíček, CSc.
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