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
v průběhu roku 2008 nedošlo ke změnám podmínek, za nichž byla akreditace uložena

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. Radek LIPOVSKI (od 3. 1. 2008 do 11. 4.
2008 zástup za Mgr. Jaroslavu NOVOTNOU)
Mgr. Jaroslava NOVOTNÁ (od 1. 5. 2008)
Marie HIPŠROVÁ
Jaroslava NOVÁKOVÁ (do 31. 12. 2008)

ODDĚLENÍ SLUŽEB
vedoucí
archivářka, knihovnice
archivářka, knihovnice
archivní referentkadokumentátorka
knihovnice
fotografka
knihař
informátor, domovník
úklid

Mgr. Jozef ŠERKA
Mgr. Šárka GLOMBÍČKOVÁ
Mgr. Jana PRCHALOVÁ
Anežka JANOŠOVÁ (do 31. 12. 2008)
Pavla KALIŠOVÁ
Hana KUNZOVÁ (do 31. 1. 2008)
Karla BLÁHOVÁ (od 15. 1. 2008)
Jakub VACULÍK
Bernard HRUBÝ
Anna PIENTKOVÁ

Odborné aktivity zaměstnanců
PhDr. Antonín Barcuch
člen redakční rady sborníku Ostrava
PhDr. Blažena Przybylová
místopředsedkyně České archivní společnosti (do 18. 3. 2008), 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

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

1383
19
5756,34
56,58 %, z toho inventarizováno 38,52 %
793 (ve 410 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
trvalý skartační souhlas – vydáno 7 souhlasů (především základní školy)
spisovna (ul. Muglinovská)
zajištění skartačního řízení dokumentů s prošlou skartační lhůtou
zpracování seznamu uložených zdravotních karet Městské polikliniky Ostrava, seznamu osobních spisů
Dřevovýroby Ostrava, seznamu osobních spisů zaměstnanců odboru školství a kultury Krajského národního
výboru Ostrava (do r. 1951) a Severomoravského krajského národního výboru (do r. 1968), seznamu
zaměstnanců Školského úřadu Ostrava (1991-1998)

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
6
9
3
1
0
22
41

Počet převzatých
archiválií (bm)
3,84
21,48
2,04
0,84
0
34,96
63,16

mimo skartační řízení
mimo skartační řízení posouzeny a na základě 4 darovacích smluv převzaty nabídnuté dokumenty, které byly
zařazeny do archivních fondů a sbírek:
osobní fondy Pitronová Blanka, PhDr., CSc., Vymazal Ladislav, PhDr., Merta Arnošt, Schneider Josef, Sbírka
map a plánů (13 ks)

ZPPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
soubory dokončené
číslo název archivního souboru
NAD
159 Národní výbor města Ostrava (1926) 1969-1990 (1993)
osobní spisy zaměstnanců – elektronická databáze
187 Obvodní národní výbor Ostrava-Mariánské Hory 1956-1971, inventář
dodatek č. 1
209 Obvodní národní výbor Ostrava-Poruba (1953) 1957-1971 (1975),
inventář dodatek č. 1
641 Živnostenský úvěrní ústav Moravská Ostrava 1907-1943, inventář
642 Spořitelní a úvěrní sdružení Záštita Moravská Ostrava, inventář
617 Záložna-kampelička Hrabová 1903-1953, inventář
1022 Sbírka pamětí a historickovlastivědných rukopisů 1966-2008, inventář
dodatek č. 4
1068 KSČ – městský výbor Ostrava 1945-1989, inventář
1230 Sbírka stavebních spisů 1805-1995
dílčí inventář Ostrava - katastrální území Moravská Ostrava
dílčí inventář Ostrava - moravská katastrální území
1317 Technické služby Ostrava 1 (1903) 1960-1991
hřbitovní kartotéka
1320 KSČ – okresní výbor Ostrava-venkov1921-1946, inventář
celkem

soubory rozpracované
číslo
název archivního souboru
NAD
5 Okresní úřad Moravská Ostrava 1855-1941
(1959)
236 Obvodní národní výbor Ostrava-Zábřeh,
inventář dodatek č. 1

zpracováno inventarizobm za rok
váno bm
48,48
0
3,60

2,16

5,09

3,17

0,18
0,22
0,26
0,96

0,18
0,22
0,26
0,96

67,45

67,45

0
0
6,75

27,36
20,04
0

1,20
134,19

1,20
123,00

zpracováno inventari- zkatalogi- počet
bm
zováno bm zováno ev. katalog.
v r. 2008
v r. 2008
jednotek
záznamů
73,80
5,04
0
0

1230 Sbírka stavebních spisů 1805-1995
dílčí inventář Ostrava - slezská katastrální
území
70 Archiv města Moravská Ostrava, katalog - stará
registratura 1603-1867
Celkem

5,52

3,18

0

0

9,60

0

0

0

0

35

446

88,92

17,82

35

446

9,60

Komentář:
přepisování archivních pomůcek sestavených před rokem 2002 do programu ProArchiv – 8
zapsání přírůstků obvodních kronik do databáze - 6

Využívání archiválií
studovna
badatelé
celkem z toho
cizinců
319
5

badatelské
návštěvy
895

zapůjčené
evidenční
jednotky
65

vypůjčené
evidenční
jednotky
38

rešerše pro rešerše pro soupisy
úřední
soukromé
potřebu
účely
49
6
3

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

239
3100 svazků novin
2278 svazků knih a časopisů

V říjnu 2008 byl realizován projekt s názvem Digitální badatelna. Prostřednictvím čtyř instalovaných počítačů
je možné v badatelně studovat již digitalizované archiválie. V první fázi se jedná především o nejvíce
frekventovanou signaturu (Moravskou Ostravu) ze Sbírky fotografií a sčítací operáty z let 1900 a 1910 z fondu
Okresní úřad Moravská Ostrava.
Soupisy a rešerše
Státní vědecká knihovna Ústí n. Labem – vlajky veslařských klubů – 6 záznamů
Ústav soudobých dějin Praha – pamětní desky popraveným politickým vězňům – 4 záznamy
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih – soupis starostů na území obvodu – 20 záznamů

ODBORNÉ AKTIVITY
Výstavy vlastní
Spolkový a kulturní život. Ostrava v 19. a 1. polovině 20. století
2. 9.–30. 9. 2008 vestibul Nové radnice, slavnostní zahájení náměstkem primátora města Ostravy
Mgr. L. Pospíšilem
libreto, výtvarné řešení: Jaroslava Nováková
texty: Antonín Barcuch, Radoslav Daněk, Šárka Glombíčková, Martin Juřica, Radek Lipovski, Jana Prchalová,
Blažena Przybylová, Eva Rohlová, Jozef Šerka
k výstavě vydán katalog (interní tisk)
Ostrava do bílé pěny oděná
3. 9.–29. 9. 2008 Galerie Budoucnost, Cihelní ulice, Moravská Ostrava
námět, scénář, realizace Milan Starec, Radoslav Daněk
pořadatel Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum ve spolupráci s Pivovarem Ostravarem a statutárním
městem Ostravou, Archivem města Ostravy
Kramářova vila
od listopadu 2008 schodiště AMO
fotografie Kramářovy vily věnované Janem Novákem (Úřad vlády ČR)
námět, výtvarné řešení: Jaroslava Nováková
Exkurze
Exkurze pro žáky základních škol, studenty středních škol a pro posluchače oboru dějepis, odborné historie
Ostravské univerzity – počet 18
Přednášky
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:
• Československé legie a občané Ostravy v legiích (základní škola, střední škola - 3)
• Heraldická symbolika Ostravy (Senior klub, Český červený kříž)

Vystoupení na odborných konferencích
• Archivy střední Evropy – společné dědictví, společná budoucnost – mezinárodní archivní konference
(Polsko - Nowy Sącz, Bochnia)
Blažena Przybylová. Archiv města Ostravy (jeho historie a činnost)

•

Židé a Morava XIV (Muzeum Kroměřížska v Kroměříži)
Radoslav Daněk. Osobnost Dr. Maxe Böhma, manažera a podnikatele v chemickém průmyslu
Blažena Przybylová. Židovská komunita v Michálkovicích

•

Paměť města. Město a jeho obyvatelé ve 20. století (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., pracoviště Brno,
Archiv města Brna, Historický ústav FF Masarykovy univerzity Brno)
Martin Juřica. Stodolní v Moravské Ostravě - proměny jedné ulice

•

Z historie zlatavého moku I – (Muzeum pivovarnictví Plzeň)
Radoslav Daněk. Výčep piva a hostinská živnost na Ostravsku v proměnách 19. století

•

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918 (Ostravská univerzita, Filozofická fakulta,
katedra historie, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny při Ostravské univerzitě)
Radoslav Daněk. Praktické projevy městské modernizace v oblasti stavebnictví na příkladu Moravské
Ostravy a jejích předměstských obcí

Spolupráce s médii
Český rozhlas Ostrava
• vydané publikace – Ostravské kalendárium 2007
Česká televize – studio Ostrava, regionální zpravodajství
• v rámci pořadu Otisk minulosti (součást programového bloku Dobré ráno na ČT 2) – Ostraváci
v československých legiích, listina o povýšení Přívozu na město, cechy v Ostravě, Vánoce podle
deníku Leokádie Mládkové
• pořad Sabotáž, s podtitulem „Jak sabotovat historii“
redakce Ostravské radnice (informační měsíčník pro občany města vydávaný statutárním města Ostrava) –
příprava pravidelné stránky Archivu města Ostravy – téma první světová válka – 11 příspěvků
Vydavatelská a publikační činnost
tradičně v lednu (26.) se konal v Archivu města Ostravy křest publikace M. Juřici Ostravské kalendárium 2007
za účasti náměstka primátora Mgr. L. Pospíšila
Vydané publikace
• Martin Juřica. Ostravské kalendárium 2007. Šenov u Ostravy: Nakladatelství Tilia pro statutární město
Ostrava, Archiv města Ostravy, 2008, 111 s., ISBN 978-80-86904-30-6, ISSN 1212-4087
• Spolkový a kulturní život. Ostrava v 19. a 1. polovině 20. století. Katalog výstavy. Ostrava: Statutární
město Ostrava, Archiv města Ostravy, 2008, interní tisk, 31 s.
Publikační činnost
Bibliografie prací zaměstnanců viz příloha č. 3

IV. STAV ARCHIVÁLIÍ
Prověrky fyzického stavu
počet prověrek fyzického stavu
2

počet případů zjištěného poškození
9

kontrola uložení archivních fondů Archiv obce Hošťálkovice, Archiv obce Hrabová, Archiv obce Hrabůvka,
Archiv městyse Hrušov (část) a provedení jejich základní očisty. Při hodnocení fyzického stavu kontrolovaných
archiválií vytipováno 9 evidenčních jednotek (úředních knih) k restaurování (většinou z důvodu poškozených
knižních vazeb)
Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti
místo měření
depozitáře 1.-5. podlaží

teplota v oC
25

datum měření
19. 6.-12. 9. 2008

vyšší teploty způsobeny z důvodu rekonstrukce oběhového systému vody klimatizační jednotky, která byla
dokončena 19. září 2008
budova vybavena podle požárních předpisů včetně EPS
budova zabezpečena EZS a monitorována kamerovým systémem
Množství zhotovených kopií za rok 2008
název archivního fondu

Sbírka fotografií (pozitivy a
negativy)
Okresní úřad Moravská Ostrava
Archiv města Moravská Ostrava
Archiv města Přívoz
Sbírka map a plánů
celkem

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

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

zahájeno zkušební mikrosnímkování archiválií

počet digitálních kopií
inventární
jednotky

počet kusů
22502

1
25
5
122
276

3163
19700
2099
485
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

Název archivního souboru
Archiv města Moravská Ostrava
Archiv města Moravská Ostrava
Archiv města Přívoz
Archiv městyse Hrušov
Archiv obce Hrabová

Konzervováno, restaurováno (počet)
64
3
1
2
2

knihařská dílna provádí také opravy vazeb svazků novin z knižního fondu AMO, ochranná pouzdra na
archiválie, vazby archivních pomůcek apod.

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

Moravská Ostrava
Bachmačská, Blahoslavova, Cihelní, Cingrova, Českobratrská, 28. října, Hornopolní, Horova, Jiráskovo náměstí,
Kostelní, Milíčova, Mlýnská, Nemocniční, Novinářská, Ostrčilova, Prokešovo náměstí, Sládkova, Stodolní,
Šubrtova, Varenská, Vítkovická,
Přívoz
Hlučínská,Koksární, Maroldova, Mánesova, Na Náhonu, Nádražní, nám. Svatopluka Čecha, Plynární, Repinova,
Špálova
Poruba
Francouzská, Opavská, 17. listopadu
Mariánské Hory
Grmelova, Mariánskohorská
Pustkovec
Studentská
Slezská Ostrava
Bukovanského, Hýbnerova, Keltičkova, Michálkovická, Na Františkově, U Staré elektrárny
Hrabůvka
Dr. Šavrdy, Horní
Hošťálkovice, Lhotka, Petřkovice
dokumentace politických, kulturních a sportovních akcí

158 let od narození T. G. Masaryka; návštěva amerického velvyslance, kandidáta na prezidenta Jana Švejnara;
předvolební kampaň do krajských a senátních voleb; oslavy 90. výročí bitvy u Bachmače, 65. výročí bitvy u
Sokolova, 63. výročí osvobození Ostravy; předávání Cen města Ostravy, udělení čestného občanství města;
otevření nové Fakulty sociálních věcí Ostravské univerzity; křest publikace Ostravské kalendárium 2007, knihy
Miroslava Zelinského Texty a obrazy; slavnostní odhalení sochy sv. Floriana na Masarykově náměstí; Den
Země, Bambiriáda 2008, Majáles 2008; festival Colours of Ostrava, výstavy Spolkový a kulturní život v Nové
radnici, Do bílé pěny oděná v galerii Budoucnost; losování Davis Cupu, vyhlášení sportovce roku města
Ostravy, Čokoládová Tretra

Kronika města Ostravy
zápis kroniky za rok 2003 dokončen a se zápisem za rok 2003 předložen k posouzení komisi muzejní,
letopisecké, názvoslovné a heraldické RMO
zápisy za roky 2004 a 2005 dokončeny a předložen k první korektuře
sestaven text Ostravského kalendária 2008
pro zápisy za léta 2006-2008 průběžné shromažďovány podklady - výroční zprávy, novinové výstřižky,
informace z internetu, programy kulturních institucí, excerpce z publikací aj.
v rámci metodické pomoci se uskutečnil seminář kronikářů městských obvodů
metodické konzultace poskytnuty kronikářům městských obvodů Michálkovic, Polanky nad Odrou, Svinova,
Antošovic

Archivní knihovna
registrace knihovny - osvědčení Ministerstva kultury ČR o evidenci knihovny č. 6421/2006 ze dne 30. 10. 2006
Ve dnech 3.- 4. 4. 2008 bylo provedeno přepočítání knihovního fondu a k 7. 4. 2008 ukončena revize knihovního
fondu v knihovně Archivu města Ostravy. Podle § 17 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) bylo vyřazeno
819 ks knihovních jednotek (172 ztráty a 647 ks multiplicity).
Přírůstek do knihovny za rok - 630 knihovních jednotek, z toho 295 knih, 147 časopisů a 188 novin.
bibliografie ostravik ze závodních, regionálních a odborných časopisů průběžně zpracovávána pro interní
potřebu - k 31. 12. 2008 – 5646 záznamů
Stav knihovny k 31. 12. 2008
celkem zpracovaných svazků
z toho

52 615
knih
časopisů
novin

37 190
8 254
7 171

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) pokračovala digitalizace novin
Opavský týdenník (přístup na adrese: http://www. : http://www.svkos.cz/ )

