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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 2015 nedošlo ke změnám podmínek, za nichž byla akreditace udělena 
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II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ARCHIVÁLIÍ V ZÁKLADNÍ EVIDENCI 
NÁRODNÍHO ARCHIVNÍHO DĚDICTVÍ 
 

 počet archivních souborů   1497 
 z toho počet archivních fondů  1472 
 z toho počet archivních sbírek      25 

 počet bm archiválií                6266,99 
 stupeň zpracovanosti archivních souborů v %        54,23 
 počet archivních pomůcek                           806 

 
 
 

III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

Předpokládaná kapacita archivu 
Po rekapitulaci kapacita stávajících prostor pro uložení archiválií dostačující asi do roku 2025. 
(rezerva k 31. 12. 2015 asi 1560 bm; odhadovaný průměrný přírůstek 80–120 bm/rok) 

  

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 k jejich aktualizaci, 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. Zpracována metodika 
novelizace spisových řádů a spisových a skartačních plánů pro městské obvody. Pro zaměstnance 
základních škol pověřené vedením spisové služby uspořádány tři semináře (14. 4., 21. 4., 5. 5. 2015). 
V závěru roku 2015 realizována dotazníková akce zaměřená na zjištění úrovně a stavu elektronické 
spisové služby u základních škol, jejichž zřizovatelem jsou městské obvody, a na vedení elektronické 
spisové služby městskými obvody a Magistrátem města Ostravy. Rozesláno 58 dotazníků, vyplněno 41, 
tj. úspěšnost 71 %). 
Řešena otázka digitalizace a elektronického výkonu spisové služby na odboru dopravně správních 
činností magistrátu. 

 
Provedené dohlídky vedení spisové služby: 
úřady městských obvodů – Hrabová, Petřkovice, Pustkovec, Stará Bělá 
Magistrát města Ostravy – vybrané odbory 
 
vydání trvalých skartačních souhlasů – 7 

VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ 

Protokoly o výběru archiválií 

ve skartačním řízení 

Původce Počet protokolů Počet převzatých 
archiválií (bm) 

Magistrát města Ostravy 6 3,24
úřady městských obvodů 16 79,80
základní školy 6 2,40
organizace – oblast kultury 1 0,24
organizace – oblast zdravotnictví 1 1,20
ostatní 1 0,96
celkem 31 87,84
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usnesením Rady města Ostravy 02488/RM1418/36 ze dne 27. 10. 2015 schváleny úpravy 
Badatelského řádu Archivu města Ostravy 

 
 

ODBORNÉ AKTIVITY 

Výstavy vlastní 
 
Dobojováno!!! 
součást akce Ostrava nezapomíná 1945–2015. 70. výročí osvobození Ostravy a konce 2. světové 
války 
15. 4.–31. 5. 2015 vestibul Nové radnice 
námět a texty: Antonín Barcuch, Radoslav Daněk, Šárka Glombíčková, Martin Juřica, Jaroslava 
Novotná, Jana Prchalová, Blažena Przybylová, Jozef Šerka 
 
Černé umění za časů  černé Ostravy aneb Tiskařství v průmyslovém velkoměstě 
2. 9.–30. 9. 2015 vestibul Nové radnice 
námět a texty: Antonín Barcuch, Radoslav Daněk, Šárka Glombíčková, Martin Juřica, Tomáš 
Karkoszka, Jaroslava Novotná, Jana Prchalová, Blažena Przybylová, Lenka Rokowská, Markéta 
Stachová, Jozef Šerka 
 
Ostrava v novém 
celoročně, schodiště budovy Archivu města Ostravy 
fotografie Karly Bláhové 
 
Jatka, o nichž se mluví 
9. 6. 2015 studovna Archivu města Ostravy v rámci MDA 

Výstavy ve spolupráci 
Krása knižních vazeb 
Knihovna města Ostravy (ul. 28. října 2) 5. 11.–10. 12. 2015 
prezentace 96 neopakovatelných knižních vazeb zhotovených v rámci IV. knihvazačské soutěžní 
přehlídky pořádané Státním oblastním archivem v Třeboni 
 
Mezinárodní den archivů – Archiv: křižovatka mezi minulostí a současností 
9. 6. 2015 Jatka, o nichž se mluví 
program: 
výstava pro veřejnost ve studovně zachycující ve zkratce historii jatek od skromných počátků v roce 
1880 až po 20. léta první Československé republiky, kdy byl stavební vývoj celého areálu po jeho 
hluboké modernizaci v podstatě dokončen, doprovázená powerpointovými prezentacemi 
přednáška, shrnující osudy jatek od jejich založení až do současnosti, spojená s promítáním dochované 
části unikátního filmového materiálu, který nechala o městských jatkách po jejich velké modernizaci 
v roce 1927 natočit ostravská městská rada (dnes uloženo v Zemském archivu v Opavě) 
 
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 přednáška o historii 
Německého domu 
 
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 2015 byly v archivu pro seniory 
realizovány 4 tematicky zaměřené přednášky: Jak hledat v archivu? Ukážeme Vám na příkladu 
židovského velkoobchodníka s čokoládou; Velevážené publikum, račte v manéž… aneb Cirkusy 
v Ostravě do 60. let 20. století; Válečný rok 1915 – konec iluzí o krátké válce; Ostravský tiskař Julius 
Kittl 
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Černé umění za časů černé Ostravy aneb Tiskařství v průmyslovém velkoměstě. Katalog k zahájení 
výstavy ve vestibulu Radnice města Ostravy dne 2. září 2015. Ostrava : statutární město Ostrava, 
Archiv města Ostravy, 2015, interní tisk, 41 s. (dále Černé umění za časů černé Ostravy) 
 
Publikační činnost 
Ostravská radnice (informační měsíčník vydávaný statutárním města Ostrava) 
příprava pravidelné stránky Archivu města Ostravy s historickou tématikou – 11 příspěvků 
 
 
Bibliografie prací zaměstnanců viz příloha č. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. STAV ARCHIVÁLIÍ 

Digitalizace 

https://badatelna.ostrava.cz 
zpřístupněna digitalizovaná část Sbírky map a plánů 
Zpracována příručka pro práci s Digitální badatelnou 
 
intranet AMO, intranet pro badatele 
Sbírka map a plánů – zpřístupněna část digitalizovaná v roce 2015 
Sbírka fotografií – skupiny LXXII Kulturní činnost, LXXIV Války, LXXVI Veřejný život, LXXIX Partnerská 
města, LXXX Osobnosti 
Archiv města Moravská Ostrava, nová registratura – zpřístupnění digitalizovaných plánů Nové radnice 
 
digitalizace archiválií 
Archiv města Moravská Ostrava, nová registratura – stavební dokumentace Nové radnice 
Archiv města Moravská Ostrava, domovská kartotéka 1844 karet 
Sbírka map a plánů – 826 mapových listů 
Sbírka fotografií – 2303 políček negativů; 3607 ks pozitivů sign. XXVIII Zábřeh, XXIX Krásné Pole, XXX 
Martinov, LX Doly, LXI Vítkovické železárny 
velkoformátové fotografie XXVI Vítkovice, XIX Slezská Ostrava, XXII Hrabůvka 
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava – 42 ks magnetofonových kazet se vzpomínkami pamětníků 
obvodu Slezská Ostrava 
 
aktualizován návrh strategie digitalizace pro období 2015–2025 
 

Naměřené zvýšené hodnoty teploty a relativní vlhkosti 

Místo měření Datum měření Teplota v ˚C 
3 np 11. 8.–12. 8. 2015 21,3 
 
vyšší teploty způsobeny lokální poruchou klimatizační jednotky 
 
provedena rekonstrukce klimatizačního zařízení 
budova vybavena podle požárních předpisů včetně EPS 
budova zabezpečena EZS a monitorována kamerovým systémem 
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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 a po ukončení těchto prací 

Dokumentace ostravských městských obvodů – domy a ulice 

Hošťálkovice – Za hřbitovem 
Hrabůvka – Horní, Odborářská 
Dubina – Horní 
Moravská Ostrava – Gregorova, Havlíčkovo nábřeží, Husova, Jiráskovo náměstí, Komenského sady, 
Masarykovo náměstí, Na Desátém, náměstí Edvarda Beneše, náměstí Msgre Šrámka, Nádražní, 
Odboje, Ostrčilova, Prokešovo náměstí, 30. dubna 
Mariánské Hory – Novoveská 
Poruba – Budovatelská, Porubská, U Oblouku, Urxova 
Přívoz – Muglinovská, Myslbekova, Na Náhonu, Sokolská, Špálova 
Polanka nad Odrou – Hraničky, Janovská, 1. května 
Koblov – protipovodňová hráz Žabník 
Krásné Pole – K Planetáriu 
Třebovice – Třebovická 
Slezská Ostrava – Bukovského, Bronzová 
Zábřeh – Pavlovova, Plzeňská 
 
Dokumentace politických, kulturních, sportovních a dalších akcí 
mj. předání Cen města Ostravy, 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 
 
celkem vybráno k trvalému uložení 409 barevných negativů; 1497 digitálních snímků 
 

Kronika města Ostravy 
sestaven text Ostravského kalendária 2015 
zápisy 2010, 2011 – interní korektura, projednání v komisi muzejní, letopisecké, názvoslovné a 
heraldické Rady města Ostravy, schválení RMO 6. října 2015 
zápisy 2012 a 2013 – zpracováváno 
zápisy 2014, 2015 – 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 pracovního setkání kronikářů 24. června 2015 
v Archivu města Ostravy 
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Bibliografie 

Publikace vydané archivem 
Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 29. Ostrava : statutární město 
Ostrava, Archiv města Ostravy, 2015, 443 s. ISBN 978-80-906091-2-9, ISSN 0232-0967. (dále Ostrava 
29) 
 
JUŘICA, Martin. Ostravské kalendárium 2014. Ostrava : Nakladatelství Tilia pro statutární město 
Ostrava, Archiv města Ostravy, 2015, 103 s. ISBN 978-80-86904-54-2, ISSN 1212-4087. 
 
Dobojováno!!! Katalog k zahájení výstavy ve vestibulu Radnice města Ostravy dne 15. dubna 2015. 
Ostrava : statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy, 2015, interní tisk, 65 s. (česky, rusky, 
anglicky, německy) (dále Dobojováno!!!) 
 
Černé umění za časů černé Ostravy aneb Tiskařství v průmyslovém velkoměstě. Katalog k zahájení 
výstavy ve vestibulu Radnice města Ostravy dne 2. září 2015. Ostrava : statutární město Ostrava, 
Archiv města Ostravy, 2015, interní tisk, 41 s. (dále Černé umění za časů černé Ostravy) 
 
 
Práce jednotlivců 
Antonín Barcuch 
Amende & Holaň. Černé umění za časů černé Ostravy, s. 26–29. 
Amende & Holaň – první vítkovická tiskárna. Ostravská radnice, září 2015, s. 13. 
Historický kalendář Ostravska. Senior tip, roč. XVI, 2015, březen, s. 6; červen, s. 6; září, s. 6; prosinec, 
s. 6. 
Válečné ztráty – materiální škody. Dobojováno!!!, s. 18–22. 
Turistika po roce 1989. In Beskydy turistickými stezkami. Třinec : Wart, 2015, s. 264–277. 
 
Radoslav Daněk 
Sport czeski. In Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, Tom VI. Śląsk 
Cieszyński w latach 1918–1945 (red. Krzysztof Nowak). Cieszyn 2015, s. 409–416. 
Dobytí Ostravy předpokladem porážky nacismu. Dobojováno!!!, s. 5–6. 
Národně politické souvislosti založení Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě roku 1897. 
Vlastivědné listy, roč. 41, 2015, č. 2, s. 14–17. 
Prokop a Miloš Zapletalovi. Černé umění za časů černé Ostravy, s. 34–37. 
Soupeřům ujížděl, zákeřné kulce neunikl. Ostravská radnice, duben 2015, s. 13. 
Táborová soustava na Ostravsku a poválečná perzekuce německého obyvatelstva. Krásná Ostrava. 
Bulletin okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, roč. 3, 2015, č. 2, s. 7–13. 
Tiskařská dynastie Zapletalových – od tiskopisů k uměleckým bibliofiliím. Ostravská radnice, říjen 2015, 
s. 13. 
Zrození hokejového města. Ostravská radnice, květen 2015, s. 13. 
 
Šárka Glombíčková 
„…jdeme chladnokrevně našemu smutnému osudu vstříc.“ Dopisy sourozenců Ettingerových z Krakova 
do Ostravy 1940–1942. In Ostrava 29, s. 395–425. 
Lidová knihtiskárna. Černé umění za časů černé Ostravy, s. 38–41. (spoluautorka Markéta Stachová) 
Třistakrát zhoršená známka z mravů aneb jazz a swing v Ostravě za protektorátu. Ostravská radnice, 
leden 2015, s. 13. 
Válečné ztráty – lidské oběti. Dobojováno!!!, s. 16–18. 
 
Martin Juřica 
Ostravské kalendárium 2014. Ostrava: Nakladatelství Tilia pro statutární město Ostrava, Archiv města 
Ostravy, 2015, 103 s. ISBN 978-80-86904-54-2, ISSN 1212-4087. 
Státní kulturní politika a její dopad na ostravský hudební a divadelní život v 70. a 80. letech 20. století. 
In Ostrava 29, s. 44–73. 
Ernst Hebling. Černé umění za časů černé Ostravy, s. 10–13. 
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Markéta Stachová 
Lidová knihtiskárna. Černé umění za časů černé Ostravy, s. 38–41. (spoluautorka Šárka Glombíčková) 
 
Jozef Šerka 
Vývoj pojmenování ulic a veřejných prostranství v katastrálních územích Zábřeh nad Odrou, Zábřeh-VŽ 
a Zábřeh-Hulváky. In Ostrava 29, s. 203–242. (spoluautorka B. Przybylová) 
Jak Ostravané pracovali, bavili se a žili poslední měsíce před osvobozením města v dubnu 1945. 
Ostravská radnice, březen 2015, s. 13. 
Městské jatky v Moravské Ostravě. Krásná Ostrava, Bulletin okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, 
č. 3, 2015, s. 14–17. 
Německý dům v Moravské Ostravě (1895–1945). Krásná Ostrava, Bulletin okrašlovacího spolku Za 
krásnou Ostravu, č. 4, 2015, s. 4–5. 
Osvobození ostravských obcí na levém břehu Odry. Dobojováno!!!, s. 9–10. 
Osvobození ostravských obcí na pravém břehu Ostravice. Dobojováno!!!, s. 15–16. 
Reinhard Prokisch, Adéla Heroldová, Franz Wattolik. Černé umění za časů černé Ostravy, s. 6–9. 



II. Celkové množství archiválií v základní evidenci Národního archivního dědictví
Tab. č. 1: Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD

Archiv

Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Archivní
pomůcky

počet počet počet

1 2 3* 5**** 7**4** 6* 8**** 9 10

početmetráž [%]

MB [%]

Vykazované*** Celkem

Fyzický stav

   archiválií

metráž [bm]

velikost [MB]

metráž [bm]

velikost [MB]

metráž [%]

MB [%]

1497

N:

Z:

I:

poškozeno:

327206010 - Archiv města Ostravy 2868,68 752 2868,68 45,77

nepoškozeno: 1493

806

3398,31

2180,70

596

547

3398,31

2180,70

54,23

34,80
nezjištěno:

4

0

1497 6266,99 6266,99

752

596

547

45,77

54,23

34,80

0 0 0,000,00

0 0 0,000,00

0 0 0,000,00

0 0 11

Ze zapsaného fyzického stavu:

Ze zapsaných ev. jednotek:

poškozeno [ks]:

základní:

speciální:

referenční:

800

4

2

všechny:

1497 1497

Dílčí souhrn oblasti 7:

poškozeno:

nepoškozeno: 1493

nezjištěno:

4

0

11

Ze zapsaného fyzického stavu:

Ze zapsaných ev. jednotek:

poškozeno [ks]:

752

596

2868,68

3398,31

45,77

54,23

752

596

2868,68

3398,31

45,77

54,23

547 2180,70 34,80 547 2180,70 34,80

6266,99 6266,99

N:

Z:

I:

0 0 0,000,00

0 0 0,000,00

0 0 0,000,00

0 0 806

základní:

speciální:

referenční:

800

4

2

všechny:
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Archiv

Počty, metráž a zpracovanost archivních souborů Archivní

pomůcky

počet počet počet

1 2 3* 5**** 7**4** 6* 8**** 9 10

početmetráž [%]

MB [%]

Vykazované*** Celkem

Fyzický stav
   archiválií

metráž [bm]

velikost [MB]

metráž [bm]

velikost [MB]

metráž [%]

MB [%]

poškozeno:

nepoškozeno: 1493

nezjištěno:

4

0

11

Ze zapsaného fyzického stavu:

Ze zapsaných ev. jednotek:

poškozeno [ks]:

1497 1497

... archivní soubory s min. 95% nezpracované metráže

... archivní soubory s min. 95% zpracované metráže

... archivní soubory s min. 95% inventarizované metráže

... celkový počet archivních souborů (  N:+Z:)

Číselník evidenčních statusů:
1   Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
2   Archivní soubory uložené na základě smlouvy mimo instituci
3   Archivní soubory uložené v instituci na základě smlouvy
4   Archivní soubory vydané vlastníkům a archivem evidované
5   Archivní soubory archivem pouze evidované

Legenda: N:
Z:
I:

[počet]

[počet]

[počet]

[počet]

Vykazované ... archivní soubory s evidenčním statusem 1, 2 nebo 3* ***
**** metráž [%]

MB [%]
... relativní zastoupení vzhledem k celkové metráži

... relativní zastoupení vzhledem k celkové velikosti

evidenčních jednotek v digitální podobě

... inventarizovaná metráž

... inventarizovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě

... celková metráž

... celková velikost ev. jednotek v digitální podobě

(=N:+Z:)

... nezpracovaná metráž archivních souborů

... nezpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě

... zpracovaná metráž

... zpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě

N:

Z:

I:

[bm]

[MB]

[bm]

[MB]

[bm]

[MB]

[bm]

[MB]

**

Souhrn
752 2868,68 45,77 752 2868,68 45,77

596 3398,31 54,23 596 3398,31 54,23

547 2180,70 34,80 547 2180,70 34,80

6266,99 6266,99

N:

Z:

I:

0 0 0,000,00

0 0 0,000,00

0 0 0,000,00

0 0 806

základní:

speciální:

referenční:

800

4

2

všechny:

Veškeré hodnoty digitální velikosti jsou zaokrouhleny na MB (MegaByte)
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Statistika č. 3: Výběr archiválií, delimitace archiválií, úbytky a celkové vnější změny

metráž [bm]
velikost [MB]

Archiv

Přírůstky

ev.j. [ks]

poškozených

metráž [bm]
velikost [MB]

1 2 3* 5* 7* 9*4** 6** 8** 10**

Výběr Delimitace
Úbytky

Celkem
 vnější změny

metráž [bm]
velikost [MB]

metráž [bm]
velikost [MB]

ev.j. [ks]

poškozených

ev.j. [ks]

poškozených

ev.j. [ks]

poškozených

327206010 - Archiv města Ostravy 2377 0 0 0 162,87 2377
N:

Z:

I:

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

162,87 2377 0 0 0 0 162,87 2377

162,87

0,00

0,00

0

0

0

0 00 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 00 0

0 00 0

N:

Z:

I:

Dílčí souhrn oblasti 7: 162,87

0,00

2377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162,87

0,00

2377

0

0,00 0 0 0 0 0 0,00 0

162,87 2377 0 0 0 0 162,87 2377

0 00 0

0 00 0

0 00 0

0 0 0 00 00 0

Stránka 1 Časový rozsah změn v sestavě: od data: 01.01.2015 do data: 31.12.2015



metráž [bm]
velikost [MB]

Archiv

Přírůstky

ev.j. [ks]

poškozených

metráž [bm]
velikost [MB]

1 2 3* 5* 7* 9*4** 6** 8** 10**

Výběr Delimitace
Úbytky

Celkem
 vnější změny

metráž [bm]
velikost [MB]

metráž [bm]
velikost [MB]

ev.j. [ks]

poškozených

ev.j. [ks]

poškozených

ev.j. [ks]

poškozených

... inventarizovaná metráž změn

... inventarizovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě

... celková metráž

... celková velikost ev. jednotek v digitální podobě

... nezpracovaná metráž změn

... nezpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě

... zpracovaná metráž změn

... zpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě

Legenda: N:

Z:

I:

[bm]
[MB]
[bm]
[MB]
[bm]
[MB]
[bm]
[MB]

(=N:+Z:)

... počet nezpracovaných hlavních evidenčních jednotek

... počet zpracovaných hlavních evidenčních jednotek

... počet inventarizovaných hlavních evidenčních jednotek

... celkový počet hlavních evidenčních jednotek

N:

Z:

I:

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

* **

... počet poškozených hlavních evidenčních jednotek

(=N:+Z:)

Souhrn 162,87 2377 0 0 0 0 162,87 2377

0,00 0 0 0 0 0 0,00 0

0,00 0 0 0 0 0 0,00 0

162,87 2377 0 0 0 0 162,87 2377

0 00 0
N:

Z:

I:

0 00 0

0 00 0

0 0 0 00 00 0

Veškeré hodnoty digitální velikosti jsou zaokrouhleny na MB (MegaByte)
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Statistika č. 4: Archivní zpracování a další vnitřní změny, celkové změny

poškozených

Archiv

Vnitřní změny

ev.j. [ks] ev.j. [ks] ev.j. [ks] ev.j. [ks]metráž [bm]
velikost [MB]

1 2 3* 5*** 7** 9**4** 6* 8* 10* 11**

Archivní zpracování Ostatní změny

Celkem
 vnitřní a vnější změnyCelkem

A. po-
můcky

poškozených

metráž [bm]
velikost [MB]

metráž [bm]
velikost [MB]

metráž [bm]
velikost [MB]poškozených poškozených

4

46,47

9,58

327206010 - Archiv města Ostravy -630 90 -38,55 -540 124,32 1837

518

518

-2

-2

46,43

46,43

516

516

46,43

46,43

516

516

-1,70 -112 88 7,88 -24 170,75 2353

-48,17

46,47

9,62

-0,04

-0,04

1

3

N:

Z:

I:

0 00 0

0 00 0

0 00 0

0 0 0 00 00 0

46,47

9,58

Dílčí souhrn oblasti 7: -48,17 -630

518

9,62

-0,04

90

-2

-38,55

46,43

-540

516

124,32

46,43

1837

516

46,47 518 -0,04 -2 46,43 516 46,43 516

-1,70 -112 88 7,88 -24 170,75 2353

1

3

4

0 00 0

0 00 0

N:

Z:

I:
0 00 0

0 0 0 00 00 0

Stránka 1 Časový rozsah změn v sestavě: od data: 01.01.2015 do data: 31.12.2015



poškozených

Archiv

Vnitřní změny

ev.j. [ks] ev.j. [ks] ev.j. [ks] ev.j. [ks]metráž [bm]
velikost [MB]

1 2 3* 5*** 7** 9**4** 6* 8* 10* 11**

Archivní zpracování Ostatní změny

Celkem
 vnitřní a vnější změnyCelkem

A. po-
můcky

poškozených

metráž [bm]
velikost [MB]

metráž [bm]
velikost [MB]

metráž [bm]
velikost [MB]poškozených poškozených

46,47

46,47

9,58

Souhrn
-48,17 -630 9,62 90 -38,55 -540 124,32 1837

518 -0,04 -2 46,43 516 46,43 516

518 -0,04 -2 46,43 516 46,43 516

-1,70 -112 88 7,88 -24 170,75 2353

1

3

4

... počet archivních pomůcek opravňujících vykázat popsané
archiválie jako zpracované a neinventarizované

... počet archivních pomůcek opravňujících vykázat popsané
archiválie jako inventarizované

... počet všech druhů archivních pomůcek

Z:

I:

[ks]

[ks]

[ks]

***

(  N:+Z:)

... inventarizovaná metráž změn

... inventarizovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě

... celková metráž

... celková velikost ev. jednotek v digitální podobě

... nezpracovaná metráž změn

... nezpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě

... zpracovaná metráž změn

... zpracovaná velikost ev. jednotek v digitální podobě

Legenda: N:

Z:

I:

[bm]

[MB]

[bm]

[MB]

[bm]

[MB]

[bm]

[MB]

(=N:+Z:)

... počet nezpracovaných hlavních evidenčních jednotek

... počet zpracovaných hlavních evidenčních jednotek

... počet inventarizovaných hlavních evidenčních jednotek

... celkový počet hlavních evidenčních jednotek

N:

Z:

I:

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

* **

... počet poškozených hlavních evidenčních jednotek

(=N:+Z:)

0 00 0

0 00 0

N:

Z:

I:
0 00 0

0 0 0 00 00 0

Veškeré hodnoty digitální velikosti jsou zaokrouhleny na MB (MegaByte)
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