
Historicky první Den otevřených dveří v Archivu města Plzně 

 

Dne 9. června 2009 se Archiv města Plzně připojil k propagační akci Mezinárodní 

archivní rady a u příležitosti Mezinárodního dne archivů poprvé otevřel dveře široké 

veřejnosti. Archiváři tak chtěli ukázat dlouholetou tradici svého mateřského městského 

archivu, neboť právě v červnu (4. 6. 2009) jsme si připomněli 140. výročí od jmenování 

prvního městského archiváře Martina Hrušky. Pro tuto příležitost byla vytištěna informativní 

brožura se stručným nástinem historie a současnosti archivu. 

Pro zájemce z řad veřejnosti jsme připravili exkurzi na pracoviště, kam běžný 

návštěvník archivu nemá přístup. Nejdříve v přízemí budovy bylo možné si prohlédnout 

pořádací místnosti, digitalizační pracoviště i výstavku fotografií a plánů předchozí (v letech 

1954–1961 sídlil archiv v empírové budově bývalých lázní v sadech 5. května) i současné 

budovy (Veleslavínova 19), která je památkově chráněnou klasicistní budovou s empírovou 

fasádou, postavenou ve dvacátých letech 19. století. Potom návštěvníci nahlédli do tří nově 

vybudovaných klimatizovaných místností, které byly tehdy ještě ve zkušebním provozu, tudíž 

bez archiválií. Prohlídka byla doplněna výkladem archivářky Jitky Janečkové o historii 

archivu a jeho sídlech v minulosti i současnosti. Skupiny dále prošly za doprovodu archivářky 

Ivany Vaňkové depozitářem a mohly nahlédnout do jediné vězeňské cely, která byla 

ponechána v původním stavu a v archivářském žargonu je žertem nazývána Kozinova. 

V budově byla totiž až do padesátých let 20. století policejní věznice. Dále prohlídkový okruh 

vedl do badatelny a knihovny archivu, kde archiváři Štěpánka Pflegerová a Adam Skála 

připravili výstavku některých zajímavých archiválií a publikací. Prohlídka byla ukončena 

výkladem městského archiváře Jaroslava Douši nad ukázkami vzácných archiválií. 

Návštěvníky zaujala nejstarší uložená kniha, kterou je žaltář z konce 13. století, ale též 

panovnická privilegia pro město či ukázky vzácných literárních pozůstalostí, např. rukopisy 

J. K. Tyla či korespondence Karla Klostermanna a Josefa Skupy.  

Den otevřených dveří se setkal s velkým ohlasem. Začátek exkurzí byl vyhlášen 

na každou celou hodinu od 9 do 15 hodin a celkem přišlo 234 návštěvníků. Velký zájem byl 

ze strany základních a středních škol, které se musely předem ohlásit, aby z časových 

a kapacitních důvodů nebyl narušen plynulý průběh prohlídek. Provedli jsme také skupinu 

„spřízněných“ kolegyň – knihovnic z Knihovny města Plzně a úředníků z Magistrátu města 

Plzně, včetně zástupců vedení města. Hned následující den o konání akce informoval denní 

tisk (Plzeňský deník a MF Dnes), jehož redaktoři byli mezi prvními návštěvníky a kladli 

všetečné otázky nejen provádějícím archivářům, ale také šéfovi archivu. 

Ukázalo se, že je velmi užitečné otevřít archivní prostory široké veřejnosti, neboť stále 

přetrvává poněkud mlhavé povědomí občanů o jakési tajemnosti těchto institucí s nejasnými 

konturami jejich činnosti. K propagaci a objasnění práce archivu bezesporu podobné akce 

přispívají, neboť uchovávané archiválie představují důležité doklady k dějinám města 

a regionu.  

     Jitka Janečková 

 

 


