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II. Dějiny archivního souboru
Dějiny jednotky popisu:

Archivní  fond  "Mauzoleum"  obsahuje  technické  zprávy,  výkresy,  plány  a  projektovou
dokumentaci k úpravám Mauzolea Klementa Gottwalda na Vítkově, které byly provedeny
v  letech  1953-1955.  Tento  materiál  byl  předán  k  uložení  do  Vojenského  historického
archivu v šedesátých letech-  V roce 1981 bylo přistoupeno k definitivnímu uspořádání  a
inventarizaci  fondu.  Během pořádacích  prací  byla  provedena  skartace  kopií  jednotlivých
výkresů,  plánů  a  zpráv.  Archivní  materiál  byl  pak  uspořádán  na  základě  volného
provenienčního  principu  tak,  že  vytvoření  inventární  jednotky  dokumentují  účast
jednotlivých institucí a závodů na úpravách mauzolea - tzn. Ubytovací správa Ministerstva
národní  obrany,  Z8vody  Rudých  Letnic,  Konstruktiva  n.  p.,  Vojenský  technický  ústav  a
Vojenský projektový ústav. Mimo tohoto materiálu jsou ve fondu uloženy původní matrice
plánu Památníku osvobození - Pantheonu z roku 1936 a matrice projektové dokumentace
úprav z let 1953-1955.
K fondu byl vypracován inventář a věcný rejstřík.  Fond "Mauzoleum" obsahuje 12 krabic
archivního materiálu o 37 inventárních jednotkách.

(Přepsáno z  původní  archivní  pomůcky.  Některé údaje v textu neodpovídají  současnému
stavu,  např.  rozsah archivního fondu.)

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Základní pravidla pro zpracování archivního materiálu, 1958.
Archivní příručka, 1965.

Materiál je částečně poškozen povodní.

Pravidla zpracování:

Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky:

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a
sestavení archivní pomůcky
Datum popisu: 1981
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.Úrov.

610000040/3644 1

Mauzoleum Klementa Gottwalda
čeština
počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: kar, 14, 1953-1955

21

Spisový materiál a plány

1//1 1 3 12

Průvodní správa pro úpravu mauzolea v Národním
památníku na vrchu Vítkově

1953–1955

1//2 2 4 12

Plány k průvodní zprávě pro úpravu /9 ks/ 1953–1955

1//4 4 6 12

Harmonogramy /projektových prací, stavby, úpravy,
dodávky nejdůležitějších strojových zařízení/

1953–1955

1//5 5 7 12

Celkový projekt úprav /Technická zpráva o stavbě mauzolea
a výkresy - stavební, zvláštních konstrukcí, železobetonové
konstrukce, vodovodu a kanalizace, elektroinstalace,
klimatizace/

1953–1955

1//6 6 8 22

Projekty dodatečné na úpravu šaten, WC, komunikací,
fontány a rozpisy  nákladů na tyto úpravy

1953–1955

1//7 7 9 22

Opis výsledné faktury na úpravu mauzolea 1953–1955

1//8 8/1 10 32

Závody Rudých Letnic /projekční výkresy/ 1953–1955

1//9 8/2 11 42

Závody Rudých Letnic /harmonogramy práce, základní
stavební náčrtky, stavební návrhy, větrání strojovny, plány
šalovací, kanalizace, mříže - ZUKOV/

1953–1955

1//10 8/3 12 42

Závody Rudých Letnic /plány automechaniky, schéma
zařízení, ústřední topení "DEZA"/

1953–1955

1//11 9/1 13 52

Konstruktiva n p. /plány potrubí, větrání, klimatizace
strojovny, schodiště, přízemí, podzemí, základů strojovny,
pancéřových dveří, bednění, síně smuteční, dlažby nad
strojovnou, ústřední síně, vestavěné skříně, vedlejšího
schodiště, bednění stropu, vzduchových kanálů, bednění
jímky/

1953–1955

1//12 9/2 14 52

Konstruktivca n.p. /plány základů pro kompresory, kanálů
pro přívod a odvod vzduchotechniky, základů strojovny,
strojovny, pancéřových dveří, rozvodného potrubí pro
větrání, matrič, zvuková izolace cirkulačního kanálu, stropu
strojovny, kanalizace, potrubí k suchému chlazení, potrubí k
zařízení č. 1, vstupní chodby, detailu dveří, výztuže,
stavebních úprav pro větrání mauzolea, bočního a čelního
žlabu, sarkofágu, čelní stěny, elektroinstalace, výkopů, dveří

1953–1955
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.Úrov.

v suterénu, hlavního schodiště, zasklení stěny/

1//13 9/3 15 62

Konstruktiva n.p. /plány sarkofágu, vchodových dveří,
spojovací síně, dlažby spojovací síně, rozpis materiálu -
pancéřové dveře, stropní svítidlo, vodovodní přípojky,
dlažby, výztuže - výkaz železavenkovní kanalizace,
vodovodu, lůžkového žlabu s maskou, kanalizace,
odvodnění rampy, technické kontroly a zkoušek strojního
zařízení, signalizace svítidel, panelového rozvaděče,
kotevních želez, bednění stropu, stropu nad mauzoleem,
strojovny, apsidy, mauzolea, ocelové zasklené stěny, krycí
desky revizní šachty, osvětlovacího žlabu stropu smuteční
síně, venkovní dlažby nad strojovnou, dlažby spojovací síně,
topného tělesa ve spojovací síni, boční stěny, mříže
odsávacího zařízení/

1953–1955

1//14 9/4 16 62

Konstruktiva n.p. /plány - žulového obkladu průčelí, zvedací
plošiny, kanalizace strojovny, výztuže č. 1, bednění,
dlážkování, krycí desky jímky, zařízení staveniště, větrání
mauzolea,  klimatizace. kanalizace, základů trafostanice,
stavební úpravy pro větrání strojovny, základu
dieselagregátu, bednění trafo, výpisy materiálu - vnitřní
kanalizace strojovny, elektroinstalace, vnitřní kanalizace a
vodovodu trafostanice, vnitřní rozvody vody, zpráva o
jednání o systému elektroinstalace, technický popis k
návrhu větrání, harmonogramy, rozpis prací prací a dodávek
zdravotní techniky, technický popis k návrhu klimatizace,
statický výpočet, technická zpráva k trafostanici/

1953–1955

1//15 9/5 17 72

Konstruktiva n.p. /plány výztuže trafostanice/ 1953–1955

1//16 9/6 18 72

Konstruktiva n.p. /návrhy na obsluhu zubového reversačního
čerpadla 2P2-3a, speciální zvedací plošiny typ CHP 1.450-1/

1953–1955

1//17 9/7 19 72

Konstruktiva n.p. /opis konečné faktury za provedené práce
na úpravě mauzolea/

1953–1955

1//18 10 20 72

Technickíá zpráva slaboproudých zařízení pro Národní
památník na Vítkově

1953–1955

1//19 11 21 72

Zprávy o měření /hluku, akustiky a filtrů/ 1953–1955

1//20 12 22 72

Hlášení Vojenského technického ústavu o provedení
kontrolních zkoušek klimatizačního, strojního,
elektroinstalačního zařízení mauzolea

1953–1955

1//21 13/1 23 82

Vojenský projektový ústav - projektová dokumentace I.
/zpráva o postupu projekční přípravy, stavební výkresy,
železobetonové konstrukce, statistické výpočty, kanalizace,
vodovod, kamenické práce, transformační stanice/

1953–1955

1//22 13/2 24 82

Vojenský projektový ústav - projektová dokumentace II. 1953–1955
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.Úrov.

/instalace slaboproudá a silnoproudá/

1//23 13/3 25 92

Vojenský projektový ústav - projektová dokumentace III.
/klimatizace, chladící zařízení/

1953–1955

1//24 13/4 26 102

Vojenský projektový ústav - projektová dokumentace IV.
/zvedací plošina, elektrický uzávěr stropu/

1953–1955

1//25 13/5 27 112

Vojenský projektový ústav - projektová dokumentace V.
/umělecká kovovýroba/

1953–1955

1//26 13/6 28 112

Vojenský projektový ústav - projektová dokumentace VI.
/osvětlovací zařízení/

1953–1955

1//27 14 29 122

Matrice plánů Památníku osvobození - Pantheonu 1953–1955

1//28 15 30 122

Matrice plánů úvodního projektu 1953–1955

1//29 16 31 122

Matrice projektové dokumentace /stavební výkresy,
kanalizace a vodovod, transformační stanice/

1953–1955

1//30 17 32 122

Matrice projektové dokumentace /železobetonová
konstrukce/

1953–1955

1//31 18 33 122

Matrice projektové dokumentace /kamenické práce/ 1953–1955

1//32 19 34 122

Matrice projektové dokumentace /větrání/ 1953–1955

1//33 20 35 122

Matrice projektové dokumentace /osvětlovací zařízení/ 1953–1955

1//34 21 36 122

Matrice projektové dokumentace /umělecká kovovýroba/ 1953–1955

1//35 22 37 122

Matrice statických výpočtů 1953–1955

1//36 23 38 122

Matrice k protokolům zkoušek klimatizace 1953–1955

1//37 24 39 122

Matrice projektu dodatečných úprav /šatny, záchody,
fontána a komunikace/

1953–1955

1

Dodatkový materiál z fondu Vojenský technický ústav

1//3 3 5 12

Zprávy o postupu prací na vybudování mauzolea prezidenta
Gottwalda č. 1 - 4

1953–1955
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.Úrov.

1//38 25 40 132

Větrání Mauzolea /protokoly o klimatizačních zařízeních,
technický popis a výpočet zařízení, návrh větrání,
automatická regulace, výrobní výkresy/

1953–1955

1//39 26 41 142

Hlášení o provedení kontrolních zkoušek klimatizačního,
strojního, elektroinstalačního zařízení v Mauzoleu K.
Gottwalda

1953–1955

1//40 27 42 142

Zápis o kolaudačním řízení 6. 11. 1953
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Rejstřík osobní

Vališ, Zdeněk (archivář : 1955-) 1
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Název archivní pomůcky: Mauzoleum Klementa Gottwalda

Značka archivního souboru: MKG

Časové rozmezí archivní pomůcky: 1953-1955

Počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: 14 (kar, 14, 1953-

1955)

Počet jednotek popisu, které lze na základě archivní pomůcky zpřístupnit: 43

Rozsah archivní pomůckou zpřístupněných archiválií: 1,56 bm

Stav archivní pomůckou zpřístupněných archiválií ke dni: 7. listopadu 2022

Zpracovatel archivního souboru: Zdeněk Vališ

Archivní pomůcku sestavil: Helena Forstová (1981), Petra Zámečníková (přepis do

digitální podoby 2021)

Počet stran archivní pomůcky: 9

Archivní pomůcku schválil: Věra Zdražilová
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