POCTA (NEJEN)
ALOISI ADAMUSOVI
aneb 90 LET ARCHIVU
MĚSTA OSTRAVY
Námět, scénář, texty:
Antonín Barcuch, Radoslav Daněk, Tomáš Karkoszka,
Jaroslava Novotná, Blažena Przybylová, Eva Rohlová,
Markéta Stachová, Jozef Šerka, Jakub Vaculík

ARCHIVÁŘI A ARCHIVÁŘKY
Za 90 let existence Archivu města Ostravy – od 1. září 1923 do současnosti – touto institucí
postupně prošlo 73 zaměstnanců: archivářek a archivářů, knihovníků, restaurátorů, dokumentátorů i administrativního a technického personálu.
Nejuznávanější osobností mezi nimi je jistě zakladatel archivu Alois Adamus, který jej vedl
v letech 1923–1935. Jemu patří největší zásluha o soustředění stěžejních fondů obecních samospráv i vybudování základů odborné knihovny. Po jeho odchodu zajišťovali kontinuitu archivních prací Oldřich Dušek, dlouholetý spolupracovník archivu, a Alois Červenka. Vedení
archivu ve válečném období postupně převzali Richard Drapala a Julius Klitzner. Ačkoliv oba
byli členy nacionálně socialistického hnutí, jehož ideologii podřizovali hodnocení minulosti,
nelze upřít jejich badatelské práci systematičnost a efektivitu.
V poválečném období činnost archivu usměrňovali vlastivědní a národopisní pracovníci jako
Jaroslav Zahradník, Josef Křoupal či Isidor Valošek. Avšak teprve s příchodem Blanky Pitronové v roce 1952 se z archivu stávala profesionální instituce pečující o písemné kulturní
dědictví a přispívající k osvětě a růstu vzdělanosti. Za dobu jejího krátkého působení bylo
zachráněno několik cenných fondů a zahájeno pořádání a zpřístupňování archiválií. V nastoleném trendu pokračovala i Marie Gajdoštíková. Podařilo se jí soustředit řadu dalších fondů
obecních úřadů, zrušených spolků, bývalých německých škol aj., o jejichž co nejrychlejší zpracování usilovala. Ve funkci ředitele archivu ji vystřídal roku 1961 Karel Jiřík. Za jeho éry byl
dokončen průvodce po archivu, podařilo se prosadit vydávání sborníku OSTRAVA. Archiv se
významně podílel na přípravě oslav 700. výročí založení města a vydání několika publikací,
zejména pak prvních přehledných Dějin Ostravy.

Alois Adamus měl jako absolvent historického studia
u profesorů J. Golla a J. Šusty
skvělé předpoklady stát se
nejen městským archivářem,
ale i historiografem. Mnohé z jeho 29 samostatných
publikací, 408 statí, článků
a zpráv či 19 rozsáhlých
prací, které zůstaly jen v rukopise, dodnes tvoří základ
pro poznání historie Ostravy.
Mezi ně lze především zařadit
významný ediční počin s názvem Codex diplomaticus civitatis Ostraviae – Sbírka listin
k dějinám města Mor. Ostravy nebo první ucelené zpracování historie města pod
titulem Dějiny města Ostravy
v přehledu až do r. 1860

V jejich šlépějích, v podstatně lepších podmínkách pokračuje i současná „archivní generace“.
Radoslav Daněk

Alois Červenka působil v letech 1936–1944 v archivní
a muzejní radě, externě spolupracoval s archivem
a později byl též městským archivářem. Ve své vědecké
práci se zabýval středověkou kolonizací Ostravska
a hospodářským a sociálním vývojem regionu v době
industrializace

Richard Drapala byl ještě před oficiálním založením
městského archivu archivářem při ostravském Uměleckoprůmyslovém muzeu. Podařilo se mu shromáždit řadu
opisů a originálů archiválií k dějinám ostravského
průmyslu a hlavně jeho přičiněním vznikl v r. 1940 tzv.
průmyslový archiv

Blanku Pitronovou a Karla Jiříka pojilo kromě zásluh o přeměnu městského archivu v profesionální odborné pracoviště
také dlouholeté přátelství. Oba měli vynikající historické a archivní školení z univerzit v Brně, respektive v Praze. Oběma
byly společné též vědecké ambice na poli historie

Jaroslav Zahradník proslul v době první republiky jako
šéfredaktor Moravskoslezského deníku, po válce řídil
vydávání Věstníku města Moravské Ostravy a k vydání
rovněž připravil propagační publikaci Ostrava – město
uhlí a železa

Zaměstnanci Archivu města Ostravy v roce 2013

Marie Gajdoštíková, absolventka brněnské univerzity,
přišla do Ostravy v r. 1954 již se zkušenostmi ze Státního
archivu v Janovicích u Rýmařova. V městském archivu
se intenzivně věnovala předarchivní péči a pořádání
fondů s cílem vytvoření průvodce po archivu

SÍDLA ARCHIVU
Za dobu své existence sídlil městský archiv v různých budovách, jejichž
prostory většinou nesplňovaly podmínky k ukládání historických
dokumentů. V době první republiky byl umístěn nejprve v budově
staré pošty v Moravské Ostravě, poté v někdejší mariánskohorské
radnici a od roku 1931 ve staré moravskoostravské radnici.
Po 2. světové válce byla část písemností uložena v původní kavárně
Union na Masarykově náměstí. V roce 1949 se celý archiv přemístil
do bývalé přívozské nemocnice na Křišťanově ulici a jako depozitář
sloužil studentský internát Matice ostravské v Přívoze. V letech 1950–
1952 musely být tyto budovy uvolněny a archiv se znovu stěhoval,
tentokrát do zrušených obchodních místností v přízemí pravého
křídla Nové radnice na Prokešově náměstí. Ani tyto prostory však
nebyly pro archivní účely vyhovující.
Teprve v roce 1960 získal archiv důstojné sídlo v budově bývalé
přívozské radnice na Špálově ulici, kde se nachází doposud. Tím se
poprvé výrazně zlepšily podmínky nejen pro uložení archiválií, ale
i pro samotné pracovníky. Příznivá situace bohužel netrvala dlouho,
neboť volného prostoru kvůli přejímání velkého množství písemností
rychle ubývalo. Opět se hledalo řešení v podobě pronájmů depozitářů,
které se nacházely na území Přívozu (přívozská fara, dům na nám.
Sv. Čecha, budovy na Palackého a Teslově ulici). Kritický nedostatek
místa vyřešila až v letech 1993–1997 komplexní rekonstrukce přívozské
radnice spojená s přístavbou moderního pětipodlažního depozitáře.
Této investici napomohla změna společenských poměrů po roce
1989, kdy si veřejnost uvědomila význam archivu např. v souvislosti
s restitucemi.
V současné době Archiv města Ostravy uchovává 6 015,10 běžných
metrů archiválií. Kdybychom pomyslně „ostravské“ archiválie seřadili
za sebou do řady, tak bychom museli jít ze Špálovy ulice v Přívozu
po ulici Nádražní a 28. října až na hulvácký kopec. V této řadě by
dominovaly úřední knihy, více než 45 000, a aktový materiál ve více
než 39 000 archivních kartonech.
Jaroslava Novotná

Vstup do archivu v pravém křídle Nové radnice na Prokešově náměstí, kde byl umístěn
v letech 1952–1960, (1959)

Archiv města Ostravy sídlí od roku 1960 v budově bývalé přívozské radnice na Špálově ulici č. 19. Tato neobarokní budova byla postavena v letech
1896–1897 podle projektu vídeňského architekta Camilla Sitteho. V rekonstruované historické budově jsou dnes umístěny badatelna, přednáškový sál,
kanceláře zaměstnanců a specializovaná pracoviště jako jsou knihařská a fotografická dílna. V moderních klimatizovaných depozitářích v přístavbě
jsou soustředěny všechny archiválie a je zde i příruční knihovna. Na každém patře se nacházejí pořádací místnosti a k dispozici je nákladní výtah.
Nejcennější písemnosti jsou uloženy v trezoru

Uložení archiválií v depozitáři v Nové radnici, (1958)

Bývalý zasedací sál radnice sloužil až do roku 1996 nejen jako studovna, ale také zde byla uložena část archivní knihovny,
(1973)

Uložení archiválií v klimatizovaném depozitáři, vybaveném
posuvnými regály

Současná studovna je vybavena i počítači, na nichž lze studovat archiválie, které již byly digitalizovány

LISTINY
Pergamenové listiny v Archivu města Ostravy reprezentují jak kategorii
nejstarších středověkých dokumentů, tak i kategorii novověkých listin,
kdy vyhotovení na pergamenu podtrhovalo jejich právní význam,
postavení vydavatele nebo zdůrazňovalo jejich slavnostní charakter.
Nepříliš velké množství těchto listin, uložených v archivním trezoru, –
67 kusů – určitým způsobem odráží význam a postavení jednotlivých
lokalit, které dnes tvoří město Ostravu, v průběhu staletí. Až do roku
1900 měla totiž z původně 34 samostatných obcí statut města pouze
Moravská Ostrava.
Nejstarší pergamenová listina vyhotovená v roce 1362 je zároveň
nejstarším dokumentem uloženým v Archivu města Ostravy. Listina
měla pro město nesmírný hospodářský význam, neboť tímto
privilegiem mu Karel IV. uděloval právo konání výročního trhu.
Vydavatelé uložených listin tvoří velmi rozmanitou skupinu. Vedle
českých panovníků – již uvedeného Karla IV. nebo králů Ludvíka,
Ferdinanda, Marie Terezie, císařů Josefa II. nebo Františka Josefa
I. – najdeme v ní olomoucké biskupy, v jejichž držení město bylo
až do roku 1848, zástupce šlechty, stejně jako i samotné město
Moravskou Ostravu.
Z hlediska obsahového můžeme do jedné skupiny zařadit tržní
privilegia, jež pro město představovala významný hospodářský
stimul. Další skupinu tvoří listiny, jimiž jsou potvrzovány různé
majetkové transakce, např. o koupi vsi Čertovy Lhoty (dnes Mariánské
Hory) městem Moravskou Ostravou v roce 1532. Velmi slavnostní
podobu měla tzv. znaková privilegia, jimiž panovník povyšoval danou
lokalitu na městys nebo na město. Ta byla vydána při povýšení vsi
Třebovice na městys v roce 1535 a na počátku 20. století pro města
Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice a městys Hrušov. Mezi listiny jsou
také např. počítány cechovní artikule, jimiž se stanovila pravidla pro
příslušný cech.
Blažena Przybylová

Dne 17. května 1362 udělil v Opavě panovník Karel IV. „z vrozené dobrotivosti“ městu Ostrava privilegium na konání 15denního výročního trhu svázaného
se svátkem Nanebevstoupení Páně. Tato latinská pergamenová listina psaná gotickou diplomatickou polokurzívou patřila od středověku ke strategickým
městským dokumentům, o čemž svědčí její opakované potvrzování králi i císaři v pozdější době. Bohužel v průběhu staletí byla zničena velká majestátní
císařská pečeť, jíž byla listina v době svého vzniku opatřena. Na plice (přehybu pergamenu) vpravo dole je dobře čitelné jméno osoby odpovědné
za konečné vyhotovení listiny, kterou byl v té době v panovnické kanceláři Milíč z Kroměříže, později označovaný za „otce české reformace“

Česky psaná pergamenová listina ze dne 11. listopadu 1496 je prvním hmatatelným doložením existence městské
kanceláře. V ní jako vydavatelé vystupují „my purgmistr, fojt, rada i všechna obec nynější“ a potvrzují dar 50 zlatých
uherských Petra Ossinského z Žitné a na Heřmanicích pro chudé v ostravském městském špitále

Listina římského a českého krále Ferdinanda I. vydaná dne 7. června 1532 pro Třebovice při jejich povýšení na městys je
nejstarším tzv. znakovým privilegiem v našem archivu. Jím král městysu povoloval užívání znaku ve stejné podobě, jak
ho pro Třebovice známe dnes. Jeho popis v česky psané listině zní: „štít červený, v němžto jest puol kapru přirozeného,
hubú vzhuoru, a nad ním jest křídlo bílé, co vobloukem téhož puol kapra obkličující“

Řeznickému cechu v Moravské Ostravě byly v roce 1661
vydány cechovní artikule, které vzhledem k svému rozsahu měly spíše podobu pergamenové knihy. Na ozdobně
provedené titulní straně je uveden německý nápis Der
Fleischacter Zech von Ostraw

Listina z roku 1905, stvrzující povýšení Přívozu na město v roce 1900, má podobu knihy s pergamenovými listy
ve fialových sametových deskách s přivěšenou majestátní císařskou pečetí v mosazném pouzdře. Nedílnou součástí
textu je i popis a vyobrazení městského znaku. Loďka s veslem na řece je tzv. mluvícím znamením, neboť název města
napovídá, že jeho úkolem v minulosti bylo zajišťování přívozu čili převozu osob a nákladu přes řeku

Detail z listiny olomouckého biskupa Karla Lichtensteina-Castelcorno, jíž udělil 18. dubna 1691 škapulířovému
bratrstvu v Moravské Ostravě pečeť se svým rodovým
znakem

ÚŘEDnÍ KnIHY
Mezi archiváliemi uloženými v Archivu města Ostravy patří úředním knihám
nezastupitelné místo. Tyto úřední kancelářské písemnosti mají vázanou knižní
podobu a jejich obsah je velmi pestrý. V ostravském archivu představují nejstarší
část úředních knih městské knihy města Moravské Ostravy, dochované od konce
16. století. Zápisy do nich měly často plnou právní průkaznost a stejnou cenu
jako listiny. Nejstarší městskou knihou je tzv. Památná kniha města Moravské
Ostravy z let 1565–1757.
Velký význam pro historii nejstarších domů v Moravské Ostravě i pro poznání
osudů jejich majitelů a lidí, kteří je obývali, mají pozemkové knihy. Jsou
označovány též jako gruntovní knihy nebo gruntovnice. Pro Moravskou Ostravu
se jich dochovalo 17 se zápisy od roku 1626 až do 80. let 19. století. Nejstarší
z nich zahrnuje období 1626–1783. Pozemkové knihy obsahují především
záznamy o majetkových změnách v držbě domů a pozemků, informují o cenách
kupovaných a prodávaných nemovitostí a také o hospodářském a bytovém
zařízení domů. Zápisy v nich jsou bohaté na místopisné údaje. Městští písaři
vedli pozemkové knihy nejen pro město, ale rovněž pro jeho poddanské vesnice
Přívoz, Lhotku (dnešní Mariánské Hory) a Novou Ves.
V samosprávném období po roce 1850 představují úřední knihy stěžejní součást
archivů 34 původně samostatných obcí, jež tvoří dnešní Ostravu. Nejdůležitější
jsou vázané zápisy ze zasedání obecních zastupitelstev a obecních rad, cenné
informace poskytují evidenční knihy sestavené z různých hledisek. Hlavně
genealogové ocení knihy obecních příslušníků neboli domovské matriky.
Pro svou přehlednost a poutavé líčení událostí patří k nejvyhledávanějším
úředním knihám v badatelně Archivu města Ostravy pamětní knihy, k nimž se
řadí především obecní a školní kroniky a pamětní knihy spolků a far.
Eva Rohlová

Pamětní kniha farnosti Polská Ostrava se zápisy z let 1672–1947. Na začátek je vložena vzácná
olejomalba staré fary a jejího okolí ze 70. let 17. století

Pozemková (gruntovní) kniha města
Moravské Ostravy se zápisy z let 1744–
1774. Kniha o rozměrech 22x34 cm
je zajímavá svou koženou vazbou
a původním označením v latině Liber
contractuum a novějším v němčině
Grundbuch. Obsahuje 341 listů a je
psána česky

Domovská matrika Moravské Ostravy,
do níž byli zapisováni obyvatelé města,
kteří získali domovské právo. Mezi ně
byl přijat v červenci 1921 i hostinský
Blažej Rada, s jehož jménem je spojena
známá pivnice U Rady na ulici Poštovní
v Moravské Ostravě

První folio pozemkové knihy, vedené v letech 1808–1884 v jazyce německém, v níž jsou zapsány radnice a velkoměšťanské domy
Moravské Ostravy, je věnováno městské radnici. Ta byla podle nového číslování označena popisným číslem 1, podle starého měla číslo 10.
V druhé části záznamu, označené číslem 3, začíná výčet majetku, z něhož se městu platily dávky. Např. pod písmenem A je uvedena
louka Skříňky u Zábřehu, v textu zapsána jako Skřinsky, (15 zl.), dále následují čtyři mlýny v Moravské Ostravě (50, 76, 70 a 12 zl.), dva
v Přívoze (12 a 9 zl.), soukenická valcha 10 zl. atd.

Titulní list kroniky obecné školy na Baranovci ve Slezské Ostravě vedené
v letech 1874–1905. V dolní části je
podpis jejího ředitele, významného
vlastivědného pracovníka Karla Jaromíra Bukovanského

Zápis z roku 1637 v nejstarší pozemkové knize o prodeji domu č. 14
na náměstí purkmistru Jiříkovi MalířiMilotskému. V nadpisu čteme: „Prodej
a kup domu šenkovního hostinského
v rynku, záležící mezi domem Jiříka
Cvilína a Jana Jírového, mezi Jiříkem
Vlady-kou a Janem Trmanem jakožto
nápadníky a Jiříkem Malířem, švagrem
jejich.“ Měšťanský malíř Jiřík Milotský,
který velmi často vykonával funkci purkmistra, patřil k nejzámožnějším moravskoostravským měšťanům své doby.
Dům č. 14 se nacházel na radniční straně
dnešního Masarykova náměstí (dnes
č. 5/5)

Nejstarší městská kniha uložená v Archivu města Ostravy, tzv. Památná kniha města Moravské Ostravy, se zápisy v češtině z let 1565–1757, do níž se
vkládaly zápisy „pro věčnou paměť“.
Najdeme v ní hlavně svatební smlouvy zámožnějších novomanželů, kupní
smlouvy a dlužní úpisy. V jejím úvodu
je sdělení o rozdělení klíčů ke kovové
truhle, v níž byla uložena privilegia,
a také část řádu ostravských fišmistrů,
dohlížejících na rybniční hospodaření
města, z přelomu 16. a 17. století

pEČETIDLA
Pečetidla nebo také pečetní typáře jsou prakticky jediné
trojrozměrné předměty, které jsou součástí archivu.
Důvodem je jejich úzká provázanost s listinami. Jako
pečetidlo nebo pečetní typář se označuje kovové razidlo,
kterým se pečeti dodává její grafická podoba. Pečetidla
jsou cenným pramenem pro studium sfragistiky, heraldiky,
správních dějin města, kulturních či náboženských
poměrů a jsou též dokladem uměleckořemeslné práce.
V Archivu města Ostravy je uchováno celkem 62 pečetních
typářů. Tato pečetidla, zhotovená nejčastěji z mosazi nebo
zinku, jsou kulatá nebo oválná a jejich průměr se pohybuje
mezi 20–40 mm. Z celkového počtu 62 typářů si 12 nechalo
v minulosti zhotovit město Moravská Ostrava. To začalo
užívat vlastní pečetidlo již ve 14. století, nejstarší pečeť
je však dochována až z roku 1426 a nejstarší datované
pečetidlo pochází z roku 1664. Dalších 26 pečetidel
tvořících sbírku bylo vyrobeno pro města a obce, které
jsou dnes částí Ostravy, zhruba v rozmezí od poloviny
18. století do 20. let 20. století. Dále tuto sbírku doplňují
např. tři cechovní, tři spolková pečetidla, dvě pečetidla
rakouského k. k. tabákového monopolu, dvě pečetidla
polskoostravského horního úřadu hraběte Wilczka,
městské nemocnice v Moravské Ostravě, německého
Gymnázia Františka Josefa I. v Moravské Ostravě nebo
i Čenstochovské nemocnice s nápisem v azbuce.
Sbírka pečetidel byla do archivu soustředěna po jeho
vzniku v roce 1923 Aloisem Adamusem, který je získal
převzetím z ostravských muzeí a akviziční činností
v Ostravě a okolí.
Antonín Barcuch

Nejstarší datované pečetidlo Moravské Ostravy z roku 1664 je stříbrné o průměru 45 mm s kovovým držadlem. Nese znak města – koně kráčejícího heraldicky
doleva, pětilistá růže je umístěna v horní části znaku uprostřed – a latinský opis SIGILLUM*CIVITATIS*OSTRAVIENSIS*A*1664. Kůň v poskoku se objevuje až
v roce 1805 a růže je pak kvůli symetrii obrazu posunuta do pravé horní části znaku. Z toho je zřejmé, že zobrazování koně ve stoje nebo v poskoku bylo dosti
volné a zřejmě záleželo na dobré vůli či umění rytce pečetidla

Nejstarší dochovaná městská pečeť přivěšená na listině z 11. 11. 1426
s figurou koně ve znaku

Kopie pečetidla řeznického cechu v Moravské Ostravě s cechovním
znakem – býk a nad ním dvě zkřížené řeznické širočiny – a vročením
1621, zhotovená ve 20. století

Stříbrné pečetidlo Bratrstva sv. škapulíře z roku 1691. V pečetním obraze
v horní polovině znak bratrstva – P. Marie Karmelská, v dolní polovině
obrácený klín a koruna držená dvěma lvy ze znaku olomouckého biskupa
Karla Lichtensteina, z jehož podnětu byl tento náboženský spolek
8. ledna 1689 založen

Mosazné pečetidlo horního úřadu hraběte Wilczka v Polské Ostravě
z doby kolem roku 1830

Ukázka pečetění – otištění jednoho z typářů do horkého pečetního vosku,
který je v tomto případě nanesen přímo na psací látku

Způsob uložení typářů v depozitáři

fotografie
Sbírka fotografií Archivu města Ostravy čítá dnes přes 70 tisíc pozitivů a pohlednic
různých formátů a zhruba stejné množství negativů (převážně kinofilmů, svitkových
filmů, ale také více než tisíc negativů na skleněných deskách).
Nejstarší fotografie vznikly zhruba na počátku 80. let 19. století, ty nejmladší jsou
zcela současné, neboť kromě příležitostných akvizic (nákupů, převzetí soukromých
sbírek atp.) provádí archiv již několik desítek let fotodokumentaci města vlastními
silami.
Svým obsahem je sbírka velmi pestrá. Zachycuje v první řadě stavební změny
v horizontu delším než jedno století a můžeme v ní proto dohledat jak objekty, které
již z tváře města nadobro zmizely, tak i takové, které se změnily téměř k nepoznání,
ať už se jedná o stavby obytné, veřejné nebo průmyslové. Na ulicích a náměstích
však nechybí lidé, dopravní prostředky a celá řada dalších artefaktů, které lze nalézt
v městském parteru. Proto lze fotosbírky s úspěchem využít nejen ke studiu dějin
architektury, umění, ale také celé řady aspektů všedního života. Na tisících záběrů
jsou zachyceny nejrůznější veřejné aktivity, kterými Ostrava v různých epochách žila
– slavnostní průvody při hornických prokopských slavnostech, hasičská a sportovní
cvičení, prvomájové manifestace. Prostřednictvím fotografií se stáváme znovu svědky
osudových událostí, které se dotkly nejen našeho města, nýbrž celé země – března
1939, května 1945, srpna 1968, listopadu 1989 aj. Badatel, který se věnuje studiu dějin
fotografie, může ve fotosbírce dohledat i jednotliviny z produkce prvních ostravských
fotografů a fotoateliérů, které vznikaly v Ostravě zřejmě již od 60. let 19. století. K těm
známějším patří zejména Anton Brand, Sigmund Wasservogel nebo Carl Pietzner.
Jozef Šerka

Panoráma Moravské Ostravy
z věže kostela Božského
Spasitele, zhotovené
na přelom 80. a 90. let 19.
století. Na snímku zcela
uprostřed dnešní Jiráskovo
náměstí.

Hlavní náměstí, dnes Masarykovo, před rokem 1914. Vidíme zde i stánky trhovců s ovocem a zeleninou,
zajímavým detailem v levém dolním rohu je plynová lampa městského veřejného osvětlení

Portrétní fotografie Františka Ertela, starosty
obce Kunčic v letech 1914–1919, pořízená
ve fotografickém ateliéru Carla Pietznera

Pohled na Moravskou Ostravu, do míst, kde později vznikla centrální část Komenského sadů. Ve 20. letech 20. století zde bylo
hřiště Sportovního klubu Slovan

Oslavy 1. máje v roce 1955. Tato část průvodu na tehdejší Dimitrovově třídě (dnešní Nádražní ulici) měla symbolizovat podstatu
amerického imperialismu

Výzdoba výkladních skříní 27. 11. 1989, v den
generální stávky, na tehdejším náměstí Lidových
milicí (dnes Masarykovo náměstí)

mapy a plány
Mapová sbírka uložená v Archivu města Ostravy obsahuje v současnosti více než 2300 inventárních
jednotek map a plánů nejrůznějších měřítek, obsahu i stáří. Nalezneme tu historické mapy světa, Evropy, jednotlivých zemí a států, Čech, Moravy a Slezska, krajů a okresů, ale také plány budov (ať už
realizovaných nebo jen navrhovaných), inženýrských sítí a dalších zařízení komunální infrastruktury
(regulovaných komunikací, veřejného osvětlení, vedení plynu, vody a elektřiny, kanalizační sítě aj.)
Badatelsky nejcennější jsou však mapy Ostravska, Ostravy i někdejších samostatných obcí, které
v současnosti k městu náleží. Jsou to např. velmi podrobné mapy katastrální, které začaly vznikat
v rámci daňového soupisu tzv. stabilního katastru v letech 1833–1836 a obsahují nesmírné množství
informací, týkajících se charakteru pozemků (louky, pastviny, vinice, orná půda aj.) a budov (s barevným rozlišením na domy dřevěné a kamenné). Množství orientačních plánů města, vydávaných
již od počátku 90. let 19. století, poskytuje přehled o vývoji uličního názvosloví, umístění důležitých úřadů, škol, průmyslových objektů, o trasách veřejné hromadné dopravy nebo i o plánované
regulaci stavebního vývoje města a jednotlivých městských čtvrtí.
Jozef Šerka

Mapa Moravské Ostravy a toku Ostravice s návrhem protipovodňových
opatření. Josef Anneis, 1779

Detail průtahu císařské silnice, spojující
Opavu s Těšínem, středem města
Moravské Ostravy. Fr. Schneider, 1836

Mapa, kterou nechal městský úřad pořídit v 80. letech 19. století. Zachycuje polohu budov a pozemků, čísla
stavebních a zemědělských parcel, názvy ulic, ale také názvosloví místní (např. název Oberfeld – Horní pole,
dochovaný dosud v názvu ulice Hornopolní) včetně jmen již v té době vysušených rybníků (Špaček, Masarsky),
které se původně rozkládaly na území mezi dnešními ulicemi Stodolní a Mariánskohorskou. Jsou označeny
důležité průmyslové objekty (doly Jiří, Jindřich, Šalomoun, Karolina a Hlubina či Žofínská huť) a zakreslen
výškopis (hnědé vrstevnice). Černá, modře podtržená čísla udávají maximální výšku vodní hladiny při povodni
v roce 1880. Na mapě vidíme též demarkační linii mezi důlními těžířstvy (Severní dráhy Ferdinandovy a barona
Rothschilda) a také návrh tzv. městského rajónu (zelenou čarou), vlastně ohradníku, který měl střed města před
následky poddolování chránit

Přehled majetku, příslušejícího k obci Hrabová. Johann Volny, 1809

Mapa Slezska. Vydavatel Covens a Mortier, Amsterodam, 1741

KnIHAŘSKÁ DÍLnA
Nedílnou součást archivu tvoří knihařská a restaurátorská dílna,
která ve zjednodušené podobě vznikla roku 1979. V předchozím
období byly knihařské i restaurátorské práce zajišťovány externími
dodavateli. Nyní dílnou prochází zejména úřední a pamětní knihy,
pergamenové listiny, papírové listy, pečeti, ale i poškozené noviny,
které tvoří důležitou součást archivní knihovny.
Roku 1981 bylo zahájeno vybavování dílny různými nástroji, kterých
bylo potřeba pro její plnohodnotný provoz. Knihaři tak postupně mohli
využívat nové řezačky (přířezy lepenek, papírů, kartonů a ořezávání
knih), zlatičky (zlacení desek knih), pákových nůžek (k řezání kartonů,
papírů nebo lepenek), malého a velkého knihařského lisu (pro
zatížení materiálů a knih). Dále pak digestoře pro odsávání pachů
a drobných částeček prachu ve vzduchu při restaurování. Vedle toho
jsou využívány i běžné nástroje jako kladivo, nůžky, dřevěná palice
a vrtačka, ale také specifické pomůcky pro knihaře, jako je knihařská
kostka, knihařské nitě a motouzy nebo ozdobné filety, potřebné
např. při vtiskování ozdobných ornamentů do různých materiálů,
ke kterým patří plátno, kůže a pergamen.
Práce knihaře v Archivu města Ostravy spočívá v restaurování jak
znečištěných nebo plísní znehodnocených dokumentů, tak především
v opravách archiválií, na nichž se výrazně podepsala nejen doba
jejich vzniku, tak také kvalita materiálu nebo způsob zacházení.
Jakub Vaculík, Markéta Stachová

Základním úkolem a cílem práce knihaře a restaurátora je záchrana a obnova znehodnocených nebo poškozených dokumentů a šetrnými metodami
a pracovními postupy navrácení pokud možno do jejich původní podoby

V knihařské praxi se hojně využívá moderních technologií, ale i léty vyzkoušené postupy
jako je např. práce s japonským papírem

Pohled do knihařské dílny, vpravo pákové nůžky na řezání papíru, kartonu
nebo lepenky

Pro patrně nejstarší výzdobnou technologii – slepotisk – je potřeba větší počet nástrojů různého tvaru
a dekoru, přičemž základními nástroji jsou hladké nebo ozdobné linky – filety

Milimetrovou přesnost ořezu zaručuje elektronická řezačka papíru
Maxima

Nevhodné uložení dokumentů u původců může mít za následek jejich
značnou devastaci

Malý lis a velký knihařský lis sloužící k zatížení knih
např. po zhotovení nové knižní vazby

publikace

V roce 2013 si připomínáme nejen 90 let existence archivu, ale také 50 let od zahájení vydávání sborníku OSTRAVA. Cesta k pravidelnému
vydávání periodika byla poměrně dlouhá. Mezi jeho předchůdce můžeme zařadit Věstník archivu a muzea ostravského kraje, jehož iniciátorem
a také hlavním přispěvatelem byl první archivář Alois Adamus. Vyšel však jen v roce 1926 a 1935. Za okupace byl vydáván pod vedením
tehdejšího městského archiváře Julia Klitznera časopis (1942–1944), jehož obsah byl ovšem značně nacisticko-propagační.
Až s nástupem Karla Jiříka na místo ředitele archivu v roce 1961 se podařilo prosadit záměr pravidelného vydávání společenskovědního
sborníku. První svazek s názvem OSTRAVA a podtitulem sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města vyšel v roce 1963 s cílem publikovat
studie a články zpracovávající historii města a také studie o výstavbě a rozvoji města v nedaleké budoucnosti. Již od prvních svazků se
podařilo získat široký okruh přispěvatelů z univerzitních a vědeckých pracovišť, kteří přispěli k jeho vysoké odborné úrovni. Původně
zamýšlené každoroční vydávání se později ustálilo na dvouletém intervalu, od svazku 25 se frekvence vydávání opět změnila na roční.
Na podzim 2013 bude prezentován svazek v pořadí 27. Od roku 1997 rovněž pravidelně vychází tiskem výtah z rukopisu kroniky města
s názvem Ostravské kalendárium.

Sborník OSTRAVA, příspěvky
k dějinám a současnosti
Ostravy a Ostravska,
1–26 přináší celkem 547
příspěvků, mapujících historii
města Ostravy a jeho okolí
od pravěku až po aktuální
současnost. Jeho vnitřní
členění zůstává prakticky
od roku 1963 neměnné, a to
do oddílů Studie a materiály,
Osobnosti, Vzpomínky, Edice,
Bibliografie, díky rozšíření
okruhu přispěvatelů po roce
1989, otevírání tabuizovaných
témat je jeho obsah podstatně
pestřejší.

Další vydavatelská činnost archivu v posledních 50 letech je spíše ojedinělá. Pod redakčním vedením Karla Jiříka a Blanky Pitronové vznikly
moderně zpracované Dějiny Ostravy (1967), jež odrážely posun v historickém bádání od doby vydání dějin Aloise Adamuse s názvem
Dějiny města Ostravy v přehledu až do r. 1860 (1927), tak i Dějiny Ostravy vydané v roce 1993. Z dalších publikací nelze opomenout edice
listin vztahující se k historii města, a to jak Závěť olomouckého biskupa Bruna z roku 1267 (1967), v níž je poprvé písemně zmíněna Ostrava,
tak i edici tržního privilegia s názvem Z vrozené dobrotivosti – privilegium Karla IV. pro Ostravu (2010).
Tomáš Karkoszka

Dějiny Ostravy,
vydané v roce 1993,
vznikly ve spolupráci
odborníků
z univerzitních
a vědeckých
pracovišť a byly
dovedeny k roku
1953. Dotkly se
témat do té doby
nepřípustných jako
např. politických
procesů v padesátých
letech 20. století

Publikace Z vrozené dobrotivosti – privilegium Karla IV. pro
Ostravu (2010) představuje nejstarší dochovanou archiválii
z roku 1362 ve fondech Archivu města Ostravy. Zabývá
se okolnostmi vzniku listiny, osobnostmi podílejícími se
na jejím vyhotovení, popisem významu výročního trhu pro
město Ostravu ve 14. století a uložením listiny v minulosti
a současnosti

Kniha Českoslovenští legionáři, rodáci a občané
Ostravy, vydaná v roce 2002, zapadá do projektu
zachycení památky na legionáře první světové
války, iniciovaného generálem Rudolfem Krzákem.
Přináší nejen seznam více než tisícovky legionářů
spjatých s Ostravou v jejím dnešním rozsahu, ale
také zachycuje záslužnou činnost místních jednot
Československé obce legionářské na Ostravsku
v období první republiky

Závěť olomouckého
biskupa Bruna z roku
1267 byla připravena
u příležitosti oslav 700.
výročí založení města
v roce 1967. Tento
dokument, uložený
v olomoucké pobočce
Zemského archivu
v Opavě, je mimořádně
cenným pramenem pro
národní dějiny i pro
moravský místopis
a z důvodu první písemné
zmínky o Moravské Ostravě
je považován za její křestní
list. Slavnostní provedení
edice podtrhuje i tisk
na ručním papíru

Ostravské kalendárium v chronologickém přehledu nabízí řadu informací o politických, společenských,
kulturních a sportovních událostech ve městě a také o těch, které se k němu v uvedeném roce vztahují.
Pro rychlejší orientaci v jednotlivých stručných záznamech je možné využít rejstříků – jmenného,
institucí – a také přehledu akcí k významným výročím. Poprvé byly zachyceny události takto přehledným
způsobem za rok 1996. Autorem kalendárií je kronikář města, od roku 2000 tento přehled připravuje
Martin Juřica

