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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 599 450 011 
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.ostrava.cz/ 
• webová databáze   http://earchiv.ostrava.cz 

https://badatelna.ostrava.cz 
 
 
 

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 2014 nedošlo ke změnám podmínek, za nichž byla akreditace uložena 
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I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 
 

POČET ZAMĚSTNANCŮ 
k  31. 12. 2014 – 17 (systemizovaný 17) 
 
ŘEDITELKA  PhDr. Blažena PRZYBYLOVÁ  
Sekretariát  Markéta PAWLÁKOVÁ 
Kronikář  Mgr. Martin JUŘICA  
   
ARCHIVNÍ ODDĚLENÍ   
 vedoucí PhDr. Antonín BARCUCH 
 odborný archivář PhDr. Radoslav DANĚK 
 odborná archivářka Mgr. Jaroslava NOVOTNÁ 
 odborná archivářka Mgr. Šárka GLOMBÍČKOVÁ 
 archivní referentka Markéta STACHOVÁ 
   
ODDĚLENÍ SLUŽEB   
 vedoucí Mgr. Jozef ŠERKA 
 archivářka pro studovnu Mgr. Jana PRCHALOVÁ  
 archivář pro studovnu Mgr. Tomáš KARKOSZKA  
 archivní referentka dokumentátorka Lenka ROKOWSKÁ 
 knihovnice Pavla KALIŠOVÁ 
 fotografka Karla BLÁHOVÁ 
 knihař Jakub VACULÍK 
 informátor, domovník Bernard HRUBÝ 
 úklid Olga MRÓZKOVÁ VACULÍKOVÁ 
 

Odborné aktivity zam ěstnanc ů 
PhDr. Antonín Barcuch 
člen redakční rady sborníku OSTRAVA 
 
PhDr. Blažena Przybylová   
odpovědná redaktorka sborníku OSTRAVA a periodicky vydávané publikace Ostravské kalendárium, 
členka muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické komise Rady města Ostravy, členka redakčního 
kruhu Archivního časopisu, členka redakční rady Vlastivědných listů 
 
Mgr. Jaroslava Novotná 
členka sbírkotvorné komise Ostravského muzea 
středoškolská odborná činnost – porotkyně krajského kola v Ostravě 
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II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ARCHIVÁLIÍ V ZÁKLADNÍ EVIDENCI 
NÁRODNÍHO ARCHIVNÍHO DĚDICTVÍ 
 

• počet archivních souborů   1474 
• z toho počet archivních fondů  1449 
• z toho počet archivních sbírek      25 

• počet bm archiválií                6095,48 
• stupeň zpracovanosti archivních souborů v %        55,00 
• počet archivních pomůcek                           802 

 
K 31. 3. 2014 ukončena generální inventura archivních souborů, zpracován závěrečný protokol 
s přílohami, zpracovány změnové listy k archivním pomůckám. V jejím rámci byly s ohledem na novou 
metodiku a aplikaci Základních pravidel pro zpracování archiválií vyřazeny nevyhovující archivní 
pomůcky a zcela přehodnocena velmi obecně pojatá Sbírka U, která byla rozdělena na jednotlivé 
tematicky specifikované sbírky, a to I. světová válka, Plebiscit na Těšínsku, II. světová válka, Sbírka 
firemních vedut, prospektů a tiskopisů, Sbírka patentů, cirkulářů, vyhlášek a nařízení, Sbírka osobních 
dokladů a dokumentů, Sbírka opisů a kopií archiválií. Opraveny byly změny v lokaci archivních souborů. 
 
Průběžné vedení, doplňování a provádění oprav evidence NAD. 
Vedení evidence přírůstků a archivních pomůcek. 
Připomínkování číselníku tematické evidence PEvA pro odbor Archivní správy a spisové služby MV ČR. 
 
 
 

III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

Předpokládaná kapacita archivu 
Po rekapitulaci kapacita stávajících prostor pro uložení archiválií dostačující asi do roku 2023. 
(rezerva k 31. 12. 2014 asi 1720 bm) 

  

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. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. 
Aktuální problémy spisové služby řešeny v lednu na setkání s tajemníky městských obvodů. V listopadu 
v rámci programu vzdělávání zaměstnanců statutárního města Ostravy realizován seminář o spisové 
službě ve veřejné správě. 
Připomínkována metodika odboru Archivní správy a spisové služby MV ČR pro původce, kteří vedou 
spisovou službu v listinné podobě. Konzultace projektu ICZ dlouhodobá důvěryhodná elektronická 
spisovna. 
 
Trvalý skartační souhlas – vydáno 14 souhlasů 
 
Dohlídky na vedení spisové služby: 
úřady městských obvodů Michálkovice, Nová Ves, Radvanice a Bartovice, Vítkovice 
 



Statutární m ěsto Ostrava 
Magistrát města Ostravy 
Archiv města Ostravy 
 

Vypracovala:  PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu m ěsta Ostravy  
                       únor 2015  
 

VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ 

Protokoly o výběru archiválií 

ve skartačním řízení 

Původce  Počet protokol ů Počet převzatých 
archiválií (bm) 

Magistrát města Ostravy 6 43,39 
úřady městských obvodů 15 53,92 
základní školy 9 4,28 
organizace – oblast kultury 0 0,00 
organizace – oblast zdravotnictví 1 0,56 
ostatní 10 5,04 
celkem  41 107,19 
 
uložení archiválií na základě skartačního řízení provedeného státními okresními archivy 1,56 bm 
 
mimo skartační řízení – 1,56 bm 
na základě kupních smluv zakoupeny archiválie tvořící archivní fond Komorní scéna Aréna a osobní 
fond Radoslav Štědroň, RNDr. 
 
 

ZPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ  

soubory dokon čené v roce 2014 

číslo 
NAD 

název archivního souboru  zpracováno 
bm 

inventarizo -
váno bm  

70 Archiv města Moravská Ostrava, stará registratura 1603–1867 
(1886) 
katalog 

42,72 42,72 

1022 Sbírka pamětí a historicko-vlastivědných rukopisů, 1826–2014 
Inventář dodatek č. 5  

0,36 0,36 

1062 Módní tvorba, s. p., Ostrava 1954–1998 
manipulační seznam II. typu 

8,40 8,28 

1092 Restaurace Ostrava-sever, s. p. 1949–1997 
manipulační seznam II. typu 

21,12 16,32 

1107 Restaurace Ostrava-jih, s. p. (1954) 1963–2002 
manipulační seznam II. typu 

10,32 9,60 

1154 Dřevovýroba, s. p., Ostrava 1960–2007 
manipulační seznam II. typu 

3,48 3,36 

1300 Obnova, s. p., Ostrava (1951)1960–1999 
manipulační seznam II. typu 

2,04 1,80 

1317 Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz (1903) 1964–
1995 
manipulační seznam II. typu 

9,14 8,67 

1541 Hornicko-hutnický spolek Prokop pro Moravu a Slezsko 
Moravská Ostrava 1894–1903 (1909) 
inventář 

0,03 0,03 

1575 Samostatné provozovny Obvodního národního výboru 
Ostrava 1, Ostrava-Mariánské Hory 1983–1991 
manipulační seznam II. typu 

0,48 0,48 

    
celkem  98,09 91,62 
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soubory rozpracované v roce 2014 

číslo 
NAD 

název archivního souboru  Zpracováno 
bm  
 

Inventarizová - 
no bm  

5 Okresní úřad Moravská Ostrava 1855–1941 (1959) 7,80 5,88 
155 Ústřední národní výbor Ostrava (1920) 1945–1949 (1960) 40,80 37,56 

1123 Městský investorský útvar Ostrava 1965–2006 30,48 0,00 
celkem   79,08 43,44 

 
• Sbírka soudobé dokumentace – shromažďování vytipovaného materiálu, třídění, uloženo 0,72 bm 
• zapsání přírůstků obvodních kronik do databáze – 9 
 
 
 

VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

studovna 

badatelé badatelské návštěvy zapůjčené evidenční 
jednotky 

vypůjčené evidenční 
jednotky celkem z toho cizinců 

251 6 630 33 21 
 
počet ostatních studujících – 110 (využívají pouze archivní knihovnu)  
                   ke studiu předloženo svazků novin   1245 
               svazků knih a časopisů     800 
 
soupisy a rešerše 
rešerše (výběr): pohřby polských legionářů; představení Jarní bouře v divadelní sezóně 1946/1947; 
slezský mlýnský náhon Vratimov-Kunčice-Kunčičky-Slezská Ostrava; historie družby Ostrava–
Volgograd; dráha Hlučín-Hrabová 

 
 
 

ODBORNÉ AKTIVITY 

Výstavy vlastní 
 
Ostrava ve víru Velké války 
1. 7.–31. 7. 2014 vestibul Nové radnice 
námět a texty: Radoslav Daněk, Martin Juřica, Tomáš Karkoszka, Jaroslava Novotná, Jana Prchalová, 
Blažena Przybylová, Jozef Šerka 
 
Sportovní plakát aneb po Šicht ě za sportem 
2. 9.–30. 9. 2014 vestibul Nové radnice 
námět a texty: Radoslav Daněk, Tomáš Karkoszka, Jaroslava Novotná, Jana Prchalová, Blažena 
Przybylová, Jozef Šerka 
 
Noční Ostrava 
celoročně, schodiště budovy Archivu města Ostravy 
fotografie Karly Bláhové 
 
Když sport baví aneb Sportovní stopa v archivu 
9. 6. 2014 studovna Archivu města Ostravy v rámci MDA 
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Mezinárodní den archiv ů – Archiv: k řižovatka mezi minulostí a sou časností 
9. 6. 2014 
program: výstava pro veřejnost; promítání nejstaršího filmového dokumentu uloženého v Archivu města 
Ostravy – fotbalové utkání SK Moravská Ostrava – Amateuere Wien v roce 1924, doplněné o komentář 
 
Přednášky 
každé čtvrtletí – přednáška Správní vývoj Ostravy a přilehlých obcí (součást vstupního vzdělávání 
úředníků územních samosprávných celků, především zaměstnanců statutárního města Ostravy) 
pro účastníky soutěže Šumná Ostrava na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě k filmu o fotbalovém 
utkání SK Moravská Ostrava – Amateure Wien v roce 1924 
Meziválečná Ostrava pro Univerzitu třetího věku 
 
Archiv města Ostravy se spolu s Ostravským muzeem zapojil do aktivit Národního akčního plánu 
podporujícího pozitivní stárnutí projektem Moje Ostrava – moje historie s podtitulem AMO pro seniory, 
senioři pro AMO. V jeho rámci v průběhu měsíců října a listopadu 2014 bylo v archivu pro seniory 
realizováno 5 tematicky zaměřených přednášek: Co najdete v archivu? „Znovuzrození“ archiválií 
v knihařské dílně; Atmosféra 28. října 1918 v Ostravě; Ostravská společnost a moderní sportovní hnutí; 
Zrod veřejného osvětlení v Ostravě; Nad šálkem kávy o historii ostravských kaváren 
 
Jiná spolupráce 
občanské sdružení PANT: 
příprava, výběr archiválií, novinových titulů zaměřených na období normalizace a listopadu 1989 a jejich 
prezentace, seznámení s možnostmi digitální badatelny pro Letní školu moderních dějin pro učitele 
základních a středních škol 
seminář Paměť kraje pro učitele základních a středních škol – prezentace archiválií a přednáška 
zaměřená na disidentské hnutí a období normalizace 
 

Exkurze  
 
Exkurze a akce pro ve řejnost  Počet návšt ěv Počet účastník ů 
Základní školy 5 103 
Střední školy 6 101 
Vysoké školy 6 99 
MDA 1 68 
Moje Ostrava – moje historie (senioři) 10 83 
celkem  28 454 

 

Spolupráce s médii 
Český rozhlas Ostrava – pořad Apetýt (prezentace sborníku OSTRAVA 28; archiv jako paměťová 
instituce) 
 

Vydavatelská a publika ční činnost 
 
Vydané publikace 
Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 28. Ostrava : Nakladatelství Tilia pro 
statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy, 2014, 339 s. ISBN 978-80-86904-52-8, ISSN 0232-
0967. 
sborník prezentován v hudebním sále Knihovny města Ostravy 14. října 2014 
 
JUŘICA, Martin. Ostravské kalendárium 2013. Ostrava : Nakladatelství Tilia pro statutární město 
Ostrava, Archiv města Ostravy, 2014, 103 s. ISBN 978-80-86904-49-4, ISSN 1212-4087. 
publikace představena v AMO 30. ledna 2014 
 
Publika ční činnost 
Ostravská radnice (informační měsíčník vydávaný statutárním města Ostrava) 
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příprava pravidelné stránky Archivu města Ostravy s historickou tématikou – 11 příspěvků 
 
Historické kalendárium – internetová prezentace 
zpracování záznamů o vybraných historických událostech, osobnostech apod. s vazbou na město 
Ostravu (3–5 záznamů/týden) 
 
Bibliografie prací zaměstnanců viz příloha č. 1 
 

 

IV. STAV ARCHIVÁLIÍ 

Digitalizace 
Po ukončení vlastního projektu Digitalizace Archivu města Ostravy byly v druhém polovině roku 2014 na 
základě požadavku AMO dodavatelem (firmou Datasys) v nové digitální badatelně implementovány 
změny, umožňující připojování příloh ve formátu PDF, vkládání XML souborů se záložkami pro rychlou 
navigaci v digitálním dokumentu, vkládání uživatelských záložek ke konkrétním stranám 
digitalizovaného dokumentu, vlastní zobrazované dokumenty byly opatřeny vodoznakem, díky tomu pak 
byla také zpřístupněna možnost jejich ukládání do PC ve formátu PDF. Tyto změny výrazně zvýšily 
úroveň uživatelského komfortu při práci s digitální badatelnou. 
Zpracován návrh strategie digitalizace pro období 2015–2025 
 
Sbírka fotografií 
negativy – 5050 políček 
pozitivy – 1583 kusů (sign. XXIV – Proskovice, XXV – Stará Bělá, XXVI – Vítkovice, sign. LXXXII – 
Volby) 
digitalizace kartotéky inventárních záznamů – 23 skupin zpřístupněno ve formátu pdf na Intranetu AMO 
 
Sbírka map a plán ů 
134 inventárních jednotek 
 
Archiv m ěsta Moravská Ostrava  
domovská kartotéka – 2253 karet 
 

Naměřené zvýšené hodnoty teploty a relativní vlhkosti 

Místo měření Datum měření Teplota v ˚C 
1 np 5.–6. 2. 2014 20,2–20,6 
2 np 14. 3.–14. 4. 2014 

17. 7.–18. 7. 2014 
12. 8.–21. 8. 2014 

21,3 
20,3–20,5 
21,2–21,8 

3 np 12. 8.–21. 8. 2014 20,9–21,2 
 
vyšší teploty způsobeny lokálními poruchami klimatizačních jednotek 
 
budova vybavena podle požárních předpisů včetně EPS 
budova zabezpečena EZS a monitorována kamerovým systémem 
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V. KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ 
 
knihařská dílna je vybavena základními stroji a nástroji pro provádění knihařských, 
restaurátorských a konzervátorských prací 
 
Druh archiválií  Název archivního souboru  Konzervováno, 

restaurováno (po čet 
kus ů) 

Pergamenové listiny Archiv města Moravská Ostrava 
 

1 

Úřední knihy Archiv města Moravská Ostrava 
 

1 

Spisy 
 

Archiv města Moravská Ostrava, nová 
registratura (stavební dokumentace) 

 
656 

Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz 
 

30 

Mapy a plány Sbírka map a plánů 
 

51 

Ostatní  Noviny 
 

4 

 
v roce 2014 byly práce koncentrovány na přípravu stavební dokumentace Nové radnice (Archiv města 
Moravská Ostrava, nová registratura) pro digitalizaci 
 
vazba archivních pomůcek, opravy poškozených knih zjištěných při revizi knihovního fondu (241 ks) 
 
 

VI. OSTATNÍ ČINNOSTI 

Fotodokumentace  

Zajišt ění fotodokumentace 

• objekty určené k demolici, rekonstrukce, novostavby 
• systematické zachycení vzhledu ulic 
• společenské, kulturní, politické události 
• stav archiválií před restaurováním a konzervací a po ukončení těchto prací 

Dokumentace ostravských m ěstských obvod ů – domy a ulice aktualizovat 
Moravská Ostrava – Nádražní, Nemocniční, Masarykovo náměstí, Seidlerovo nábřeží, Dvořákova, 
Husovo náměstí, Cihelní, Milíčova, Mlýnská, Jiráskovo náměstí, 28. října, Chelčického, Na Hradbách, 
Komenského sady, Jindřichova, Verdunská, Zborovská, Poděbradova, Švabinského, Poštovní, 
Hrušovská, Nova Karolina, Jantarová, Slavíčková, Porážková 
Lhotka – Petřkovická 
Mariánské Hory – Novoveská, Sokola Tůmy 
Poruba – 17. listopadu, Opavská, Martinovská, Hlavní třída, Slavíkova, 1. čs. armádního sboru 
Přívoz – Zákrejsova, Nádražní, Špálova, Koksární, Slovenská, Sokolská, Jungmannova, Jirská, 
Repinova, Křižíkova 
Petřkovice – Petřkovická 
Vítkovice – Závodní, náměstí Jiřího z Poděbrad, Zkrácená, Na Obvodu, U Nádraží, Dolní oblast 
Vítkovice 
Výškovice – Staňkova 
Slezská Ostrava – Těšínská, Na Najmanské, Nejedlého, Jaklovecká, Hladnovská, Olbrachtova 
Heřmanická, Michálkovická 
Stará Bělá – Starecká 
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Svinov – Opavská 
Třebovice – Na Heleně, Provozní, 5. května  
Zábřeh – Závodní, Ruská, Markova, Rudná 
 
Dokumentace politických, kulturních, sportovních a dalších akcí 
mj. losování Davis Cup, návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana, vyhlášení sportovce roku, 
seniora roku, oslava masopustu, Den země, studentský majáles, výstava Czech Raildays, Festival 
v ulicích, Lidé lidem, prezentace Ostravského kalendária 2013 
 
 

Kronika m ěsta Ostravy 
sestaven text Ostravského kalendária 2014 
sestaveny zápisy za léta 2010, 2011 a provedena jejich interní korektura 
pro zápisy za léta 2012–2014 průběžně shromažďovány a doplňovány podklady – výroční zprávy, 
novinové výstřižky, informace z internetu, programy kulturních institucí, excerpce z publikací aj. 
 
metodická pomoc kronikářům městských obvodů formou individuálních metodických konzultací 
aktivní odborná účast na semináři kronikářů, pořádaného Sdružením kronikářů Čech, Moravy a Slezska 
 
 

Archivní knihovna 
registrace knihovny – osvědčení Ministerstva kultury ČR o evidenci knihovny č. 6241/2006 ze dne 
31. 10. 2006 

Stav knihovního fondu 31. 12. 2014 
Přírůstek – 450 ks knihovních jednotek (241 ks knih, 77ks svazků časopisů a 132 ks svazků novin) 
 
knihovní jednotky celkem 54 572 
z toho knih 38 902 

časopisů 8 620 
novin 7 050  

 
elektronická knihovní databáze 
dokončen převod lístkového knihovního katalogu do elektronické databáze (zahájení 28. 1. 2010) 
k datu dokončení převodu databáze obsahovala 54 267 záznamů 
sjednoceny všechny dosud pořízené databáze, jejich kontrola s vyloučením duplicit 
doplnění chybějících přírůstkových čísel, opravy chybných signatur 
převedení databáze do nové verze 
tisk štítků s čárovými kódy a označení knihovních jednotek čárovými kódy 
úprava a rozšíření intranetového rozhraní pro vyhledávání v knihovním katalogu 
příprava a realizace delimitace duplikátů novin 
zhotovena sestava katalogizačních lístků jako dokumentu hromadné korespondence pro tisk z databáze 
Knihovna 
 
dokončena revize knihovního fondu 
 
Bibliografie ostraviensií ze závodních, regionálních a odborných časopisů průběžně zpracovávána pro 
interní potřebu v databázi 
k 31. 12. 2014 – 8295 záznamů 
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