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přírůstek 

pracování 
ktualizaci, 
vé službě 
lužby.  

teřských), 
dány čtyři 
materiály 
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rchiválie zař
ava (7,63 bm

IÍ 
pro zpracov
emá k dispoz
áno kromě no

vních pomůc

17 

oru 

polek Hrabův
ná 1870–195
družstvo Os
Bartovice-Li
strava-Přívoz
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rzybylová, Jo

2017 

boru 

Ostrava 185
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věnovaných 
v Daněk, Š
Jana Prchalo

toletí“ 
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2,76 
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álu, třídění, u
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5) 

0 

 archiv ob
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Jaroslava 

Jaroslava 
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senioři pro 

realizovány 4
ého divadla v
stravy 1924)

www.ostra
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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 [%]

1505

N:

Z:

I:

poškozeno:

327206010 - Archiv města Ostravy 2953,81 737 2953,81 46,45

nepoškozeno: 1501

829

3405,13

2187,52

618

569

3405,13

2187,52

53,55

34,40
nezjištěno:

4

0

1505 6358,94 6358,94

737

618

569

46,45

53,55

34,40

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:

823

4

2

všechny:

1505 1505

Dílčí souhrn oblasti 7:

poškozeno:

nepoškozeno: 1501

nezjištěno:

4

0

11

Ze zapsaného fyzického stavu:

Ze zapsaných ev. jednotek:

poškozeno [ks]:

737

618

2953,81

3405,13

46,45

53,55

737

618

2953,81

3405,13

46,45

53,55

569 2187,52 34,40 569 2187,52 34,40

6358,94 6358,94

N:

Z:

I:

0 0 0,000,00

0 0 0,000,00

0 0 0,000,00

0 0 829

základní:

speciální:

referenční:

823

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: 1501

nezjištěno:

4

0

11

Ze zapsaného fyzického stavu:

Ze zapsaných ev. jednotek:

poškozeno [ks]:

1505 1505

... 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
737 2953,81 46,45 737 2953,81 46,45

618 3405,13 53,55 618 3405,13 53,55

569 2187,52 34,40 569 2187,52 34,40

6358,94 6358,94

N:

Z:

I:

0 0 0,000,00

0 0 0,000,00

0 0 0,000,00

0 0 829

základní:

speciální:

referenční:

823

4

2

všechny:

Veškeré hodnoty digitální velikosti jsou zaokrouhleny na MB (MegaByte)



23.01.2018

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 270 0 2,40 20 23,03 250
N:

Z:

I:

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0

25,43 270 0 0 2,40 20 23,03 250

25,43

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: 25,43

0,00

270

0

0

0

0

0

2,40

0,00

20

0

23,03

0,00

250

0

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

25,43 270 0 0 2,40 20 23,03 250

0 00 0

0 00 0

0 00 0

0 0 0 00 00 0

Stránka 1 Časový rozsah změn v sestavě: od data: 01.01.2017 do data: 31.12.2017



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 25,43 270 0 0 2,40 20 23,03 250

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

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

25,43 270 0 0 2,40 20 23,03 250

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)



23.01.2018

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

11

3,78

0,33

327206010 - Archiv města Ostravy -48 8 -2,50 -40 20,53 210

274

274

1

1

3,90

3,90

275

275

3,90

3,90

275

275

1,07 226 9 1,40 235 24,43 485

-2,71

3,78

0,21

0,12

0,12

0

11

N:

Z:

I:

0 00 0

0 00 0

0 00 0

3 0 3 30 00 0

3,78

0,33

Dílčí souhrn oblasti 7: -2,71 -48

274

0,21

0,12

8

1

-2,50

3,90

-40

275

20,53

3,90

210

275

3,78 274 0,12 1 3,90 275 3,90 275

1,07 226 9 1,40 235 24,43 485

0

11

11

0 00 0

0 00 0

N:

Z:

I:
0 00 0

3 0 3 30 00 0

Stránka 1 Časový rozsah změn v sestavě: od data: 01.01.2017 do data: 31.12.2017



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

3,78

3,78

0,33

Souhrn
-2,71 -48 0,21 8 -2,50 -40 20,53 210

274 0,12 1 3,90 275 3,90 275

274 0,12 1 3,90 275 3,90 275

1,07 226 9 1,40 235 24,43 485

0

11

11

... 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

3 0 3 30 00 0

Veškeré hodnoty digitální velikosti jsou zaokrouhleny na MB (MegaByte)
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