ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZŘIZOVATEL
Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy
Archiv města Ostravy
odbor se člení na 2 oddělení
- oddělení archivní
- oddělení služeb

SÍDLO
Špálova 19
702 19 Ostrava
•

telefon: sekretariát 599 450 012, 599 450 013
ředitelka 599 450 015
fax
599 450 014
•

email
ředitelka
vedoucí archivního oddělení
vedoucí oddělení služeb
zaměstnanci

•

internetová adresa

archiv@ostrava.cz
bprzybylova@ostrava.cz
abarcuch@ostrava.cz
jserka@ostrava.cz
iniciála jména příjmení bez diakritiky@ostrava.cz
http://amo.ostrava.cz/

detašované pracoviště:
spisovna likvidovaných státních podniků a organizací, jejichž zakladatelem nebo likvidátorem bylo město
Ostrava:
• Muglinovská 10, Ostrava

AKREDITACE PODLE ZÁKONA č. 499/2004 Sb.
Archiv města Ostravy považován za akreditovaný archiv územního samosprávného celku podle § 79, odst. 1
výše uvedeného zákona
podmínky akreditace prokázány ke dni 30. května 2007

I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
PODMÍNKY

POČET ZAMĚSTNANCŮ
systemizovaný
skutečný

18
18

ŘEDITELKA
Sekretariát
Kronikář

PhDr. Blažena PRZYBYLOVÁ
Lenka ROKOWSKÁ
Mgr. Martin JUŘICA

ARCHIVNÍ ODDĚLENÍ
vedoucí
odborný archivář
odborná archivářka
archivář
referentka spisovny
archivní referentka

PhDr. Antonín BARCUCH
Mgr. Radoslav DANĚK
Mgr. Eva ROHLOVÁ
Mgr. Jiří BRŇOVJÁK, Ph.D. (zástup za Mgr.
Jaroslavu NOVOTNOU)
Libuše JUROŠKOVÁ (do 31. 10. 2007)
Marie HIPŠROVÁ (od 1. 11. 2007)
Jaroslava NOVÁKOVÁ

ODDĚLENÍ SLUŽEB
vedoucí
archivářka, knihovnice
archivářka, knihovnice

archivní referentkadokumentátorka
knihovnice
fotografka
knihař
informátor, domovník
úklid

Mgr. Jozef ŠERKA
Mgr. Šárka GLOMBÍČKOVÁ
Mgr. Hana ŠÚSTKOVÁ (do 2. 9. 20007 zástup
za Mgr. Janu PRCHALOVOU)
Mgr. Jana PRCHALOVÁ (od 4. 9. 2007)
Anežka JANOŠOVÁ
Pavla KALIŠOVÁ
Hana KUNZOVÁ
Jakub VACULÍK
Bernard HRUBÝ
Anna PIENTKOVÁ

Odborné aktivity zaměstnanců
PhDr. Antonín Barcuch
člen redakční rady sborníku Ostrava
Mgr. Jiří Brňovják
výuka předmětu České země v letech 1637-1741 - Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, odborná historie
Mgr. Martin Juřica
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, letopisecké, názvoslovné a heraldické komise Rady 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

II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ARCHIVÁLIÍ V ZÁKLADNÍ EVIDENCI
NÁRODNÍHO ARCHIVNÍHO DĚDICTVÍ
•
•
•
•
•

počet archivních fondů
počet archivních sbírek
počet bm archiválií
stupeň zpracovanosti archivních souborů v %
počet archivních pomůcek

podrobněji viz příloha č. 1, 2

1377
18
5757,65
55,62 %, z toho inventarizováno 37,56 %
784 (ve 408 svazcích)

III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
ARCHIVÁLIÍ
předpokládaná kapacita archivu
Kapacita stávajících prostor pro uložení archiválií dostačující odhadem do roku 2016

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, zřizování spisoven 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
pro zaměstnance Magistrátu města Ostravy připraven a realizován seminář o spisové službě s důrazem na vedení
podacího deníku
trvalý skartační souhlas – vydáno 12 souhlasů (především mateřské a základní školy)
spisovna (ul. Muglinovská)
zajištění skartačního řízení dokumentů s prošlou skartační lhůtou
převzetí dokumentů skupiny S organizací, u nichž byla ukončena likvidace – Dřevovýroba Ostrava, Městské
informační centrum Ostrava
zpracování dílčí části seznamu uložených zdravotních karet Městské polikliniky Ostrava
Zemskému archivu v Opavě předána agenda výučních listů (původce Severomoravský krajský národní výbor
Ostrava)

VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ
Protokoly o výběru archiválií
ve skartačním řízení
Původce
Magistrát města Ostravy
úřady městských obvodů
základní školy
organizace – oblast kultury
organizace – oblast zdravotnictví
ostatní
celkem

Počet protokolů
9
13
8
7
0
26
x

Počet převzatých
archiválií (bm)
18,82
34,78
3,60
0,76
0
22,75
80,71

mimo skartační řízení
mimo skartační řízení posouzeny a na základě 2 kupních smluv zakoupeny nabídnuté dokumenty, které byly
zařazeny do archivních fondů a sbírek:
Sbírka fotografií (1781 ks), Sbírka map a plánů (19 ks), Sbírka stavebních spisů (24 ks), Drobné osobní fondy
(11 ks), Sbírka pamětí a historickovlastivědných rukopisů (2 ks), Archiv městyse Hrušov (7 ks), Český veslařský
klub Odra Hrušov (3 ks), Orel Hrušov (1 ks), DTJ Hrušov (3 ks), TJ Sokol Hrušov (1 složka)
TJ Baník Stachanov Hrušov (27 ks), Magistrát města Moravská Ostrava (15 ks)

ZPPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
soubory dokončené
číslo název archivního souboru
NAD
47 Berní správa Moravská Ostrava (1880) 1919-1949 (1971), inventář
628 Hospodářská záložna Michálkovice 1903-1948, inventář
652 Hospodářská záložna Radvanice 1906-1948, inventář
623 Živnostensko-obchodnická záložna Kunčičky 1922-1948, inventář
639 Dobytčí a masná pokladna, družstvo ku podporování a povznesení živností
řeznických a uzenářských 1921-1946, inventář dodatek č. 1
958 Československý červený kříž, městský výbor Ostrava 1953-1989, inventář
celkem

soubory rozpracované
číslo
název archivního souboru
NAD
5 Okresní úřad Moravská Ostrava 1855-1941
(1959)
159 Národní výbor města Ostrava (1951) 1969-1990
(1993) osobní spisy zaměstnanců z původní
Sbírky osobních spisů zaměstnanců města
Ostravy 1919-1995
187 Obvodní národní výbor Ostrava-Mariánské
Hory (1952) 1954-1971
209 Obvodní národní výbor Ostrava-Poruba (1955)
1957-1971
1230 Sbírka stavebních spisů 1805-1995
dílčí inventář Moravská Ostrava
dílčí inventář moravské obce
dílčí inventář slezské obce
1317 Technické služby Ostrava 1 (1903) 1960-1991
70 Archiv města Moravská Ostrava, katalog - stará
registratura 1783-1860
Celkem

zpracováno inventarizobm za rok váno bm
0
71,10
0,66
0,66
0,51
0,51
0,16
0,16
0,12
0,12
4,17
5,61

4,17
76,71

zpracováno inventari- zkatalogi- počet
bm
zováno bm zováno ev. katalog.
v r. 2007
v r. 2007
jednotek
záznamů
18,00
17,52
0
0
48,12

48,12

0

0

3,00

2,28

0

0

5,04

3,24

0

0

0
0
7,56

0
0
0

0
0
0

7,00
0

0
0

0
50

0
455

88,72

77,74

50

455

0
0
7,56

Komentář:
Ke Sbírce stavebních spisů byly zpracovány dílčí inventární seznamy a rozpracovány dílčí inventáře pro
Moravskou Ostravu, moravské obce. Archivní pomůcky však nebyly v roce 2007 dokončeny z důvodu časově
velmi náročného sestavování rejstříků.
Plánované dokončení archivních pomůcek k fondům KSČ, městský výbor Ostrava a KSČ, okresní výbor
Ostrava-venkov nebylo realizováno z důvodu vyššího počtu skartačních řízení na úřadech městských obvodů
a provádění důsledné kontroly přejímaných archiválií k trvalému uložení při jejich kartonování.
přepisování archivních pomůcek sestavených před rokem 2002 do programu ProArchiv – 4
zapsání přírůstků obvodních kronik do databáze - 23

Využívání archiválií
studovna
badatelé
celkem z toho
cizinců
301
5

badatelské
návštěvy
895

zapůjčené
evidenční
jednotky
113

vypůjčené
evidenční
jednotky
2

Počet ostatních studujících - (využívají pouze archivní knihovnu)
ke studiu předloženo

rešerše pro rešerše pro soupisy
úřední
soukromé
potřebu
účely
52
61
0

193
2252 svazků novin
2505 svazků knih a časopisů

z technických důvodů (provádění úprav v souvislosti s úpravou systému EZS a zvýšením zabezpečení uložených
archiválií, malování prostor přístupných veřejnosti) studovna uzavřena v měsících červenci a srpnu 2007
Soupisy a rešerše
zpracován návrh pojmenování ulic, náměstí, mostů a lávek pro oblasti Nové Karoliny a Černé louky
postavení a kompetence Útvaru hlavního architekta města Ostravy na počátku 90. let 20. století
básník Josef Kainar v Ostravě
přehled historických událostí ve městě v letech 1950-2006 pro publikaci Janáčkův máj

ODBORNÉ AKTIVITY
Výstavy vlastní
VODA – dobrý sluha, zlý pán
4. 9.–28. 9. 2007 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)
Exkurze
Exkurze pro žáky základních škol, studenty středních škol a pro posluchače oboru dějepis, odborné historie
Ostravské univerzity – počet 20
Ostravské kolečko
akce pořádaná statutárním městem Ostrava dne 14. dubna 2007 - účast asi 700 osob
komentovaná procházka městskou částí Přívoz s návštěvou Archivu města Ostravy – přednáška k historii města,
prohlídka studovny s výstavou archiválií a depozitářů
sestavení procházkového okruhu, zpracování podkladových materiálů pro průvodce k jednotlivým existujícím i
zaniklým objektům
Přednášky
seminář k zákonu o archivnictví a spisové službě s důrazem na vedení podacího deníku pro zaměstnance
Magistrátu města Ostravy
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:
• Židovská obec Ostrava – Osudy zmizelé rodiny ostravských Strassmannů
• Českobratrská církev evangelická v Ostravě – Život v rodícím se velkoměstě (Ostrava ve 2. polovině
19. a na počátku 20. století)

Vystoupení na odborných konferencích
•
•
•

•
•

12. konference archivářů ČR. Archiválie budoucnosti. (Česká archivní společnost, Odbor archivní
správy MV ČR, Státní oblastní archiv Litoměřice, statutární město Děčín)
Antonín Barcuch. Zkušenosti se spisovou službou v Archivu města Ostravy
Židé a Morava XIII (Muzeum Kroměřížska v Kroměříži)
Radoslav Daněk. Ostravští Židé a sportovní hnutí
Blažena Przybylová. Paul März (Meretz), ostravský advokát a představitel sionismu
Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem (Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra historie;
statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy)
Jiří Brňovják. České nobilitace slezských podnikatelů v 1. polovině 18. století
Radoslav Daněk. Šlechtičtí podnikatelé v procesu industrializace pivovarnictví s přihlédnutím k situaci
v ostravsko-karvinském revíru)
Periodizace dějin Slezska (Slezská univerzita v Opavě) Jiří Brňovják. Mezníky v dějinách habsburského
Slezska 1526-1740
Hornické památky na Ostravsku (Hornické muzeum OKD)
Jana Prchalová. Reflexe dějin hornictví na stránkách sborníku Ostrava
Antonín Barcuch. Nově zpřístupněné prameny k dějinám hornictví v AMO

Spolupráce s vysokými školami
ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Filozofickou fakultou, katedrou historie uspořádán v Archivu města
Ostravy odborný seminář Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem s podtitulem Šlechta a podnikání
v českých zemích v 18. a 19. století ve dnech 8.-9. listopadu 2007
recenzování sborníku Studia iuvenilia MMIV-MMV. Sborník prací mladých historiků. Ostrava 2006
Spolupráce s médii
Český rozhlas Ostrava
• vydané publikace – Ostravské kalendárium 2006, Ostrava 23
• výstava VODA – dobrý sluha, zlý pán
• historie budovy Nové radnice
Česká televize – studio Ostrava, regionální zpravodajství
• historie dolu Jindřich
redakce Ostravské radnice (informační měsíčník pro občany města vydávaný statutárním města Ostrava) –
příprava pravidelné stránky Archivu města Ostravy – komentáře významných událostí v dějinách města, které
jsou připomenuty na bronzových deskách na zrekonstruovaném Masarykově náměstí
Vydavatelská a publikační činnost
tradičně v lednu (26.) se konal v Archivu města Ostravy křest publikace M. Juřici Ostravské kalendárium 2006
za účasti primátora ing. P. Kajnara
sborník Ostrava 23, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, byl představen 12. listopadu
v pořadu Čtěte s námi v Knihovně města Ostravy. Úryvky z příspěvků přednesl Aleš Petrič, herec Divadla
loutek Ostrava, za hudebního doprovodu skupiny Voctail
Vydané publikace
• Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 23. Šenov u Ostravy : nakladatelství
Tilia pro statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy, 2007, 623 s. ISBN 80-86904-27-6, ISSN
0232-0967
• Martin Juřica. Ostravské kalendárium 2006. Šenov u Ostravy: Nakladatelství Tilia pro statutární město
Ostrava, Archiv města Ostravy, 2007, 102 s. ISBN 80-86904-22-9, ISSN 1212
• VODA – dobrý sluha, zlý pán. Katalog výstavy. Ostrava: Statutární město Ostrava, Archiv města
Ostravy, 2007, interní tisk, 22 s.
Publikační činnost
Bibliografie prací zaměstnanců viz příloha č. 3

IV. STAV ARCHIVÁLIÍ
Prověrky fyzického stavu
počet prověrek fyzického stavu
1

počet případů zjištěného poškození
10

kontrola uložení archivních fondů Archiv obce Antošovice, Archiv obce Bartovice, Archiv obce Heřmanice,
provedení jejich základní očisty. Při hodnocení fyzického stavu kontrolovaných archiválií vytipováno 10
evidenčních jednotek (úředních knih) k opravě (většinou oprava vazby)
Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti
místo měření
depozitáře 1.-5. podlaží

teplota v oC
25-30

datum měření
31.5.-7.9. 2007

vysoké teploty způsobeny odstavením klimatizační jednotky z důvodu poruchy oběhového systému vody
budova vybavena podle požárních předpisů včetně EPS
na základě bezpečnostního posouzení budovy provedeného v roce 2006 realizována řada opatření pro zvýšení
bezpečnosti uložení archiválií v depozitářích, předkládání archiválií ve studovně a rovněž pro zvýšení pasivní
bezpečnosti zaměstnanců
Množství zhotovených kopií za rok 2007
název archivního fondu

Sbírka fotografií
Okresní úřad Moravská Ostrava
celkem

počet políček
počet kusů
počet políček
bezpečnostního bezpečnostních studijních kopií
mikrofilmu
negativů
mikrofilmu
0
0
0

0
0
0

0
0
0

počet digitálních kopií
inventární počet kusů
jednotky
274
8415
2
770
276
9185

V. KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ
RESTAUROVÁNÍ
knihařská dílna je vybavena základními stroji a nástroji pro provádění knihařských, restaurátorských a
konzervátorských prací

Druh archiválií
Mapy a plány

Papírové úřední knihy

Ostatní

Název archivního souboru
Sbírka stavebních spisů
Sbírka map a plánů
Archiv města Moravská Ostrava
Archiv obce Heřmanice
Archiv města Moravská Ostrava
Archiv města Přívoz
Okresní úřad Moravská Ostrava
Archiv města Vítkovice

Konzervováno, restaurováno (počet)
1
3
10
2
1
1
4 (foto)
2

knihařská dílna provádí také opravy vazeb svazků novin z knižního fondu AMO, vazby archivních pomůcek
knihař Jakub Vaculík se zúčastnil 2. knihvazačské soutěže, v níž získal čestné uznání v kategorii zaměstnanci
archivů

VI. OSTATNÍ ČINNOSTI
Fotodokumentace
Zajištění fotodokumentace
objekty určené k demolici, rekonstrukce, novostavby, systematické zachycení vzhledu ulic, společenské,
kulturní, politické události, archiválií před restaurováním a konzervací
dokumentace ostravských městských obvodů – domy a ulice

Moravská Ostrava např. ulice Bieblova, 28. října, Gorkého, Hornopolní, Hrušovská, Nádražní, Nemocniční,
Poděbradova, Porážková, Sadová, Sládkova, Senovážná, Soukenická, U Parku, Vítkovická, Zámecká,
Zborovská, Žerotínova, rekonstrukce Masarykova náměstí, ul. Českobratrské; Puchmajerova - záchranný
archeologický výzkum
Mariánské Hory – ulice Čelakovského, Daliborova, Dr. Maye, 28. října, Mojmírovců, Nivnická, Pražákova,
Přemyslovců, Slavníkovců, Tovární, Tvorkovských
Hulváky – ulice 28. října, Matrosovova, Varšavská, Žákovská
Slezská Ostrava – ulice Bohumínská, Keltičkova, Michálkovická
Přívoz – ulice Nádražní, náměstí Svatopluka Čecha
Kunčičky - domy bývalé Jubilejní kolonie
Vítkovice - ulice Halasova, Jeremenkova, Ruská, Šalounova, Mírové náměstí
Radvanice, Bartovice – vlakové nádraží, budovy bývalého pivovaru, lihovaru, statku, kolonií Lipina a
Trnkovecká; hřbitov, výstavba centra Ještěrka
dokumentace kulturních, politických a sportovních akcí

např. 1. ročník zimního festivalu Colours of Ostrava, festivalů Colours of Ostrava, Folklor bez hranic, Májová
Plesná, Spectaculo Interesse, besedy se spisovateli Arnoštem Lustigem, Oldřichem Šuleřem v Librexu,
zpřístupnění Dolní oblasti Vítkovice – vysoké pece, majálesy ostravských vysokých škol, akce Celé Česko čte
dětem (R. Krajčo), křty publikací, 100 let budovy Divadla Antonína Dvořáka, Ostravské kolečko 2007, 160 let
železnice na Ostravsku, Den Země, 10. ročník mezinárodního setkání jízdních policií, otevření hospice sv.
Lukáše
návštěvy premiérů Visegrádské čtyřky a Slovinska, prezidenta republiky, velvyslanců

slavnostní otevření Masarykova náměstí po rekonstrukci, otevření dálnice D47, oslavy 62. výročí osvobození,
90. výročí bitvy u Zborova, udělení čestného občanství generálu v. v. Zdeňku Škarvadovi
5. mistrovství světa v atletice do 17 let, Ostravská laťka 2007, Čokoládová tretra, akce ve spojitosti se Zlatou
tretrou

Kronika města Ostravy
zápis kroniky za rok 2002 dokončen a předložen k posouzení komisi muzejní, letopisecké, názvoslovné a
heraldické RMO
zápis kroniky za rok 2003 dokončen a předložen ke korektuře
sestaven text Ostravského kalendária 2007
pro zápisy za léta 2004-2007 průběžné shromažďovány podklady - výroční zprávy, novinové výstřižky,
informace z internetu, programy kulturních institucí, excerpce z publikací aj.
metodické konzultace průběžně poskytovány kronikářům městských obvodů především z Moravské Ostravy,
Slezské Ostravy, Svinova a rovněž kronikářům mimoostravským (Krnov)

Archivní knihovna
registrace knihovny - osvědčení Ministerstva kultury ČR o evidenci knihovny č. 6421/2006 ze dne 30. 10. 2006
dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon) ze dne 29. 6. 2001 a prováděcí vyhlášky č. 88/2002 Sb. Ministerstva kultury ze dne 21.
února provedena v době od května do prosince 2007 revize knihovního fondu
bibliografie ostravik ze závodních, regionálních a odborných časopisů průběžně zpracovávána pro interní
potřebu - k 31. 12. 2007 – 4 940 záznamů
Stav knihovny k 31.12.2007
celkem zpracovaných svazků
z toho

53 151
knih
časopisů
novin

37 968
8 108
7 075

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 noviny Opavský
týdenník (přístup na adrese: http://www. : http://www.svkos.cz/ )

