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PŘEDARCHIVNÍ DOHLED
Evidence spisoven institucí náležejících do působnosti AMO
Státní a samosprávné úřady, družstva, právnické a fyzické (podnikající) osoby na území města Ostravy,
spadající do předarchivního dohledu v působnosti AMO.

Kontrola stavu spisoven a vedení spisové služby
Kontrolní činnost byla prováděna u subjektů v oblasti samosprávy a u právnických osob, jejichž zřizovatelem je
statutární město Ostrava. A to především u Magistrátu města Ostravy a u následujících úřadů městských
obvodů:
Mariánské Hory a Hulváky
Radvanice a Bartovice
Michálkovice
Svinov
Ostrava-Jih
Třebovice
Petřkovice
Vítkovice
Pustkovec
Zvláštní pozornost byla věnována uložení stavebních spisů ve spisovnách, kontroly byly provedeny u úřadů
městských obvodů:
Mariánské Hory a Hulváky
Vítkovice
Ostrava-Jih

Metodická pomoc v oblasti spisové služby
Metodická pomoc v oblasti spisové služby byla poskytována na základě individuálních požadavků a většinou
souvisela se sestavováním spisových a skartačních řádů, jejich novelizací nebo s přípravou skartačního řízení.
Pro vybrané zaměstnance úřadů městských obvodů bylo uspořádáno školení o spisové službě stejně jako pro
zaměstnance Finančního úřadu Ostrava 1.

Posuzování spisových a skartačních řádů
Magistrát města Ostravy – doplněk spisového a skartačního plánu
Úřad městského obvodu Poruba
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Úřad městského obvodu Pustkovec
Městská policie Ostrava
Dům kultury města Ostravy, a. s.
Ostravské výstavy, a. s.
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.
Vítkovice Aréna, a. s.
Janáčkova konzervatoř Ostrava
Státní jazyková škola v Ostravě
Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 14
ISŠ Ostrava, Na Jízdárně 30

Dále byly posouzeny spisové a skartační řády soukromoprávních subjektů, které byly předkládaly k posouzení
v rámci přípravy certifikace jakosti podle norem ISO.

Skartační řízení
Skartační řízení bylo prováděno podle plánu u státních organizací, úřadů městských obvodů, základních,
středních, středních odborných škol, školských zařízení a u organizací, jejichž zakladatelem je statutární město
Ostrava.
Okresní soud Ostrava
Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava-město
Finanční úřad Ostrava I
Úřad práce Ostrava
Magistrát města Ostravy
Úřad městského obvodu Hrabová
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Úřad městského obvodu Plesná

Úřad městského obvodu Poruba
Úřad městského obvodu Pustkovec
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Úřad městského obvodu Svinov
Úřad městského obvodu Vítkovice

Městská policie Ostrava
Služba škole Ostrava
Pedagogické centrum Ostrava
ZŠ Ostrava-Dubina, F. Formana
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, ul. A. Kučery
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27
ZŠ MUDr. Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova
29
ZŠ Ostrava-Koblov, Antošovická ul.
ZŠ Ostrava-Krásné Pole, Družební 336
ZŠ Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28
ZŠ Ostrava-Moravská Ostrava, Zelená 42
ZŠ Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 136

ZŠ Ostrava-Poruba, Bulharská 1532
ZŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská ul.
ZŠ Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411
ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, Bílovecká 10
ZŠ Ostrava-Vítkovice, nám. Jiřího z Poděbrad
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova ul.
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

ZUŠ Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 7
Speciální školy Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28
Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, Fr. Hajdy 34
Gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 491
Gymnázium O. Havlové Ostrava-Poruba, M.
Majerové

Sportovní gymnázium Ostrava-Zábřeh, Výškovická
2631
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Výškovická 6a
Biskupské gymnázium Ostrava-Zábřeh, Dolní 31

SPŠ chemická Ostrava-Zábřeh, Středeškolská 1
SPŠ Ostrava-Vítkovice, Zengrova 1
ISŠ Ostrava-Moravská Ostrava, Na Jízdárně 30
SOŠ a SOU Ostrava-Kunčice, Vratimovská ul.
SOŠ a SOU telekomunikační, Ostrava–Poruba,
Opavská 1119

AHOL – SOŠ, s. r. o. Ostrava-Vítkovice, Dušní
1106/8
SOU stavební a dřevozpracující O.- Zábřeh, U
Studia 33
SOU obchodní Ostrava-Přívoz, Na Mlýnici 36

Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka, Slezská 23
Dětský domov Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25
Centrum kultury a vzdělávání Ostrava
Divadlo loutek Ostrava, Pivovarská 15
Dopravní podnik Ostrava, a. s.

Krematorium Ostrava, a. s.
Zoologická zahrada Ostrava

Podniky, jejichž dokumenty skupiny S jsou uloženy ve spisovně na ul. Muglinovské
Čistírny a prádelny města Ostravy
Obnova Ostrava
Kovopodnik Ostrava
Ostravské komunikace
Lékárenská služba Ostrava
Ostravský filmový podnik
Městská poliklinika Ostrava
PKO Ostrava
Městský investorský útvar Ostrava
Severomoravský krajský národní výbor Ostrava
Městský stavební podnik Ostrava
(mzdové listy)
Módní tvorba Ostrava
Služby města Ostravy
Restaurace Ostrava-jih
TAZSMO
Restaurace Ostrava-sever
Uhelné sklady Ostrava
Dále bylo prováděno skartační řízení podle požadavků u soukromoprávních subjektů, které byly v dohledu
AMO. Celkem bylo posouzeno 79 skartačních návrhů těchto subjektů.
Trvalá skartační povolení – vydáno 12

Posuzování písemností mimo skartační řízení
Mimo skartační řízení byly posouzeny dokumenty nabídnuté darem nebo ke koupi, a to:
osobní fond Jan Rohel (dodatek)
osobní fond Ivan Kubíček (dodatek)
osobní fond Rudolf Molt (dodatek)
drobné grafiky dolů a těžních jam S. Vopaska

ZPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
Třídění, vnitřní skartace, pořádání, inventarizace
Posouzené archivní pomůcky
INVENTÁŘ
Záložna-Kampelička Heřmanice 1907 – 1952 (1953
0,38 bm , vnitřní skartace 0,01 bm
Občanská záložna Vítkovice a okolí 1895 – 1948
0,42 bm, vnitřní skartace 0
Penzijní a podpůrný fond zaměstnanců Občanské záložny Vítkovice a okolí 1947 – 1949
0,12 bm, vnitřní skartace 0
Místní národní výbor Krásné Pole (1922) 1945 - 1976
2,80 bm, vnitřní skartace 0,78 bm
Rozpracované archivní fondy
Národní výbor města Ostravy (1960) 1969 – 1990 (1993)
v roce 2004: pořádání, vnitřní skartace osobních spisů zaměstnanců z původní Sbírky osobních spisů
zaměstnanců města Ostravy 1919-1995 písmena A – F
Sbírka stavebních spisů 1870 - 2003; 55,01 bm
2004: doplnění a sjednocení inventárních záznamů k. ú. Moravská Ostrava – 10,32 bm
inventarizace a zařazení dodatečně předaných spisů demolovaných objektů k. ú. Moravská Ostrava a k. ú.
Přívoz - 2,04 bm
Okresní úřad Moravská Ostrava 1885 – 1941; 347,67 bm
v roce 2004: pořádání, vnitřní skartace, inventarizace 13,68 bm

Berní správa Moravská Ostrava (1900) 1919 – 1949 (1951); 67,30 bm
v roce 2004: pořádání, inventarizace 7,20 bm
Okresní soud Slezská Ostrava (1903) 1904 – 1948; 21,10 bm
v roce 2004: inventarizace 7,12 bm, sestavení inventárního seznamu - úředních knih

Katalogizace
Rozpracované katalogy
Archiv města Moravská Ostrava, stará registratura 1783 – 1860
systematizování katalogu – označení jednotlivých záznamů inventárními a katalogizačními čísly, sjednocování
forem zápisů záznamů.
katalogizováno 31 evidenčních jednotek, 3,72 bm

Ostatní práce
Jednotný národní výbor Ostrava (1912) 1945 - 1959 (1962)
v roce 2004: abecední řazení kartoték státního občanství a jejich konečné uložení - 4,08 bm
Aktualizace databázové evidence obecních a školních kronik – 15 přírůstků
Kartonování a ukládání přírůstků převzatých na základě skartačního řízení
Spolupráce se stavební spisovnou Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz při vyhledávání
chybějících nepředaných spisů demolovaných objektů

Posuzování archivních pomůcek
Průběžně konzultovány problémy při zpracovávání a inventarizaci archivních fondů a sbírek, posuzovány
dokončené archivní pomůcky a v rámci působnosti Zemského archivu v Opavě posuzovány archivní pomůcky
státních okresních archivů inventarizovaných archivních fondů národních výborů, družstev a spolků.

Soudobá dokumentace
Soudobá dokumentace je celoročně průběžně doplňována z materiálů městských obvodů, kulturních institucí,
reklamních a cestovních agentur a rovněž z materiálů vztahujících se k Ostravě, které jsou poskytovány
Městskému informačnímu centru a informačnímu středisku Magistrátu města Ostravy. Kromě toho pokračuje
spolupráce s firmou EPONA (plakátovací služba).

Fotodokumentace
Fotografka zajišťuje:
Fotodokumentaci jednotlivých městských obvodů, objektů určených k demolici, rekonstrukce, novostavby,
společenské, kulturní, politické události např.: Hrušov – ulice Borodinova, Žalmanova, kostel sv. Františka a
Viktora, důl Hubert; Hrabová - výstavba dřevěného kostela sv. Kateřiny, slavnostní svěcení zvonů, obecního
praporu a vysvěcení kostela; Moravská Ostrava – oprava Staré radnice, znovuotevření kostela sv. Václava,
autobusové nádraží – demolice a výstavba obchodního centra; Nová Bělá – ul. Krmelínská, ul. Mitrovická;
návštěvy premiéra a jednotlivých ministrů vlády ČR, návštěvy velvyslanců akreditovaných v ČR, slavnostní
přijetí sportovců primátorem města, předvolební mítinky, otevření ČEZ Arény a dění ve městě v průběhu
mistrovství světa v ledním hokeji, folklorní festivaly – Májová Plesná, Honění krále, Folklor bez hranic, akce
pořádané v rámci Dnů evropské kultury v Domě knihy Librex, křest Ostravského kalendária 2003, uložení
dokumentů do věže Staré radnice, vánoční výzdoba Prokešova a Masarykova nám., sochařské sympozium –
Landek, slavnosti u příležitosti 580. výročí první písemné zmínky o Polance nad Odrou, výstavba dálnice D47
v úseku Černý potok - Stará cesta v Hrušově, FC Baník Ostrava - oslavy získání mistrovského titulu, slavnostní

otevření lávky Unie mezi Ostravou Moravskou a Slezskou přes řeku Ostravici a slavnostní zpřístupnění hradu i
jejího okolí pro veřejnost, slavnostní otevření nového slonince pro veřejnost a další

laboratorní zpracování fotografií z vlastní fotodokumentace do archivní fotosbírky
(včetně popisů negativů a pozitivů)
černobílé foto
barevné foto

48 ks
249 ks

Sestavení přírůstkového seznamu negativů (od č. 54325 do č. 59272 tj. 4 947 ks popsaných negativů; z toho
2507 negativů uloženo v digitální podobě na CD)
Pro potřeby badatelů zhotoveno 25 ks pozitivů (rozměry 9 x 13 - 18 x 24)

EVIDENCE A OCHRANA ARCHIVÁLIÍ
Vedení základní evidence a druhotné evidence JAF
Základní evidence listů JAF (program PEvA) - vyhotoveno 50 nových listů JAF a provedeno 115 změn
Vedení knihy přírůstků – 206 přírůstků u 159 fondů a sbírek
Doplnění databáze evidence archivních pomůcek – 22
Průběžné provádění oprav lokačních záznamů

Ochrana a kategorizace archiválií
V depozitářích je zajišťována stabilní teplota a vlhkost vzduchu. Budova je vybavena podle požárních předpisů a
rovněž odpovídá požadavkům bezpečnostním a hygienickým.
Byla provedena kontrola uložení pergamenových listin a archiválií, tvořících fondy cechů, při níž nebyly zjištěny
žádné závady.
Digitalizace archiválií:
skenování archiválií – Okresní úřad Moravská Ostrava – sčítací operáty 1900 - Výškovice, Zábřeh (dokončen
rok 1900)
skenování fotografií - Sbírka fotografií - příležitostné (přes 100 ks)

Knihařská dílna
Knihařská dílna zajišťovala vazbu knih a časopisů pro knihovní fond, opravy vazeb knih a novin uložených
v archivní knihovně, drobné knihařské a kartonážnické práce v souvislosti s úkoly AMO – např. pouzdra na
kroniky, desky na znaky obvodů, obaly na katalog k výstavě, papírové přebaly
provedeny opravy 84 ks map a stavebních plánů, restaurována domovská matrika včetně zhotovení pouzdra

VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
Služby pro veřejnost
Badatelna přístupna :
Pondělí
8,00-17,30
Úterý
8,00-16,00
Středa
8,00-17,30
Čtvrtek
8,00-15,00
Pátek
zavřeno

Počet badatelů (badatelský list)
Počet ostatních studujících
Počet badatelských návštěv (předloženy archiválie)
ke studiu předloženo archiválií
novin
knih a časopisů
Počet zápůjček (revers)
Počet výpůjček (revers)

246
256
713
3495
2439
4178
61
4

Vyřízeno 240 písemných žádostí, z nichž značnou část tvořily žádosti o dohledání dokladů k nabývání či
pozbývání československého občanství, zjišťování místa bydliště v době sčítání lidu v roce 1930, dohledávání
podkladů k převodům nemovitostí v 50. a 60. letech 20. století apod.
179 xerokopií archiválií ověřených
573 xerokopií archiválií pro studijní účely

Propagační a kulturně osvětová činnost
Výstavy - vlastní
Tělo tuž, vlasti služ! Z historie ostravského sportu
2.9. – 4.10.2004
libreto, výtvarné řešení: Jaroslava Nováková
texty: Antonín Barcuch, Radoslav Daněk, Martin Juřica, Jaroslava Novotná, Blažena Przybylová, Eva Rohlová,
Jozef Šerka, Hana Šústková, Šárka Šírová,
místo konání: vestibul Nové radnice
slavnostní zahájení náměstkem primátora města Ostravy ing. Zbyňkem Pražákem
k výstavě vydán stejnojmenný katalog (interní tisk)
Firemní záhlaví
leden - prosinec 2004
výstava xerokopií archiválií s firemním záhlavím ostravských společností
námět, výtvarné řešení: Jaroslava Nováková
místo konání: schodiště Archivu města Ostravy

Výstavy ve spolupráci
Historie slezskoostravského hradu
místo konání : slezskoostravský hrad - stálá expozice
ve spolupráci s Ostravským muzeem pro akciovou společnost Ostravské výstavy
Proměny Poruby
místo konání: Galerie Na schodech – Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba
poskytnutí podkladů – fotografií – pro Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba

Internetové stránky
Průběžně probíhala aktualizace internetových stránek AMO http://amo.mmo.cz/, zpracovány byly údaje pro
Intranet MMO o základní struktuře a úkolech AMO.

Exkurze
Na základě požadavků realizovány exkurze pro žáky základní školy, studenty středních škol a pro posluchače
oboru němčina-dějepis Ostravské univerzity a pro členy České archivní společnosti.

Přednášky
Dne 14. září byl uspořádán pracovní seminář s názvem Kritické zamyšlení nad archivními sbírkami, který
byl zaměřen především na vymezení typů archivních sbírek.
V rámci vstupního vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (především zaměstnanců statutárního
města Ostravy) byly v každém čtvrtletí zajištění přednášky Historie a současnost města Ostravy.
Přednášky zaměřené na historii města např. o ostravské heraldice a vexilologii, sakrálních stavbách Ostravy,
Německém domě, o ostravských pivovarech a tradici výroby piva v Ostravě, sportovním hnutí v Ostravě před
rokem 1945, o starých mapách pro Český červený kříž, galerii Fiducia, Senior klub.

Spolupráce s ostatními institucemi
V rámci Dnů Ostravy v Košicích byl v Archivu města Košic uspořádán 8. října 2004 seminář Archivy měst –
služba veřejnosti.
Výběr témat pro diplomové, bakalářské, seminární práce pro posluchače Ostravské univerzity.
Účast v porotě pro posuzování prací oblastní přehlídky středoškolské odborné činnosti pro oblast historie,
konané v Opavě. (E. Rohlová).
Posuzování obecních kronik v rámci soutěže Vesnice roku Moravskoslezského kraje (M. Juřica).
Účast na zasedání výboru České archivní společnosti (B. Przybylová), Regionální komise Národního
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě (J. Šerka), Památkové rady téhož ústavu (B.
Przybylová), muzejní a letopisecké komise Rady města Ostravy (B. Przybylová, M. Juřica), výboru pro
udělování čestného občanství a cen města (B. Przybylová), názvoslovné a heraldické (A. Barcuch, B.
Przybylová), letopisecké komise městského obvodu Poruba (E. Rohlová), letopisecké komise v Petřvaldu (M.
Juřica).

Spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí
Český rozhlas Ostrava, redakce zpravodajství – rozhovory k Ostravskému kalendáriu 2003, prezentace práce
kronikáře
redakce Ostravské radnice (informační měsíčník pro občany města) – příprava pravidelné stránky Archivu města
Ostravy zaměřené na historii města s názvem Zapomenutá Ostrava
Fabex (kabelová televize) – prezentace vydavatelské činnosti, dokumenty ve věži Staré radnice
redakce deníku Právo – příprava příspěvků pro pravidelnou rubriku Ohlédnutí do historie

Vydavatelská a publikační činnost
Tradičně v lednu (30.) proběhl v Archivu města Ostravy za účasti primátora ing. A. Zedníka křest publikace M.
Juřici Ostravské kalendárium 2003.

Pro Biografický slovník Slezska a severní Moravy, vydávaný Ostravskou univerzitou, byla zpracována další
hesla.
Pro publikaci Račte vstoupit, vydanou vydavatelstvím Repronis, byly připraveny texty o ostravských kavárnách,
restauracích, hospodách.
Pro Ostravské krematorium byla u příležitosti 80 let existence této instituce zpracována samostatná publikace.
Příprava příspěvků pro 22. svazek sborníku Ostrava.
AMO vydal:
Martin Juřica. Ostravské kalendárium 2003. Šenov u Ostravy: Nakladatelství Tilia pro Statutární město Ostrava,
Archiv města Ostravy, 2004, 91 s. ISBN 80-86101-85-1, ISSN 1212-4087
Jozef Šerka, Pavel Lacina. 80 let krematoria v Ostravě. Šenov u Ostravy: Nakladatelství Tilia, 2004, 54 s. ISBN
80-86101-98-3
Problematika získávání, zpracování a využívání církevních fondů v archivech. Sborník příspěvků z pracovního
semináře konaného dne 11. září 2003 v Archivu města Ostravy. Ostrava: Archiv města Ostravy, 2004, 64 s.,
interní tisk
Tělo tuž, vlasti služ! Z historie ostravského sportu. Katalog výstavy. Ostrava: Statutární město Ostrava, Archiv
města Ostravy 2004. 29 s. + přílohy, interní tisk

Bibliografie prací zaměstnanců
viz příloha

Kronika města Ostravy
V roce 2004 byly dokončeny záznamy za roky 1995 a 1996. Během celého roku byly shromažďovány podklady
pro Ostravské kalendárium 2004, zpracovávány jednotlivé záznamy, zajišťovány fotografie a prováděn jejich
výběr.
Průběžně pokračovalo shromažďování podkladů ke kapitolám mapujících roky 2000 až 2004 (výroční zprávy,
novinové výstřižky, informace z internetu, programy kulturních institucí aj.).
Kronikář byl jmenován členem komise soutěže Vesnice roku Moravskoslezského kraje, v rámci níž posuzoval
obecní kroniky přihlášených obcí.

Archivní knihovna
Knihovní fond je průběžně katalogizován a zapisován do databáze. Průběžně je rovněž zpracovávána pro interní
potřebu bibliografie ze závodních, regionálních a odborných časopisů (k 31.12.2004 - 3530 záznamů)
V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo uskutečněno 6 výpůjček.

Stav knihovny k 31.12.2004
celkem zpracovaných svazků

51 454
z toho knih
36 934
časopisů 7 860
novin
6 660

ORGANIZACE
Organizační členění
Archiv města Ostravy je odborem Magistrátu města Ostravy, člení se na 2 oddělení, a to archivní a oddělení
služeb.

Personální záležitosti
Počet zaměstnanců zůstal nezměněn 17.
Stáž ukončila dne 19.1.2004 absolventka VŠB-TU Ostrava Lucie Matušková a dne 20.9.2004 byla přijata jako
stážistka Martkéta Stachová, absolventka Střední odborné školy a středního odborného učiliště pro tělesně
postiženou mládež 17. listopadu 1123 Ostrava-Poruba.

ODBORNÝ RŮST ZAMĚSTNANCŮ
Konference
Muzeum Kroměřížska - Kroměříž

Židé a Morava
Radoslav Daněk: Podnikatelská rodina Neumannů z Radvanic u
Ostravy
Blažena Przybylová: Počátky židovské školy v Moravské Ostravě
Hana Šústková: Rodina Kohnů z Frenštátu pod Radhoštěm
Památník národního písemnictví Praha
Karl Kraus
Šárka Šírová: Mechtilda Lichnovská a Karl Kraus
Národní technické muzeum Praha
Paměti a vzpomínky jako historický pramen
Státní ústřední archiv Praha
Archivy v mezinárodním kontextu
MZA Brno -Státní okresní archiv Mikulov Moderní archivnictví v českých zemích a na Slovensku
Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava Mezinárodní standardy v české katalogizační praxi

Další vzdělávání
seminář – preventivní ochrana fotomateriálu – Státní ústřední archiv Praha (J. Šerka)
vzdělávání pro vedoucí úředníky (A. Barcuch)
účast na seminářích a kurzech pořádaných Magistrátem města Ostravy

