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Úvod
Archiv Ostravské univerzity (dále jen „OSU“) je specializovaným archivem ve smyslu § 51
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů. Akreditace byla udělena Odborem archivní správy Ministerstva vnitra
České republiky na základě akreditačního řízení ve smyslu citovaného zákona ke dni 3. 8.
2020. Archiv OSU tvoří dvě trvale zabezpečené místnosti (č. 102 a 103) proti vniknutí
nepovolaných osob s celkovou kapacitou 1 453 běžných metrů. V současné době prostorová
rezerva naprosto dostačující. K ukládání dokumentů v archivu slouží pojízdná regálová
soustava, která byla k 31. 12. 20221 využita ze 3 %. Archiv zajišťuje předarchivní péči a
ukládá a pečuje o archiválie vzniklé z činnosti OSU, současně plní metodicko-poradenskou a
kontrolní funkci pro spisovou službu na univerzitě a podílí se na tvorbě vnitřních norem s
vazbou na archivnictví a spisovou službu, na stanovení směřování rozvoje elektronických
systémů spjatých se spisovou službou na univerzitě.

Adresa
Archiv Ostravské univerzity
Syllabova 2879/19
Ostrava-Vítkovice
700 30

Webové stránky
https://rektorat.osu.cz/25917/o-archivu/.

Organizační zajištění
Archiv OSU je organizačně začleněn pod Rektorát OSU, resp. Ekonomický odbor - Oddělení
archívu a spisové služby, jehož vedoucí je Bc. Veronika Štěpánková. Odbor zároveň zajišťuje
také provoz spisovny, datové schránky a podatelny.

Personální zajištění
Ke dni 31. 12. 2021 měl Archiv OSU dva stálé pracovníky:
-

Mgr. Radomír Seďa, referent spisové služby, archivář (úvazek 1,0)

-

Mgr. Eva Šímová, t. č. na rodičovské dovolené, kterou zastupuje Bc. Eva Kubánková
(Hranická), referentka spisové služby, archivářka (úvazek 1,0)

Souhrnné informace ze základní evidence NAD – k 31. 12. 2021
Počet archivních souborů: 6
Počet archivních fondů: 6
Počet archivních sbírek: 0
Počet běžných metrů celkem: 43,86
Časový rozsah: (1898) 1927–2006
Evidenční status archiválií: 1 – archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Počet skartačních řízení v roce 2021: 1

OSU spravuje následující archivní soubory
Číslo listu
NAD souboru
1

Název souboru

Metráž
souboru
v bm
28, 90

Počet ev. jednotek
souboru

Časový rozsah

2

Pedagogická
fakulta Ostrava
Miroslav Malura

262

1953–1992

3,58

12

1965–2001

3

Milan Myška

7,58

72

1968–2006

4

Oldřich Prudel

2,64

3

5

Alois Knop

0,44

4

(1898) 1927–
1987
1928–1999

6

Miloslav Kincl

0,72

6

1949–2005

Metráž
Archiválie
nezpracované
zpracované
inventarizované
Celkem:

metráž (v bm)
43,86
0
0
43,86

Evidenční jednotky
Ev. jednotky:
kartony
balíky
jiné

počet
359
0
40

Celkem:

399

Fyzický stav archiválií
Fyzický stav ev. jednotek
nepoškozeno
poškozeno
nezjištěno

Metráž (v bm)
43,86
0 bm
0 bm

podíl
100 %
0%
0%

Podmínky pro ukládání archiválií a zajištění jejich ochrany před poškozením jsou splněny.
Vstupní dveře jsou opatřeny mříží, rovněž všechna okna ve všech depozitářích jsou
zamřížovaná. V depozitářích se pravidelně provádí větrání. Mimo topnou sezónu je v provozu
v příslušných místnostech odvlhčovač vzduchu. Třikrát týdně dochází v obou místnostech
k měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu. V depozitářích je udržována čistota, každý
týden se stírají podlahy. Archiv OSU je vybaven požárními dveřmi, elektronickou požární
signalizací a elektronickou zabezpečovací signalizací, každoročně je prováděna revize regálů
a prověrky BOZP a PO. Nově byla nad hlavním vchodem do objektu umístěna kamera
s trvalým záznamem.

Vnější změny v roce 2021
Vnější změna:
Přírůstky výběrem ve skartačním řízení
Přírůstky delimitací
Přírůstky výběrem archiválií mimo skartační řízení
Celkem:

metráž
70 bm
3,8 bm
0 bm
73,8 bm

Vnitřní změny v roce 2021
Vnitřní změna:
vnitřní přírůstek (obecná změna, dohledání)
vnitřní úbytek (nedohledání)
Celkem:

Zpracování archiválií
Archivní soubory v péči Archivu OSU jsou nezpracované.
Zpracováno: 0 bm
Archivní pomůcky: 0
Bezpečnostní kopie archiválií: 0

metráž
0 bm
0 bm
0 bm

Využívání archiválií
Počet badatelů: 2
Počet badatelských návštěv celkem: 3
Počet vypůjčených evidenčních jednotek: 0
Počet rešerší pro úřední účely: 2
Počet rešerší pro soukromé účely: 0

Publikační činnost Archivu OSU
Archiv v roce 2021 spolupracoval s Archivem města Ostravy na vydání jeho sborníku
autorským článkem:
Seďa, Radomír: Od vzniku Vyšší pedagogické školy v Opavě k současné podobě Ostravské
univerzity. In Ostrava 35. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava
2021, s. 11-52.

Další činnost Archivu OSU
S účinností od 24. 9. 2021 byl vydán dodatek č. 1 opatření rektora č. 127/2021 Spisový řád,
na základě kterého došlo v příloze č. 1 – Spisový a skartační plán k úpravě skartačních lhůt u
dvou spisových znaků.
Během minulého roku se podařilo získat delimitací z Archivu města Ostravy tři osobní fondy
bývalých akademiků univerzity, resp. jejího právního předchůdce Pedagogické fakulty
v Ostravě: Oldřich Prudel, Alois Knop a Miloslav Kincl. Dbalo se na větší informovanost
veřejnosti o existenci pracoviště, ať již umístěním cedulky u vstupních dveří Archivu OSU,
nebo zřízením webových stránek, které jsou průběžně aktualizovány.
V rámci propagace a prezentace univerzity se archiv od prosince 2021 podílí na základě
rozhodnutí vedení OSU při tvorbě úplné databáze absolventů všech šesti fakult poskytováním
požadovaných studijních spisů. Dále pracoviště poskytlo informace a dobové fotografie pro
dvě samostatné publikace vydané vedením univerzity.
V rámci skartačního řízení bylo do archivu OSU přemístěno 70 bm archiválií z let 1953–
2019,
a naopak 35 bm dokumentů povahy S z let 2002–2005, 2009–2010 a 2014–2015 s uplynulými
skartačními lhůtami bylo odvezeno společností REISSWOLF likvidace dokumentů a dat,
s.r.o. ke skartaci.

Služební cesty se v minulém roce uskutečnily pouze dvě. První se konala 26. 10. 2021
u příležitosti 34. valné hromady České archivní společnosti v Národního archivu v Praze,
druhá 14. 12. 2021 v Zemském archivu v Opavě, kde proběhla porada akreditovaných
archivů.
Pracovníci archivu se během listopadu 2021 podíleli na fyzické inventuře majetku rektorátu
OSU. Kromě toho mělo dojít ke zvýšení kompetencí pracoviště zřízením depozitáře
uměleckých děl přímo v budově archivu. Od tohoto záměru bylo prozatím upuštěno.
V roce 2022 se počítá s vydáním Opatření rektora - Badatelského řádu, dále se zřízením
dalších archivních fondů: Rektorát OSU, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Kamil
Rodan, Sbírka soudobé dokumentace

a Sbírka

diplomových

prací,

s postupným

zpracováváním
a inventarizací stávajících fondů, ale také s přípravou nového skartačního návrhu a
s doplněním technického vybavení pracoviště v podobě pořízení skeneru.
Výroční zprávu vyhotovil: Mgr. Radomír Seďa
V Ostravě, 11. 1. 2022
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