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ZÁKLADNÍ INFORMACEZÁKLADNÍ INFORMACEZÁKLADNÍ INFORMACEZÁKLADNÍ INFORMACE    
 
 

zzřřiizzoovvaatteell  aarrcchhiivvuu  
Statutární město Ostrava 
Magistrát města Ostravy 
Archiv města Ostravy  
odbor se člení na 2 oddělení - oddělení archivní 

             - oddělení služeb 
 
 

ssííddlloo  aarrcchhiivvuu  
Špálova 19 

          702 19  Ostrava 
 
• telefon: sekretariát  599 450 012, 599 450 013                      

             ředitelka     599 450 015 
      fax              599 450 014 

• email         archiv@ostrava.cz 
              ředitelka        bprzybylova@ostrava.cz 

       vedoucí archivního oddělení   abarcuch@ostrava.cz 
              vedoucí oddělení služeb  jserka@ostrava.cz 
              zaměstnanci       iniciála jména příjmení bez diakritiky@ostrava.cz  

• internetová adresa                      http://amo.mmo.cz/ 
 
detašované pracoviště: 
spisovna  likvidovaných státních podniků a organizací, jejichž zakladatelem nebo likvidátorem bylo město 
Ostrava: 
•     Muglinovská 10, Ostrava  
       tel. 599 450 001 
 
 

aakkrreeddiittaaccee  ppooddllee  zzáákkoonnaa  čč..  449999//22000044  SSbb..  
Archiv města Ostravy považován za akreditovaný archiv územního samosprávného celku podle § 79, odst. 1 
výše uvedeného zákona 
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I. PERSONÁLNÍ PODMÍNI. PERSONÁLNÍ PODMÍNI. PERSONÁLNÍ PODMÍNI. PERSONÁLNÍ PODMÍNKYKYKYKY    
 
k 1. červenci 2006 na základě usnesení Rady města Ostravy č. 8247/125 ze dne 7. 2. 2006 počet zaměstnanců 
zvýšen na 18  
 

PPooččeett  zzaamměěssttnnaannccůů  
systemizovaný  18 
skutečný   18 
 
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. Jiří BRŇOVJÁK, Ph.D. (zástup za Mgr. 

Jaroslavu NOVOTNOU) 
 referentka spisovny Libuše JUROŠKOVÁ 
 archivní referentka Jaroslava NOVÁKOVÁ 
   
ODDĚLENÍ SLUŽEB   
 vedoucí Mgr. Jozef ŠERKA 
 archivářka, knihovnice Mgr. Šárka GLOMBÍČKOVÁ 
 archivářka, knihovnice Mgr. Hana ŠÚSTKOVÁ (zástup za Mgr. Janu  

PRCHALOVOU) 
 archivní referentka- 

dokumentátorka 
Anežka JANOŠOVÁ 

 knihovnice Pavla KALIŠOVÁ 
 fotografka Hana KUNZOVÁ 
 knihař  Jakub VACULÍK 
 informátor, domovník Bernard HRUBÝ 
 úklid Anna PIENTKOVÁ  
 
 
 

OOddbboorrnnéé  aakkttiivviittyy  
PhDr. Antonín Barcuch 
člen redakční rady sborníku Ostrava 
Mgr. Ji ří Brňovják 
výuka předmětu České země v letech 1637-1741 - Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, odborná historie 
Mgr. Martin Ju řica  
člen letopisecké komise v Petřvaldu 
PhDr. Blažena Przybylová  
výuka předmětu Archivní teorie a praxe – Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, odborná historie 
místopředsedkyně České archivní společnosti, odpovědná redaktorka sborníku Ostrava a periodicky vydávané 
publikace Ostravské kalendárium, členka muzejní a letopisecké komise Rady města Ostravy, názvoslovné a 
heraldické komise RMO, výboru pro udělování čestného občanství a cen města Zastupitelstva města Ostravy 
Mgr. Eva Rohlová 
členka letopisecké komise městského obvodu Poruba, sbírkotvorné komise Ostravského muzea, poroty oblastní 
přehlídky středoškolské odborné činnosti pro oblast historie 
Mgr. Jozef Šerka 
člen Regionální komise Národního památkového  ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě 
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II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍII. CELKOVÉ MNOŽSTVÍII. CELKOVÉ MNOŽSTVÍII. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ARCHIVÁLIÍ V ARCHIVÁLIÍ V ARCHIVÁLIÍ V ARCHIVÁLIÍ V    ZÁKLADNÍ EVIDENCI ZÁKLADNÍ EVIDENCI ZÁKLADNÍ EVIDENCI ZÁKLADNÍ EVIDENCI 
NADNADNADNAD    
 
• počet archivních fondů    1372 
• počet archivních sbírek        18 
• počet bm archiválií                  5669,17 
• počet evidenčních jednotek                     232 844 
• stupeň zpracovanosti archivních souborů (v %)          55,13 %, z toho inventarizováno 36,79 % 
• počet archivních pomůcek     777 (ve 402 svazcích) 
 
podrobněji viz příloha č. 1, 2 

    

IIIIII. VÝBĚR, ZPRACOVÁNII. VÝBĚR, ZPRACOVÁNII. VÝBĚR, ZPRACOVÁNII. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍÁLIÍÁLIÍÁLIÍ    

Spisová služba Spisová služba Spisová služba Spisová služba     
metodická pomoc v oblasti spisové služby zaměřena především na konzultace ke zpracování a vydání spisových 
a skartačních řádů včetně spisových a skartačních plánů nebo jejich dodatků na základě 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  
v rámci skartačního řízení u základních škol provedeny dohlídky na způsob vedení spisové služby    
 
trvalý skartační souhlas – vydáno  33 souhlasů (především mateřské a základní školy) 
 

Výběr archiválií Výběr archiválií Výběr archiválií Výběr archiválií     
priorita roku 2006 - provedení skartačních řízení u základních škol na území města Ostravy se zaměřením na 
převzetí školních katalogů, vzniklých do roku 1960, k trvalému uložení  
 
Protokoly o výběru archiválií  
 
ve skartačním řízení 
Původce Počet protokolů Počet převzatých 

archiválií (bm) 
Magistrát města Ostravy      5 7,08 
Úřady městských obvodů 16 24,83 
základní školy  39 11,54 
organizace – oblast kultury 2 0,96 
organizace – oblast zdravotnictví 2 1,08 
ostatní   6 25,55 
celkem  67 71,04 
 
mimo skartační řízení  
mimo skartační řízení posouzeny a převzaty nebo zakoupeny nabídnuté dokumenty, které byly zařazeny do 
archivních fondů: 
TJ Orel Svinov (0,12 bm); osobní fond Molt Rudolf (doplnění fondu beze změny metráže); Spiritistický spolek 
Bratrství Radvanice (0,02 bm); osobní fond Vantuch Alois (0,12 bm); osobní fond Biňovec Karel (0,05 bm); 
ČSTV, městský výbor Ostrava (0,24 bm) 
 
předpokládaná kapacita archivu 
Kapacita stávajících prostor pro uložení archiválií dostačující odhadem do roku 2016  
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Zpracování archiváliíZpracování archiváliíZpracování archiváliíZpracování archiválií    
 
soubory dokončené 
číslo 
NAD 

název archivního souboru zpracováno 
bm za rok 

inventarizo-
váno bm  

68 Archiv obce Martinov (1789)-1944, inventář  0,94 0,94 
161 Místní národní výbor Bartovice (1927) 1945-1960 (1966), inventář dodatek 

č. 1 
0,72 0,72 

165 Místní národní výbor Hošťálkovice 1955-1976 (1977), inventář dodatek č. 
1 

0,24 0,24 

176 Místní národní výbor Koblov 1946-1976, inventář dodatek č. 1 0,24 0,24 
184 Místní národní výbor Lhotka 1964-1976 (1987), inventář dodatek č. 1 0,24 0,24 
188 Místní národní výbor Martinov 1946-1959, inventář dodatek č. 1 0,25 0,25 
197 Místní národní výbor Nová Bělá 1966-1976, inventář dodatek č. 1 0,12 0,12 
205 Místní národní výbor Petřkovice 1946-1976, inventář dodatek č. 1 0,24 0,24 
207 Místní národní výbor Polanka nad Odrou 1946-1976, inventář dodatek č. 1 0,60 0,60 
224 Místní národní výbor Svinov 1947-1957 (1961), inventář dodatek č. 1 1,32 1,32 
625 Městská spořitelna Mariánské Hory 1904-1928, inventář 0,23 0,23 
624 Občanská záložna  Mariánské Hory 1900-1948, inventář 0,67 0,67 
654 Občanská záložna Slezská Ostrava 1907-1948, inventář 0,44 0,44 
666 Občanská záložna Zábřeh nad Odrou 1906-1948, inventář 0,44 0,44 
626 Obchodní záložna Mariánské Hory 1907-1941, inventář 0,26 0,26 

1022 Sbírka pamětí a historickovlastivědných rukopisů1942-2004, inventář 
dodatek č. 3 

0,48 0,48 

celkem  7,43 7,43 
 
 
soubory rozpracované 
číslo 
NAD 

název archivního souboru zpracová-
no bm  
v r. 2006 

inventari-
zováno bm 
v r. 2006  

zkatalogi-
zováno ev. 
jednotek 

počet 
katalog. 
záznamů 

1068 KSČ, městský výbor Ostrava 1945-1989 65,04 65,04   
bez čísla KSČ, okresní výbor Ostrava-venkov 1957- 

1960 (vyčleněno z KSČ, městský výbor 
Ostrava) 

1,20 1,20 0 0 

159 Národní výbor města Ostrava (1951) 1969-
1990 (1993) osobní spisy zaměstnanců 
z původní Sbírky osobních spisů 
zaměstnanců města Ostravy 1919-1995  

7,08 0 0 0 

1230 Sbírka stavebních spisů 1805-1995 4,92 4,92 0 0 
5 Okresní úřad Moravská Ostrava 1855-1941 

(1959) 
19,56 19,56 0 0 

47 Berní správa Moravská Ostrava (1900) 
1919-1949 (1951) 

2,76 2,76 0 0 

1317 Technické služby Ostrava 1 (1903) 1960-
1991 

2,50 0 0 0 

70 Archiv města Moravská Ostrava, katalog - 
stará registratura 1783-1860 

0 0 75 598 

Celkem  103,06 93,48 75 598 
  
Místní národní výbor Plesná - zpracování dodatku k inventáři 
nerealizováno vzhledem k  množství archivního materiálu v evidenční jednotce (0,02 bm) a s přihlédnutím 
k jejich obsahu tyto archiválie dořazeny do stávajících inventárních jednotek 
 
Přepisování archivních pomůcek sestavených před rokem 2002 do programu ProArchiv – 49   
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VVVVVVVVyyyyyyyyuuuuuuuužžžžžžžžíííííííívvvvvvvváááááááánnnnnnnníííííííí        aaaaaaaarrrrrrrrcccccccchhhhhhhhiiiiiiiivvvvvvvváááááááálllllllliiiiiiiiíííííííí        
studovna 
badatelé 
celkem z toho 

cizinců 

badatelské 
návštěvy 

zapůjčené 
evidenční 
jednotky 

vypůjčené 
evidenční 
jednotky 

rešerše pro 
úřední 
potřebu 

rešerše pro 
soukromé 
účely     

soupisy 

317 8 1044 68 22 77 45 1 
 
 
Počet ostatních studujících  - (využívají pouze archivní knihovnu)   231 
        ke studiu předloženo    2659 svazků novin 
        3109 svazků knih a časopisů 
   

 

Soupisy  
Akce K (kulaci) pro AS MV ČR – počet záznamů 6  

OOOOOOOOddddddddbbbbbbbboooooooorrrrrrrrnnnnnnnnéééééééé        aaaaaaaakkkkkkkkttttttttiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiittttttttyyyyyyyy        
Výstavy vlastní 
 
Čím mohu posloužit? Obchod a řemeslo v Ostravě ve 14. až 20. století. 
4. 9.–28. 9. 2006 vestibul Nové radnice, slavnostní zahájení primátorem města Ostravy 
libreto, výtvarné řešení: Jaroslava Nováková 
texty:  Antonín Barcuch, Jiří Brňovják, Radoslav Daněk, Šárka Glombíčková, Martin Juřica, Blažena 
Przybylová, Eva Rohlová, Jozef Šerka, Hana Šústková  
k výstavě vydán katalog  (interní tisk) 
 
Pojďte s námi…(náměstí Moravské Ostravy a Přívozu) 
od prosince 2006 schodiště Archivu města Ostravy 
výstava xerokopií fotografií zachycující proměny náměstí a jejich pojmenování  
námět, výtvarné řešení: Jaroslava Nováková 
 
Výstavy ve spolupráci 
Dobromila a první dívčí školy v Ostravě 
od 4. 12. 2006 Ostravské muzeum 
konzultace při výběru archiválií, zhotovení xerokopií archiválií 
 
Městská jatka 
galerie a antikvariát Fiducia, 
výběr archiválií, sestavení textu 
 
Exkurze 
Exkurze pro žáky základních škol, studenty středních škol a pro posluchače oboru dějepis, odborné historie 
Ostravské univerzity – počet účastníků 189    
Den otevřených dveří, akce pořádaná statutárním městem Ostrava ve dnech 22.-23. 9. 2006 - účast asi 150 osob   
  
Přednášky 
Seminář k zákonu o archivnictví a spisové službě pro obecní úřady Moravskoslezského kraje  
Správní vývoj Ostravy a přilehlých obcí - přednášky v rámci vstupního vzdělávání  úředníků územních 
samosprávných celků (především zaměstnanců statutárního města Ostravy); každé čtvrtletí  
Přednášky zaměřené na historii města: 
• galerie a antikvariát Fiducia – v rámci cyklu Židovská hvězda na ostravském nebi: Když se řekne 

Strassmann…; Životní osudy Eduarda Grafa 
• občanské sdružení Senior - Z historie ostravského sportu 
• Český červený kříž - Z tradic výroby piva v Ostravě - historie zaniklého Strassmannova pivovaru; Stavba 

Nové radnice 
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Vystoupení na odborných konferencích 
• Židé a Morava XII  (Muzeum Kroměřížska v Kroměříži) 

Radoslav Daněk. Lichtensternové z Koloredova a jejich podnikání na Ostravsku 
Blažena Przybylová. Životní příběh Eduarda Grafa 
Hana Šústková. Osudy ostravské rodiny Wechsbergů 

• Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním (katedra pomocných věd historických a 
archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy) 
Jiří Brňovják. Nobilitace – byrokratická stránka společenského vzestupu. Nobilitační spis a další prameny 
ke studiu nobilitací v 18.-19. století 

• 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) 

 
Spolupráce s médií 
Český rozhlas Ostrava - rozhovor o minulosti živnosti holičské v Ostravě, o publikaci Ostravské kalendárium 
2006, o výstavě Čím mohu posloužit 
redakce Ostravské radnice (informační měsíčník pro občany města) – příprava pravidelné stránky Archivu města 
Ostravy s názvem Osobnost z historie města  
  

VVVVVVVVyyyyyyyyddddddddaaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaatttttttteeeeeeeellllllllsssssssskkkkkkkkáááááááá        aaaaaaaa        ppppppppuuuuuuuubbbbbbbblllllllliiiiiiiikkkkkkkkaaaaaaaaččččččččnnnnnnnníííííííí        ččččččččiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnoooooooosssssssstttttttt        
Tradičně v lednu (27.) v Archivu města Ostravy křest publikace M. Juřici Ostravské kalendárium 2005 za účasti 
primátora ing. A. Zedníka  
 
Vydané publikace 
• Martin Juřica. Ostravské kalendárium 2005. Šenov u Ostravy: Nakladatelství Tilia pro Statutární město 

Ostrava, Archiv města Ostravy, 2006, 111 s. ISBN 80-86904-10-5, ISSN 1212-4087 
• Čím mohu posloužit? Obchod a řemeslo v Ostravě ve 14. až 20. století. Katalog výstavy. Ostrava: Statutární 

město Ostrava, Archiv města Ostravy, 2006. 31 s. + přílohy, interní tisk  
 
Publikační činnost 
Bibliografie prací zaměstnanců  viz příloha č. 3  
 

IV. SIV. SIV. SIV. STAV ARCHIVÁLIÍTAV ARCHIVÁLIÍTAV ARCHIVÁLIÍTAV ARCHIVÁLIÍ    
 
Prověrky fyzického stavu 
 
počet prověrek fyzického stavu počet případů zjištěného poškození 

2 9 
       
kontroly uložení části úředních knih I. kategorie archivního fondu Archiv města Moravská Ostrava, provedení 
jejich základní očisty. Při hodnocení fyzického stavu kontrolovaných archiválií vytipováno 9 evidenčních 
jednotek k opravě (většinou oprava vazby)   
 
Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti 
 
místo měření datum měření teplota v oC 
depozitáře 1.-5. podlaží  20. 6.-14. 8. 2006 25-32 
 
vysoké teploty způsobeny poruchou kondenzátoru klimatizační jednotky  
 
budova vybavena podle požárních předpisů a rovněž odpovídá požadavkům bezpečnostním a hygienickým  
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Množství zhotovených kopií za rok 2006  
 

počet digitálních kopií název archivního fondu počet políček 
bezpečnostního 
mikrofilmu 

počet kusů 
bezpečnostních 
negativů  

počet políček 
studijních kopií 
mikrofilmu inventární 

jednotky 
počet kusů 

Sbírka fotografií  0 0 0 - 6860 
Okresní úřad Moravská Ostrava 0 0 0 7  - 
celkem  0 0 0 7 6860 
             
    
   

V. KONZERVACE A RESTV. KONZERVACE A RESTV. KONZERVACE A RESTV. KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ AUROVÁNÍ AUROVÁNÍ AUROVÁNÍ     
 
Druh archiválií Název archivního souboru Konzervováno, restaurováno 

(počet) 
Mapy a plány Archiv města Moravská Ostrava, 

stará registratura 
Sbírka stavebních spisů 
Sbírka map a plánů 

4 
 
11 
23 

Papírové úřední knihy Archiv města Moravská Ostrava 
 

70 
 

Aktový materiál Okresní úřad Moravská Ostrava 
Archiv města Moravská Ostrava, 
stará registratura 

1 (spis) 
 
32 (listy) 

 
Knihařská dílna je vybavena základními stroji a nástroji pro provádění knihařských, restaurátorských a 
konzervátorských prací. V roce 2006 bylo pracoviště doplněno novým pracovním stolem s úložným prostorem.  
      

VI. OSTATNÍ ČINNOSTIVI. OSTATNÍ ČINNOSTIVI. OSTATNÍ ČINNOSTIVI. OSTATNÍ ČINNOSTI    

FFoottooddookkuummeennttaaccee    
 
Zajištění fotodokumentace  
objekty určené k demolici, rekonstrukce, novostavby, společenské, kulturní, politické události 
v Moravské Ostravě např. rekonstrukce ul. Stodolní, ul. Českobratrské, ve Slezské Ostravě např. budova  
bývalého Učitelského ústavu, v Bartovicích např. objekty bývalého statku, hřbitov,výstavba koupaliště       
Ještěrka, v Hrušově výstavba dálnice D 47, Svinov - slavnostní otevření vlakového nádraží Ostrava-Svinov po 
rekonstrukci, Vítkovice - ulice Ocelářská, Tavičská, Obránců míru, Kotěrova, Nerudova, Šalounova, Výstavní, 
Erbenova, Prokopa Velikého, Jeremenkova, kolonie Sirotčí; 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, autogramiády v ostravských 
knihkupectvích, rituál sypání a rozmetání mandaly tibetskými mnichy v rámci Dnů Tibetu v Ostravě, křest 
Ostravského kalendária 2005, kulturní dění na Slezskoostravském hradě, 10 let ostravsko-opavského biskupství,  
3. ročník Ostravského dláta, Ostravský maraton, akce v souvislosti s parlamentními a komunálními volbami  
 

KKrroonniikkaa  mměěssttaa  OOssttrraavvyy  
zápisy za roky 1995-2000 schváleny usnesením Rady města Ostravy č. 9510/146 ze dne 22. 8. 2006  
zápis za rok 2001 schválen usnesením Rady města Ostravy č. 9923/150 ze dne 26. 9. 2006  
záznam za rok 2001 dokončen a předložen ke korektuře 
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Ostravské kalendárium 2006 - zpracovávány záznamy o jednotlivých událostech, zajišťovány fotografie 
a prováděn jejich výběr 
záznamy za léta 2002-2006 – průběžné shromaždování podkladů ke kapitolám (výroční zprávy, novinové 
výstřižky, informace z internetu, programy kulturních institucí aj.) 
14. září 2006 v Archivu města Ostravy uspořádání semináře pro kronikáře městských obvodů 
19. září 2006 zajištění přednášky pro seminář kronikářů z regionu severní Moravy a Slezska (pořadatel 
Sekurkon, s. r. o.) 
26. září 2006 prezentace  vedení městské kroniky na semináři Zastupitelstva města Ostravy 

  

Archivní knihovnaArchivní knihovnaArchivní knihovnaArchivní knihovna    
registrace knihovny  - 30. 10. 2006 vydáno Ministerstvem kultury ČR osvědčení o evidenci knihovny  
s evidenčním číslem 6421/2006 
přírůstky knih, periodik - průběžně katalogizovány a evidovány v databázi ProArchiv-Knihovna 
bibliografie ze závodních, regionálních a odborných časopisů - pro interní potřebu průběžně zpracovávána  
(k 31. 12. 2006 - 4391 záznamů)  
na základě smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezskou vědeckou knihovnou, 
příspěvkovou organizací, Ostrava (usnesení RMO č. 9700/147 ze dne 5. 9. 2006) digitalizovány vybrané 
knihovní tituly – adresáře (přístup na adrese: http://www. : http://www.svkos.cz/ digitalizované dokumenty-
monografie-abeceda názvů monografií  nebo http://camea.svkos.cz/Kramerius/Welcome.do) 
 
 
Stav knihovny k 31. 12. 2006 
 
celkem zpracovaných svazků   52 677 
   z toho knih    37 640 
             časopisů     8  055 
             novin     6  982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


