
Výstava „Archivem města Plzně v minulosti i současnosti“ aneb obnovení 
staré tradice? 
 

Dvojí výročí trvání Archivu města Plzně (dále archiv) byla připomenuta v letošním i minulém 
roce dvěma výstavami, o kterých je podrobněji referováno na stránkách Archivního časopisu 
(Š. Pflegerová, AČ roč. 59, č. 3, 2009, s. 253; táž, AČ roč. 60, č. 2, 2010, s. 166–167). První 
menšího rozsahu se konala pod názvem „Archiv města Plzně se představuje …“ ve dnech 10. 
ledna až 26. března 2009 ve výstavních prostorách 1. patra budovy radnice a byla malou 
připomínkou ke 130. výročí trvání archivu jako instituce (od roku 1879 byl součástí 
Městského historického muzea v Plzni, dále muzeum). Druhá a již poněkud rozšířená nazvaná 
„Archivem města Plzně v minulosti i současnosti“ proběhla ve dnech 4. až 29. ledna 2010 
v mázhauzu plzeňské radnice a  hlásila se ke 140. výročí jmenování prvního městského 
archiváře v Plzni, kterým se 4. června 1869 stal městský registrátor Martin Hruška (šlo o 
ocenění jeho zásluh při záchraně listin městského archivu a také za sepsání Knihy pamětní 
města Plzně).  

V této souvislosti bych ráda zabrousila do období „zlatého věku“ výstavní činnosti našeho 
archivu, a to za působení městského archiváře Fridolína Macháčka, který kromě vedení 
archivu řídil ještě muzeum. Krátce po svém nástupu (počátkem roku 1908) zorganizoval 
průkopnicky pojatou výstavu o vývoji „latinského písma rukopisného“. Hned v roce 1912 
následovala výstava na téma českého obrození a v roce 1923 o stavebním vývoji Plzně. O rok 
později se připojil k celostátním „Žižkovým oslavám“ uspořádáním výstavy o „husitském 15. 
století“ v Plzni a v roce 1927 připomněl odkaz svého předchůdce Josefa Strnada (vystavením 
archiválií zakoupených fondem J. Strnada). V roce 1934 zorganizoval „valdštejnskou 
výstavu“ (k 300. výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu), při které jistě 
nezapomněl připomenout Valdštejnův pobyt v Plzni krátce před jeho smrtí, a výstavu s 
názvem „Kde domov můj“. O tři roky později se uskutečnila výstava o T. G. Masarykovi 
(vystaveny byly dopisy a jiné památky po prezidentovi z fondu Jana Sýkory, jeho pomocníka 
z první světové války) a poslední předválečnou výstavu připravil ještě v dubnu 1938. Běžné 
tehdy bylo vystavování originálů archiválií (městských knih, listin či korespondence), jak 
tomu bylo ještě v dubnu 1952, kdy Macháček se svými spolupracovníky (dr. Bělohlávek byl 
tehdy na vojně) připravil výstavu s názvem „Archiv včera a dnes“, na které názorně ukázali 
jak současnou tak minulou „péči o archiválie“ a významné cimélie. K vidění byly např. 
„v koutě zaprášená hromádka pergamenů“ , zlaté buly i další „vzácnosti“, jako třeba rukopis 
Tylovy „Fidlovačky“ s textem české národní hymny (naše jediná kulturní památka). Jako 
výstavní prostory tehdy bezesporu posloužily muzejní sály. Protože však archiv po svém 
odtržení od muzea o výstavní prostory přišel, nebyla možnost samostatné výstavy dále 
pořádat. Tento stav trvá dodnes, protože v budově archivu kromě menší badatelny chybí 
místnost ke konání podobných akcí. 

Staly se dvě poslední konané výstavy první vlaštovkou k obnovení staré tradice? Kolektiv 
pracovníků archivu chtěl upozornit na dlouholetou tradici archivní práce a představit její 
minulost i současnost, včetně pokladů ukrytých v archivních depozitářích. Při letošní výstavě 
byl proto využit veřejnosti snadno přístupný přízemní prostor plzeňské radnice, zvaný 
mázhauz. Při přípravě témat výstavy vyvstal kolektivu pracovníků úkol vpravdě nelehký: jak 
připravit poutavou expozici, když není možné vystavit originály archiválií. Proto byla 
jednotlivá témata (Archiv města Plzně včera a dnes; Sídla Archivu města Plzně; Medailony 
archivářů; Znak a pečeť města; Purkmistři, primasové, starostové, primátoři; Nejstarší listiny; 
Zlaté buly; Erbovní listiny; Rukopisy; Hudebniny; Z literárních pozůstalostí; Josef Skupa; 



Vendelín Budil; Hanuš Zápal; Rudolf  Štech a Mikoláš Aleš; Veduty; Mapy a plány; Sbírka 
grafiky; Ze starých plzeňských fotografií) představena pomocí šestadvaceti velkoplošných 
panelů za zdařilého grafického zpracování agenturou West Media, a zpestřena třemi vitrínami, 
které se podařilo zapůjčit díky velkorysé nabídce Západočeského muzea v Plzni. V nich byla 
prezentována archivní knihovna a sborník Minulostí západočeského kraje, sbírka starých tisků 
a současná archivní praxe (předarchivní péče, evidence a zpracování archiválií). Vernisáž 
výstavy dne 4. ledna osvěžila svým pěkným hudebním vystoupením skupina Gutta z Dýšiny 
v dobových kostýmech. Výstava vzbudila také zájem médií, informace o ní přinesly místní 
deníky (MF Dnes 5. 1. 2010 a Plzeňský deník 12. 1. 2010), Český rozhlas Plzeň, Rádio 
Blaník i televize ZAK. 

Tato výstava, doufejme, přispěla k tolik potřebnému připomenutí naší činnosti, neboť je 
zřejmé, že je stále zahalena jakousi tajemnou neznámou. Jak se to podařilo, lze usuzovat z 
kladných ohlasů veřejnosti. V návštěvní knize výstavy se lze dočíst, že „rádi jsme si prohlédli 
zajímavou výstavu a děkujeme všem, kdo zachovávají historickou paměť města“  nebo „važme 
si těchto archivních skvostů pro příští generaci“.  

V dnešní uspěchané době se stále méně lidí zabývá historií, a to i regionální, i když výjimku 
tvoří zájemci o „historii“ vlastní rodiny, ale ti nejsou „kmenovými“ badateli našeho archivu. 
V roce, ve kterém město Plzeň zvítězilo v kandidatuře na titul Evropské hlavní město kultury 
2015, to byl jistě dobrý počin, protože do kulturní sféry bezesporu zapadá kvalitní a odborná 
péče o prameny k jeho dějinám. Nezbývá, než se těšit, že se najde další vhodná příležitost 
pokračovat v propagaci této práce i v časech budoucích.   
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