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ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM (AMÚ) byl členěn na úseky:
1. historický archiv
2. spisový meziarchiv
V roce 2018 archiv zpracoval dva materiály do Rady města Ústí nad Labem. První se týkal
rekonstrukce střechy a druhý financování knihy Ústí nad Labem v roce 2018 Ministerstvem
kultury ČR.
AMUL eviduje počty žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb. a způsob jejich vyřizování.
Za rok 2018 byla evidována jedna žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. Ke dvěma žádostem
dle zákona 106/1999 byly poskytnuty dílčí podklady.
Personální stav
Personální stav archivu k 31. 12. 2018 je následující:
1) Mgr. Petr Karlíček, Ph.D., ředitel archivu
2) PhDr. Věra Hladíková, vedoucí odborná archivářka, zástupkyně ředitele
3) Stanislava Kešnerová, samostatná archivářka
4) Jitka Pieňkosová, archivářka a uklízečka
5) Mgr. Helena Patráková, odborná archivářka ve spisovém meziarchivu
6) Danka Pilařová, archivářka ve spisovém meziarchivu

Předarchivní péče
V roce 2018 byly provedeny tyto kontroly vedení spisové služby:
1. Úřad městského obvodu Neštěmice, U Radnice 229, Ústí n. L. (12. dubna 2018)
2. Domov pro seniory Bukov p. o., Za vozovnou 783/1, ÚL (21. května 2018)
3. Úřad městského obvodu Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, Ústí n. L. (25. května 2018)
4. Úřad městského obvodu – město, Velká Hradební 2336/8A, Ústí n. L. (25. září 2018)
5. Domov důchodců Dobětice p. o., Šrámkova 3305/38A, Ústí n. L. (29. října 2018) –
mimořádná kontrola
V plánu kontrol na rok 2018 figurovala kontrola centrální spisovny ÚMO Střekov, která ale
nebyla z provozních důvodů realizována. Místo ní byla provedena dohlídka spisové služby
v Domově důchodců v Doběticích.
Pověření pracovníci nahlédli do platných spisových a skartačních řádů a prohlédli prostory
spisoven. Byla provedena namátková kontrola podacích deníků a evidencí dokumentů ve
spisovně. Dále byly konzultovány dotazy a podněty vedoucích spisoven.
Z kontrol byly vyhotoveny protokoly, jež byly předány odpovědným osobám a odboru
kontroly magistrátu města.
Ve spolupráci se SOA Litoměřice byly navíc vykonány skartace a archivní dohlídky na několika
městských a obecních úřadech v okresu Ústí nad Labem - např. MÚ Trmice, ObÚ Homole pod
Pannou, ObÚ Povrly, ObÚ Ryjice, ObÚ Řehlovice, či ObÚ Velké Chvojno. Dále pak na několika
základních i středních školách či učilištích - např. ZŠ Chlumec, ZŠ Velké Chvojno, SPŠ
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Resslova Ústí nad Labem, SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem-Krásné Březno, SOU Služeb Trmice,
aj.
Archiv města Ústí nad Labem eviduje za uplynulý rok 2018 celkem 54 skartací.

Archiválie v Archivu města Ústí nad Labem a stav jejich zpracování

nezpracováno
zpracováno
z toho
inventarizováno
celkem

běžných metrů
683,37
1272,01
1267,05

%
34,95
65,05
64,80

1955,38
Přírůstky archivu a akviziční činnost

V roce 2018 archiv získal následující přírůstky:
1. MMUL (správní odbor) – volby do PS PČR (2006), celkem 0,33 bm.
2. MMUL (správní odbor) – volby do OZ (2006), celkem 0,22 bm.
3. ObÚ Povrly – obecní kroniky a přílohy k nim (1990-1992), celkem 0,03 bm.
4. MNV Povrly – kroniky BSP-MNV (1971-1981), celkem 0,22 bm.
5. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem – Jitřní (1980-2008), celkem 0,55 bm.
6. Městská policie Ústí nad Labem – povodně, prevence kriminality, projekty (1996-2008),
celkem 0,44 bm.
7. MMUL (finanční odbor) – zakázky velkého rozsahu, vybraná korespondence (2007),
celkem 0,44 bm.
8. ObÚ Velké Chvojno – vybrané spisy (1999-2013), celkem 0,22 bm.
9. ÚMO Neštěmice – volby senátní i parlamentní, referendum EU (1998-2004), celkem 0,22
bm.
10. MěstNV Neštěmice – kroniky SPOZ (1959-1973), celkem 0,11 bm.
11. Domov pro seniory Bukov – rozbory hospodaření, rozpočty (1995-2007), celkem 0,11
bm.
12. ZŠ Velké Chvojno – třídní výkazy, plány práce, rozpočty (1947-2012), celkem 0,44 bm.
13. ObÚ Ryjice – zápisy OZ a rady, povodně, hasiči, aj. (1990-2006), celkem 0,22 bm.
14. FÚ Žežice – kronika (1849-1920), celkem 0,04 bm.
15. FÚ Mojžíř – kronika (1924-1927), celkem 0,01 bm.
16. Václav Vik (osobní fond) - turistika v okrese Ústí n. L. (1979-1990), celkem 0, 11 bm.
17. Obecná škola (česká) Chabařovice – kronika (1910-1938/1945-1966), celkem 0,04bm
18. ObÚ Řehlovice – zápisy OZ a rady (2000-2002), celkem 0,02 bm.
19. MMUL (kancelář taj.) – zápisy z kontrol škol (2007), celkem 0,06 bm.
20. ObÚ Homole u Panny – volby, korespondence, rozpočet, aj. (1998-2010), celkem 0,12
bm.
21. Nár. škola Arnultovice – třídní výkazy (1957-1961), celkem 0,01 bm.
22. ZDŠ Řehlovice – třídní výkazy (1962-1972), celkem 0,22 bm.
23. ZDŠ Dubice – třídní výkazy, třídní knihy (1960-1972), celkem 0,04 bm.
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24. ZŠ Chlumec – třídní výkazy, zápisy PO, fotografie (1945-2011), celkem 0,66 bm.
25. Alois Komár (osobní fond) – osobní doklady, fotografie, grafika, korespondence
(1926-2012), aj, celkem 2,2 bm.
26. Státní pozemkový úřad, ÚP Teplice – písemnosti zaniklého pracoviště Ústí nad Labem
(2002-2008), celkem 5,28 bm.
27. Spec. ZŠ a praktická škola Ústí nad Labem (Pod Parkem) – výroční zprávy (1996-2007),
celkem 0,11 bm.
28. Spec. ZŠ praktická Ústí nad Labem (Karla IV.) – výroční zprávy (1995-2007), celkem 0,11
bm.
29. Městská policie Ústí nad Labem (okrsek I.) – situační zprávy, statistika, kontroly,
stížnosti, aj, (2009-2013), celkem 4,29 bm.
30. ObÚ Povrly –zápisy OZ a rady, podklady pro OZ a radu, zápisy komisí, stížnosti, aj.
(1990-2012), celkem 4,41 bm.
31. Archiv obce Povrly – lesní hospodaření (1936-1937), celkem 0,01 bm.
32. MNV Povrly – kroniky NV, pamětní knihy, zápisy komisí, aj. (1945-1990), celkem 0,96 bm.
33. Ladislav Šimko (osobní fond) – fotografie demolic v Ústí n. L., hrad Blansko (1975-1990),
celkem 0,01 bm.
34. Zdeněk Horský (osobní fond) – tzv. korunové písničky (1919-1974), celkem 0, 44 bm.
Spisový meziarchiv se v roce 2018 podobně jako v minulých letech rozrostl především o
dokumenty předané odbory města Ústí nad Labem - zejména odborem stavebním.
Badatelé
V roce 2018 studovalo v badatelně archivu celkem 92 badatelů, z toho 1 cizinec. Počet
badatelských návštěv v roce 2018 byl 143.
Poskytování informací a rešerší
Historický archiv v roce 2018 vyřídil celkem 229 dotazů a žádostí o rešerše písemně a 413
dotazů elektronicky.
Úložní plocha
V současné době má archiv k dispozici přibližně 1294 běžných metrů volných regálů a volné
místo pro postavení regálů o kapacitě přibližně 250 běžných metrů. Volná úložní kapacita
archivu vystačí na dobu přibližně 25-30 let.

Počítačová a reprografická technika
Archiv je vybaven odpovídající počítačovou a reprografickou technikou. Tuto techniku
dodává a udržuje firma Metropolnet a. s. Ústí nad Labem.
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Archivní knihovna
Archivní příruční knihovna v roce 2018 se rozšiřovala koupí, dary a publikační činností
archivu o 80 svazků. Ke dni 31. prosince 2018 obsahovala archivní příruční knihovna celkem
3078 svazků.
Ediční a vydavatelská činnost archivu
V roce 2018 Archiv města Ústí nad Labem vydal v městském nakladatelství tuto publikaci:
1. Petr KARLÍČEK, Ústí nad Labem v roce 1918. Přelomový rok ve městě a jeho okolí, 90
stran, 800 výtisků.
Polovina nákladu byla uhrazena z prostředků MK ČR vyhrazených k propagaci stého výročí
založení Československé republiky.
Exkurse, přednášky, vědecké konference a výstavy
V roce 2018 Archiv města Ústí nad Labem navštívily 2 exkurse žáků základních škol a 4
exkurse studentů FF UJEP, katedry historie.
Dále se archiv spolupodílel na několika akcích s v Muzeem města Ústí nad Labem. PhDr. Věra
Hladíková připravila historické podklady k Noci kostelů a s dalšími pracovnicemi archivu
dodala historické informace ke scénáři komiksu Ústečané ve Velké válce. Věra Hladíková dále
prováděla vyhledávací činnost pro Sdružení občanů Chabařovic, které se zasadilo o zhotovení
Stolpersteinů (kamenů upomínajících na oběti holokaustu) na místním náměstí. Z této akce
také vznikla ve spolupráci s AMUL publikace Stanislava Sochockého nazvaná Smutný příběh
Židů nejenom v Chabařovicích.
Ředitel archivu Mgr. Petr Karlíček, Ph.D. se podílel ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad
Labem a odborem cestovního ruchu na Magistrátu města Ústí nad Labem na přípravách
oslav stého výročí založení Československé republiky. V rámci toho napsal knihu Ústí nad
Labem v roce 1918. Její křest proběhl na Lidickém náměstí 11. prosince 2018 a ve stejný den
byla kniha představena na veřejné přednášce v Muzeu města Ústí nad Labem.
Petr Karlíček dále přednášel na vědeckých konferencích v Teplicích (Gymnázium Teplice),
České Lípě (Vlastivědné muzeum v České Lípě), Liberci (Technická univerzita), Praze (Národní
archiv ČR), Brně (Technické muzeum Brno) a Ústí nad Labem (UJEP, MMUL). V rámci
přednášek týkajících se událostí roku 1918 v Ústí nad Labem navštívil také dva místní
domovy důchodců, několik základních škol či Gymnázium a Střední odbornou školu dr.
Václava Šmejkala v Ústí nad Labem. V první polovině roku 2018 také vedl v regionu několik
vlastivědných vycházek.
Spolupráce se sdělovacími prostředky
Archiv spolupracoval s Českou televizí při přípravě zpravodajství a publicistických pořadů, s
Českým rozhlasem (Sever, Vltava, Wave a Plus), dále Ústeckým deníkem, Deníkem N a
Mladou frontou DNES.
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Výměna střechy zadního traktu AMUL
V září a říjnu 2018 proběhla výměna střechy zadního traktu budovy (objekt bývalé továrny)
v Hrnčířské 65/2, kde je uložena většina archiválií. Původní krovy i střecha pocházely
z počátku 20. století (cca. 1909). Ačkoliv do budovy archivu nezatékalo, krovy již byly
ztrouchnivělé a narušené dřevokaznými houbami nebo hmyzem. Podle projektantů i
stavebníků se jednalo o „havarijní stav“. Na konci listopadu 2018 došlo nápravě drobných
nedostatků – zhotovení izolace střešního vikýře a montáž stříšek na komíny. Celkové náklady
na výměnu střechy činily 1,4 mil. Kč.

1) Krovy i střešní krytina byly vyměňovány po částech, 2) Odstraňování okapových svodů,
3-4) Práce na střeše archivu, 5-6) Staré trámy poškozené stářím a dřevokaznými houbami
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7) Doprava materiálu na střechu, 8) Torza střešních trámů s úchyty na okapy, 9) Konečná
fáze rekonstrukce – instalace okapů a okapových svodů, 10) Likvidace dočasného otvoru
pro výtah materiálu, 11) Nová střecha – pohled do centra města, 12) Dodatečné práce –
komíny se stříškami (leden 2019)
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Příjmy archivu za rok 2018
Největším zdrojem příjmů archivu města Ústí nad Labem byl prodej knih vydaných městem,
v menší míře pak příjem ze služeb poskytovaných archivem. K 31. prosince 2018 činil tento
příjem 105 709,- Kč.
Spisový meziarchiv
Spisový meziarchiv Magistrátu města Ústí nad Labem pokračoval ve své činnosti jako úsek
Archivu města Ústí nad Labem nadále i v roce 2018. Odborné vedení meziarchivu prováděla
Mgr. Helena Patráková.
V roce 2018 bylo ve spisovém meziarchivu zpřístupněno 1290 stavebních spisů ve 207
kartonech. V současné době spisový meziarchiv vedle personálních spisů města Ústí nad
Labem a jeho zařízení spravuje 50 795 stavebních spisů v 6496 kartonech a 1295 spisů
dopravních staveb v 512 kartonech.
Zpřístupněné spisy jsou využívány pracovníky magistrátů a veřejností - především stavebníky
a žadateli o důchodové zabezpečení. Pracovnice spisového meziarchivu v roce 2018 vyřídily
celkem 684 žádostí o rešerše a vyhledání materiálů.
V Ústí nad Labem dne 11. ledna 2018

Mgr. Petr Karlíček, Ph.D., ředitel archivu

I. Personální podmínky archivu
Tabulka č. 1a Personální obsazení
Funkce
ředitel
zást. řed.
archivář
archivář
archivář
archivář

Jméno
Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.
PhDr. Věra Hladíková
Mgr. Helena Patráková
Stanislava Kešnerová
Jitka Pieňkosová
Danka Pilařová

Specializace
evidence NAD, zpřístupňování archiválií, vydavatelská činnost
zástupkyně ředitele, zpřístupňování archiválií, archivní rešerše
metodický dohled v předarchivní péči, zpřístupňování archiválií, archivní rešerše
hospodářka, zpřístupňování archiválií, archivní rešerše
obsluha badatelny, zpřístupňování archiválií, archivní rešerše
zpřístupňování personálních agend, archivní rešerše

Další odborné aktivity
přednášky, publikační činnost
přednášky, publikační činnost

I. Personální podmínky archivu
Tabulka č. 1b
Druh pracovní činnosti
1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor)
2. Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, hospodářky, sekretářky, písařky, podatelny
apod.)
3. Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři, uklízečky, ostraha, řidiči)
4. Informatika
5. Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie
6. Reprografie
7. Badatelské služby
8. Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici, tiskaři)
9. Předarchivní péče, kontrolní činnost
10. Archivní evidence a metodika
11. Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních souborů
12. Zahraniční styky
Celkem

Systematizovaný stav
1
1

Skutečný stav
1
1

0
0
0
0
1
0
1
0
3
0
7

0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
6

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
Tabulka č. 2 Protokoly o výběru archiválií ve skartačním řízení
Pracoviště

výběr archiválií ve skartačním řízení (počet Výběr archiválií mimo skartační řízení Počet správních řízení podle §
protokolů) u původců podle
(počet protokolů)
10 odst. 3
§3 odst. 1
§3 odst. 2
2
0
0
32

Archiv města Ústí nad Labem

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
Tabulka č. 4a. Zpracování archiválií
Název archivního souboru

celkem

Uspořádáno bm
za rok

-

Inventarizováno bm za rok

Průběžně
-

Definitivně
-

Zkatalogizováno
evidenčních
jednotek
-

Počet
Zrejstříkováno Jméno zpracovatele
katalogizačních evidenčních
záznamů
jednotek
-

-

-

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
Tabulka č. 4b. Reinventarizace
Název archivního souboru

Časový rozsah
-

Rozsah v bm po
reinventarizaci
-

Jméno zpracovatele
-

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
Tabulka č. 4c. Zpracování archiválií (součty)
Pracoviště

Uspořádáno
Inventarizováno bm za rok
bm za rok 2018
2018

Archiv města Ústí nad Labem
Inventarizace
Reinventarizace

Průběžně
-

-

Zkatalogizováno
evidenčních
jednotek

Počet
katalogizačních
záznamů

Zrejstříkováno evidenčních
jednotek

-

-

-

Definitivně
-

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
Tabulka č. 5. Využívání archiválií
Název pracoviště

Počet badatelů
celkem

Z toho cizinců

Počet
badatelských
návštěv

Počet správních
řízení podle §
38 odst. 2

AM Ústí nad Labem

92

1

143

0

Počet
zapůjčených
evidenčních
jednotek
189

Počet
vypůjčených
evidenčních
jednotek
0

Počet rešerší
pro úřední
potřebu

Počet rešerší
pro soukromé
účely

229

413

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
Tabulka 6. Provedené kontroly
Organizační jednotka
AM Ústí n. L.
AM Ústí n. L.
AM Ústí n. L.
AM Ústí n. L.
AM Ústí n. L.

Kontrolovaný subjekt
ÚMO Neštěmice
Domov pro seniory Bukov, p. o.
ÚMO Severní Terasa
ÚMO - město
Domov důchodců Dobětice, p. o.

Sídlo
Ústí nad Labem-Neštěmice
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem-Severní Terasa
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

Datum provedení
12. 4. 2018
21. 5. 2018
25. 5. 2018
25. 9. 2018
29. 10. 2018

IV. Stav archiválií
Tabulka č. IVa. Prověrky fyzického stavu archiválií
Název pracoviště
Archiv města Ústí nad Labem

Počet prověrek fyzického
stavu
4

Z toho archivních kulturních
památek
0

Z toho národních kulturních
památek
0

Počet případů zjištěného
poškození
0

IV. Stav archiválií
Tabulka b. Extrémní naměřené teploty a relativní vlhkosti v roce 2018
Místo měření
suterén
suterén
dvůr
dvůr
1. podlaží
1. podlaží
2. podlaží
2. podlaží
3. podlaží
3. podlaží

Datum měření
19. 2. 2018
30. 7. 2018
19. 2. 2018
30. 7. 2018
26. 2. 2018
13. 8. 2018
3. 1. 2018
13. 8. 2018
3. 1. 2018
6. 8. 2018

Teplota v °C
10
22
11
22
10
30
12
30
10
33

Datum měření
5. 3. 2018
30. 7. 2018
12. 3. 2018
4. 6. 2018
3. 1. 2018
26. 3. 2018
8. 1. 2018
26. 2. 2018
8. 1. 2018
26. 2. 2018

Relativní vlhkost v %
36
78
18
60
57
36
59
34
71
36

IV. Stav archiválií
Tabulka c. Množství bezpečnostních kopií zhotovených zhotovených v roce 2018
Název archivního souboru

Počet políček bezpečnostního
mikrofilmu
0

Počet kusů bezpečnostních
negativů
0

Počet políček studijních kopií

Počet digitálních kopií

0

0

V. Konzervace a restaurování archiválií
Tabulka a. Konzervace a restaurování archiválií
Druh archiválií
Počet pergamenových listin
Počet papírových listin
Počet přivěšených pečetí
Počet pergamenových rukopisů
Počet papír. rkp. nebo knih
Počet vazeb
Počet spisů
Počet map a plánů
Počet grafických listů

Značka archivního souboru
-

Zkonzervováno a zrestaurováno (kusů)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V. Konzervace a restaurování archiválií
Tabulka b. Konzervace a restaurování archiválií - zakázkovým způsobem
Název firmy
-

Počet zakázek
0

Náklady v Kč
0

VI. Knihovna
název pracoviště
AM Ústí nad Labem

evidovaných svazků k 31. 12. 2018
3078

přírůstků v roce 2018
80

VIII. materiálně technická situace archivu
Tabulka a) Využití kapacit a prostorová rezerva
Název pracoviště
AM Ústí n.L.

Využitá kapacita v bm
1955

Volná plocha bez regálů
200 m2

Volná kapacita regálů v bm
1300

Přírůstky za rok 2018 v bm
22,02

VIII. Materiálně technická situace archivu
Tabulka c) Celkový přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2018
Ukazatel
Příjmy
v tom: nedaňové a kapitálové
příjmy a příjmové dotace
Výdaje celkem *)

Rozpočet vč. mimorozpočtových zdrojů dle zákona č. 218/2000 Sb.

Celkové čerpání za rok 2018 v Kč

60.000

skutečné příjmy: 105.708,80

817.000
*bez platů, mzdovou agendu provádí Magistrát města Ústí nad Labem

448.334,41

