
Den otevřených dveří v Archivu města Plzně potřetí 

 

Dne 9. června 2016 proběhl historicky třetí Den otevřených dveří v Archivu města Plzně. 

Pracoviště archivu se opět po pěti letech otevřela veřejnosti. Vzhledem k tomu, že skupiny 

návštěvníků byly kapacitně omezeny, mělo možnost prohlédnout si naše nejzajímavější materiály asi 

120 zájemců. 

Kromě informací o archivní budově, archivu samotném a archiváliích v něm uložených si návštěvníci 

mohli prohlédnout ukázky cenných listin včetně zlaté buly císaře Zikmunda Lucemburského z roku 

1434 či listiny z roku 1307, kde je dochována nejstarší městská pečeť, ukázky nejstarších 

a nejzajímavějších rukopisů (tzv. Osecký žaltář z konce 13. století, herbář či misál z 15. století či opis 

Tannerovy plzeňské kroniky), materiály vztahující se k pobytu Bedřicha Smetany v Plzni (školní 

katalog německého gymnázia, dopis B. Smetany sbormistru Hlaholu M. Slezákovi i autograf 

Smetanova Scherza) a nejrůznější veduty a pohledy na Plzeň včetně alba fotografií z první poloviny 

20. století.  

Část expozice byla věnována Josefu Skupovi, jistě zaujaly loutky Spejbla, Hurvínka i Kašpárka.  V rámci 

knihovny návštěvníci vyslechli informace o knihovním fondu, prohlédli si ukázky starých tisků (např. 

Kroniku českou Václava Hájka z Libočan z roku 1541). Pozornost zde byla věnována i plzeňskému 

knihtisku v 15. století.  

Jedinečným zážitkem bezesporu bylo zhlédnutí originálu rukopisu Tylovy hry Fidlovačka s textem 

písně Kde domov můj (české národní hymny), který je Archivní kulturní památkou. 

Pozornost upoutaly ukázky ze školních katalogů či zápisů ze školního prostředí, fotografie událostí 

v Plzni v roce 1968 i vyprávění o legendární plzeňské popravě Jana Sladkého Koziny a budově našeho 

archivu mylně spojované s jeho vězněním, neboť byla postavená až v letech 1820–1821 pro policejní 

účely. V rámci prohlídky depozitáře s ukázkami dalších archiválií a dobového tisku (kupř. s tím, co 

psaly plzeňské noviny před sto lety) se návštěvníci podívali do jedné vězeňské cely, ponechané 

v původním stavu.  

Kladné ohlasy od návštěvníků jistě povedou v příštích letech k zopakování celé akce. 


