
I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

Archiv města Ostravy je odborem Magistrátu města Ostravy, člení  se na 2 oddělení -  oddělení archivní 
a oddělení služeb. 

Počet zaměstnanců:Počet zaměstnanců:
• systemizovaný 17
• skutečný 17

ŘEDITELKA PhDr. Blažena PRZYBYLOVÁ 
Sekretariát Lenka ROKOWSKÁ
Kronikář Mgr. Martin JUŘICA 

ARCHIVNÍ ODDĚLENÍ
vedoucí PhDr. Antonín BARCUCH
odborný archivář Mgr. Radoslav  DANĚK
odborný archivář Mgr. Eva ROHLOVÁ
archivářka Mgr.  Jaroslava  NOVOTNÁ  (nástup  mat. 

dovolené 28.2.2005)
Mgr.  Jiří  BRŇOVJÁK,  Ph.D.  (od  1.3.2005 
zástup  po  dobu  mateřské  a  rodičovské 
dovolené)

archivní referentka Anežka JANOŠOVÁ
archivní referentka Jaroslava NOVÁKOVÁ

ODDĚLENÍ SLUŽEB
vedoucí Mgr. Jozef ŠERKA
archivářka, knihovnice Mgr. Šárka GLOMBÍČKOVÁ
archivářka, knihovnice Mgr. Hana ŠÚSTKOVÁ
knihovnice Pavla KALIŠOVÁ
fotografka Hana KUNZOVÁ
knihař Jakub VACULÍK
informátor, domovník Bernard HRUBÝ
úklid Anna  PIENTKOVÁ  (zástup  za  Anežku 

BEŇOVOU)

Odborné aktivityOdborné aktivity
Mgr. Martin Juřica 
člen letopisecké komise v Petřvaldu, člen poroty soutěže Vesnice roku Moravskoslezského kraje
PhDr. Blažena Przybylová 
výuka předmětu Archivní teorie a praxe – Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, odborná historie
místopředsedkyně České archivní společnosti
členka muzejní a letopisecké komise Rady města Ostravy, názvoslovné a heraldické komise RMO, výboru 
pro udělování čestného občanství a cen města Zastupitelstva města Ostravy, památkové rady Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě
Mgr. Eva Rohlová
členka  letopisecké  komise  městského  obvodu  Poruba,  členka  poroty  oblastní  přehlídky  středoškolské 
odborné činnosti pro oblast historie
Mgr. Jozef Šerka
člen Regionální komise Národního památkového  ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, člen 
poroty soutěže pořádané Ostravským muzeem S bílým koněm ve znaku 
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II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ARCHIVÁLIÍ V ZÁKLADNÍ EVIDENCI NAD
viz příloha 
tabulka č. 1  Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD
tabulka č. 2  Archivní soubory podle ev. statusů, kopie archiválií

III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ

Spisová služba 
Metodická pomoc v oblasti  spisové služby byla zaměřena na přípravu základních pokynů a metodických 
materiálů  v souvislosti  s povinnostmi   určených  subjektů,  zpracovat  spisové  a  skartační  řády  včetně 
spisových a skartačních plánů, plynoucích ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a o spisové službě a o 
změně některých zákonů a vyhlášky č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.
K této problematice byla realizována metodická školení –pro zaměstnance městských obvodů dne 25.1., 
26.4.,   Magistrátu města Ostravy 12.4., mateřských škol 10.2. a 5.4.2005.
Prioritou roku 2006 bylo posuzování, připomínkování a doporučení k přijetí spisových a skartačních řádů 
včetně spisových a skartačních plánů Magistrátu města Ostravy, úřadů městských obvodů, mateřských a 
základních  škol,  jejichž  zřizovatelem  jsou  městské  obvody,  Městské  policie  Ostrava,  právnických  osob 
(příspěvkových organizací, společností s ručením omezeným, akciových společností), jejichž zřizovatelem 
nebo majoritním vlastníkem je statutární město Ostrava.
Trvalý skartační souhlas – vydáno  56 souhlasů (především mateřské a základní školy)
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Výběr archiválií 
Protokoly o výběru archiválií

a) ve skartačním řízení  
Původce Počet protokolů
Magistrát města Ostravy 1
Úřad městského obvodu Poruba 2
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice 2
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova ul. 1
Kovopodnik Ostrava 1
Lékárenská služba Ostrava 1
Městská poliklinika Ostrava 1
Městský investorský útvar Ostrava 1
Městský stavební podnik Ostrava 1
Módní tvorba Ostrava 1
Obnova Ostrava 1
Ostravské komunikace 1
Ostravský filmový podnik 1
PKO Ostrava 1
Restaurace Ostrava-jih 1
Služby města Ostravy 1
TAZSMO 1
Uhelné sklady Ostrava 1

b) mimo skartační řízení 
Mimo skartační řízení byly posouzeny a zakoupeny dokumenty nabídnuté Anežkou Křivánkovou, a to pro 
Sbírku pamětí a historicko-vlastivědných rukopisů.

Zpracování archiválií

a) soubory dokončené
název archivního souboru zpracováno  bm 

za rok
inventarizován
o bm celkem

Archiv obce Krásné Pole 1787-1945 dodatek k inventáři č. 1 0,49 0,49
Místní národní výbor Hrabová 1957-1960 inventář 0,27 0,27
Občanská záložna Poruba 1909-1939 inventář 0,08 0,08
Sbírka map a plánů 1746-1999 dodatek k inventáři č. 2 1,80 1,80
Národní  výbor  města  Ostrava  (1951)  1969-1990  prozatímní 
inventář 

86,43 0

Magistrát města Ostrava (1967) 1990-2003  prozatímní inventář 71,04 0
celkem 160,11 2,64
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b) soubory rozpracované  

název archivního souboru zpracová-
no  bm 
za rok

inventari-
zováno 
bm celkem

zkatalogizová-
no 
evidenčních 
jednotek

počet 
katalog. 
záznamů

Národní  výbor  města  Ostrava  (1960)  1969-1990 
(1993)
osobní spisy zaměstnanců z původní Sbírky osobních 
spisů zaměstnanců města Ostravy 1919-1995 

64,56 0 0 0

Sbírka stavebních spisů - moravská část dílčí inventář 2,52 2,52 0 0
Okresní úřad Moravská Ostrava 1885-1941 (1959) 25,68 15,00 0 0
Berní  správa  Moravská  Ostrava  (1900)  1919-1949 
(1951)

15,60 15,60 0 0

Archiv obce Martinov 1789-1944 (reinventarizace) 0,94 0,94 0 0
Český červený kříž, městský výbor Ostrava 1950-1994 4,20 0 0 0
Obecní spořitelna Mariánské Hory 1904-1928 0,14 0,14 0 0
Občanská záložna Mariánské Hory 1900-1948 0,43 0,43 0 0
Občanská záložna Slezská Ostrava 1898-1948 0,51 0,51 0 0
Občanská  záložna  pro  Zábřeh  nad  Odrou  a  okolí 
(1903) 1906-1948

0,46 0,46 0 0

Obchodní záložna pro Mariánské Hory a okolí 1907-
1941

0,14 0,14 0 0

Archiv  města  Moravská  Ostrava stará  registratura 
1783-1860

0 0 35 198

Celkem 115,18 46,62 35 198

Jednotný národní výbor Ostrava (1912) 1945-1959 (1962)
v roce 2005: abecední řazení kartoték finančních přestupků, konfiskace majetku, spolkové, bezpečnostní, 
evidence ulic a jejich konečné uložení 

Přepisování archivních pomůcek sestavených před rokem 2002 do programu ProArchiv – 64

Využívání archiváliíVyužívání archiválií

Počet badatelů
celkem cizinců

počet 
badatelských 
návštěv

počet 
zapůjčených 
evidenčních 
jednotek

počet 
vypůjčených 
evidenčních 
jednotek

Počet  rešerší 
pro  úřední 
potřebu

Počet  rešerší 
pro  soukromé 
účely   

375 9 1266 154 4 128 44

Počet ostatních studujících  - archivní knihovna 207

Výstavy - vlastníVýstavy - vlastní

Ostrava 1938-1946. Mnichov – válka – osvobození.
29.4. – 31.5.2005 vestibul Nové radnice, slavnostní zahájení primátorem města Ostravy
libreto, výtvarné řešení: Jaroslava Nováková
texty:  Antonín Barcuch, Radoslav Daněk, Šárka Glombíčková, Martin Juřica, Jaroslava Novotná, Blažena 
Przybylová, Eva Rohlová, Jozef Šerka, Hana Šústková 
listopadu 2005 Knihovna města Ostravy, pobočka v Porubě
prosinec 2005 Gymnázium v Ostravě-Porubě Čs. exilu
k výstavě vydány český katalog a cizojazyčný katalog  (interní tisk)

75 let Nové radnice 
říjen 2005 vestibul Nové radnice
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námět, scénář: Blažena Przybylová, Jozef Šerka

Firemní záhlaví
leden – listopad 2005 schodiště Archivu města Ostravy
výstava xerokopií archiválií  s firemním záhlavím ostravských společností
námět, výtvarné řešení: Jaroslava Nováková

Vánoční pohlednice 1900-2000 
prosinec 2005 schodiště Archivu města Ostravy
výstava xerokopií vánočních pohledů z archivních fondů a sbírek  
námět, výtvarné řešení: Jaroslava Nováková

Výstavy ve spolupráciVýstavy ve spolupráci
Ostravské kavárny
28.4.-19.6.2005 Ostravské muzeum
ve  spolupráci  s Ostravským  muzeem  –  zpracování  textů  o  historii  vybraných  kaváren,  výběr 
fotodokumentace 

ExkurzeExkurze
Exkurze  pro  žáky  základních  škol,  studenty  středních  škol  a  pro  posluchače  oboru  dějepis  Ostravské 
univerzity – počet účastníků 249   

PřednáškyPřednášky
V rámci  vstupního  vzdělávání   úředníků  územních  samosprávných  celků  (především  zaměstnanců 
statutárního  města  Ostravy)  byly  v každém  čtvrtletí  zajištěny  přednášky  Historie  a  současnost  města 
Ostravy.
Přednášky zaměřené na historii města:
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta – Dějiny výroby – pivovarnictví a sladovnictví - Ostravsko
galerie a antikvariát Fiducia – městská jatka v Moravské Ostravě
Český červený kříž - všední život v protektorátu, historie městských jatek, zajímavosti z dějin města
občanské sdružení Senior – Z tradic výroby  piva v Ostravě – historie zaniklého Strassmannova pivovaru  

Spolupráce sSpolupráce s  médiímédií
Český rozhlas Ostrava, redakce zpravodajství, pořad Koktejl –  rozhovory k  Ostravskému kalendáriu 2004, 
výstavám, 22. svazku sborníku Ostrava,   prezentace práce kronikáře 
redakce Ostravské radnice (informační měsíčník pro občany města) – příprava pravidelné stránky Archivu 
města Ostravy zaměřené na historii města 
Fabex (kabelová televize) – prezentace vydavatelské činnosti – prosinec 
redakce deníku Právo – příprava příspěvků pro rubriku  Ohlédnutí do historie 

Vydavatelská a publikační činnostVydavatelská a publikační činnost
Tradičně v lednu (27.) proběhl v Archivu města Ostravy za účasti primátora ing. A. Zedníka křest publikace 
M. Juřici Ostravské kalendárium 2004. 
Za účasti primátora města byl slavnostně představen 22. svazek sborníku Ostrava.  

Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 22. Šenov u Ostravy: Nakladatelství Tilia 
pro Statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy, 2005, 519 s. ISBN 80-86904-05-9, ISSN 0232-0967
Martin  Juřica.  Ostravské  kalendárium 2004.  Šenov  u  Ostravy:  Nakladatelství  Tilia  pro  Statutární  město 
Ostrava, Archiv města Ostravy, 2005, 95 s. ISBN 80-86101-97-5, ISSN 1212-4087
Ostrava 1938-1946. Mnichov, válka, osvobození. Katalog výstavy. Ostrava: Statutární město Ostrava, Archiv 
města Ostravy, 2005. 34 s. + přílohy, interní tisk. 
Ostrava 1938-1946.  Mnichov,  válka,  osvobození. Katalog  výstavy  –  cizojazyčný,  čes.,  rus.,  něm.,  angl. 
Ostrava: Statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy 2005. 63 s., interní tisk.

Bibliografie prací zaměstnanců viz příloha Bibliografie 
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Konference
Účast s přednesením příspěvku
Židé a Morava XII (Muzeum Kroměřížska v Kroměříži)
Radoslav Daněk: Osobnost JUDr. Aloise Hilfa z Moravské Ostravy
Blažena Przybylová: Naděje San Domingo – nezdařený pokus o emigraci
Hana Šústková: Ignatz Buchsbaum

Erbové  listiny (Slovenská  genealogicko-heraldická  společnost,  Kabinet  genealogie  Slovenské  národní 
knihovny v Martině)
Jiří Brňovják: Heraldika nobilitovaných osob z českých zemí  v době vlády císaře Karla VI. (1712-1740)

Účast bez příspěvku
11.  archivní  konference  Archiv  jako  informační  centrum (Archivní  správa  MV  ČR,  Česká  archivní 
společnost,  Pobočka  České  informační  společnosti  při  Národním archivu,Státní  oblastní  archiv  Zámrsk, 
město Chrudim)
9. Slovenské archivné dni (Slovenská archivní společnost, odbor archivů a registratur Ministerstva vnitra 
SR, sekce archivnictví a pomocných věd historických Slovenské historické společnosti, město Košice)
Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století (Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy)
Složitosti a rozpory moderní architektury a její památkové ochrany (Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště Ostrava)

IV. STAV ARCHIVÁLIÍ

Prověrky fyzického stavu

počet prověrek fyzického stavu počet případů zjištěného poškození
1 0

kontrola uložení části úředních knih I. kategorie archivního fondu Archiv města Moravská Ostrava 

Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti

místo měření datum měření relativní vlhkost v %
depozitář suterén 18.8.-16.9.2005 70-73 %

jedná se depozitář, do něhož jsou ukládány archiválie po převzetí od původce do doby uložení do kartonů a 
konečného uložení v příslušném depozitáři

Budova  je  vybavena  podle  požárních  předpisů  a  rovněž  odpovídá  požadavkům  bezpečnostním  a 
hygienickým. V roce 2005 zpracována studie  - Bezpečnostní posouzení objektu Archivu města Ostravy
 
Provedena revize označení archiválií první kategorie v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.

Množství zhotovených kopií za rok 2005 

název archivního fondu počet  políček 
bezpečnostního 
mikrofilmu

počet  kusů 
bezpečnostních 
negativů

počet  políček 
studijních kopií

počet 
digitálních kopií

Sbírka map a plánů 0 0 0 1
Sbírka fotografií 0 0 0 5692
Sbírka negativů Viktora Koláře 0 0 0 4000
Okresní  úřad  Moravská 
Ostrava

0 0 0 33

celkem 0 0 0 9725
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V. KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ 

druh archiválií název archivního souboru konzervováno,  restaurováno 
(počet)

papírové úřední knihy Archiv města Moravská Ostrava 56
mapy a plány Sbírka map a plánů

Archiv obce Krásné Pole 
Sbírka stavebních spisů

4
1
53

VI. OSTATNÍ ČINNOSTI

Fotodokumentace 

Zajištění fotodokumentace 
objekty určené k demolici, rekonstrukce, novostavby, společenské, kulturní, politické události
např.: bývalé hornické kolonie na území Koblova, Kunčiček, Mariánských Hor, Michálkovic, výstavby kostela 
v Zábřehu, otevření Hasičského muzea, instalace sochařských děl; návštěvy prezidenta republiky, premiéra 
a jednotlivých ministrů vlády ČR a dalších významných hostů, návštěvy velvyslanců akreditovaných v ČR, 
folklorní festivaly – Májová Plesná, Honění krále, Folklor bez hranic, akce pořádané v rámci Dnů evropské 
kultury v Domě knihy Librex, autogramiády v ostravských knihkupectvích, křest Ostravského kalendária 2004 
a 22. svazku sborníku Ostrava, vánoční výzdoba Prokešova nám., sochařské sympozium – Plesná, slavnosti 
u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o Radvanicích, Bartovicích, 750. výročí první písemné zmínky 
o Plesné,  výstavba dálnice, kulturní dění na slezskoostravském hradě 

Kronika města Ostravy
V roce 2005 byl dokončen předložen ke korektuře záznam za rok 2000. 
Během celého roku byly shromažďovány podklady pro Ostravské kalendárium 2005, zpracovávány záznamy 
o jednotlivých událostech, zajišťovány fotografie a prováděn jejich výběr.
Průběžně  pokračovalo  shromažďování  podkladů  ke  kapitolám  mapujícím  roky  2001  až  2005  (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. Na dvou seminářích pro obecní kronikáře přednášel o vedení 
kronik v rámci města Ostravy.  

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 31.12.2005 - 3963 záznamů) 
ve studovně předloženo  novin 2 278
knih a časopisů 3 556

Stav knihovny k 31.12.2005

celkem zpracovaných svazků 52 112
z toho knih 37 317
časopisů 7 960
novin 6 835
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