
Výstava „Archivem města Plzně v minulosti i současnosti“ 
 
Ve dnech 4. – 29. ledna 2010 si mohla veřejnost v mázhauzu plzeňské radnice prohlédnout 
výstavu Archivem města Plzně v minulosti i současnosti. 

Výstava byla připravena Archivem města Plzně v grafické spolupráci s firmou West Media, 
s.r.o. Projekt navázal na předchozí výstavu archivu v I. patře budovy plzeňské radnice, která 
proběhla na jaře roku 2009.   

Na 26 panelech a ve třech vitrínách zde pracovníci archivu představili veřejnosti ukázky ze 
svých fondů, představili vydávaný sborník Minulostí západočeského kraje, který vychází již 
více jak půlstoletí, archivní knihovnu s řadou starých tisků i současnou práci archivářů. 

Úvodní panely se věnovaly historii i současnosti samotného archivu a osobnostem městských 
archivářů. V roce 2009 si archiv připomněl 140. výročí jmenování prvního městského 
archiváře, v roce 2008 šedesát let samostatné existence Archivu města Plzně. Zájemci se 
mohli poučit o tom, jak byly archiválie dříve uchovávané, o místech, kde byly v Plzni uložené 
i o osobnostech, které se o jejich zachování především zasloužily. Zazněla zde v krátkých 
medailonech jména Martin Hruška, Josef Strnad, Fridolín Macháček, Miloslav Bělohlávek a 
Ivan Martinovský. 

Další tematický okruh panelů se věnoval důležitým symbolům města – městské pečeti, znaku 
a primátorskému řetězu. Byl zde mimo jiné připomenut laické veřejnosti méně známý fakt, že 
velbloud v městském znaku měl být původně v poli modrém. Při tvorbě znaku však došlo 
omylem k záměně barev, a tak velbloud zůstal do dnešních dnů v poli zeleném. Další tři 
panely se věnovaly městským listinám, a to jak nejstarším listinám dochovaným 
v depozitářích, tak čtyřem zlatým bulám i erbovním listinám s efektními vyobrazeními 
udělovaných znaků.  

Nejstarší listina, uložená v Archivu města Plzně není určena pro Plzeň. Je z 29. prosince 1293 
a svědčí o tom, že král Václav II. daruje kostelu sv. Jiljí v Bezdězi ves Zbyni. Nejstarší 
skutečně „plzeňská“ listina je datována 17. dubna 1307 a plzeňský měšťan Wolfram 
Zwinillinger v ní odkazuje kostelu sv. Bartoloměje v Plzni pivovar a sladovnu. Obě uvedené 
listiny jsou psány latinsky, a latina, příp. němčina vévodí plzeňským listinám až do sklonku 
14. století. První česky psaná listina, dochovaná v Archivu města Plzně, je až z 11. června 
1397.  V Archivu města Plzně je uložen nejvyšší počet zlatých bul vydaných pro jedno české 
královské město. Nejstarší plzeňská zlatá bula je z roku 1434. Obsahuje privilegia, udělená 
městu císařem Zikmundem. Znakových privilegií je v archivu deponováno dvanáct. 

Ve fondu archivu je uložena také řada významných rukopisů. Nejstarším je žaltář z poslední 
třetiny 13. století, vybavený mnoha iluminacemi. Nepochybně zajímavý je také český herbář 
z poloviny 15. století nebo rukopis saského historiografa Petra Albina se 49 portréty saských 
králů a vévodů asi z roku 1587.  

Ve fondu hudebnin se archiv může pochlubit např. notovými materiály Jakuba Jana Ryby, 
Karla Kovařovice, Hynka Pally, Vojtěcha Hřímalého, Josefa Bohuslava Foerstera či Josefa 
Bartovského.  

Dalších pět panelů připomnělo některé významné osobnosti, které v Plzni působily. Ať už to 
byli literáti Josef Kajetán Tyl a Karel Klostermann, známý loutkář, ale také scénograf Josef 
Skupa, legendární ředitel plzeňského městského divadla Vendelín Budil či architekt Hanuš 



Zápal, podle jehož projektů vznikla v Plzni řada prvorepublikových budov. Zajímavá je i 
připomínka plzeňského stavitele Rudolfa Štecha, který proslul především stavbou plzeňské 
synagogy, ale ve spolupráci s malířem Mikoláše Alšem dal podobu řadě domů ve městě.   

Závěrečné panely byly vzpomínkou na historickou tvář města zachycenou na vedutách (od 
nejstarších dob až po 20. století), v mapách a plánech, na grafických listech či na starých 
fotografiích. Návštěvníci si tak mohli připomenout, jak se v průběhu staletí měnila tvář města, 
procházet místa dávno zaniklá, i ta, jejichž tvářnost se do dnešních dnů změnila minimálně a 
vidět je očima našich babiček či prababiček.  

Kolektiv pracovníků Archivu města Plzně, který výstavu připravil, se pokusil touto formou 
informovat veřejnost nejen o fondech, které jsou uloženy v jeho depozitářích, ale připomenout 
na základě archivních pramenů i samotnou historii města. Jak můžeme číst v zápisech v 
návštěvní knize výstavy „výstava dala podnět k přemýšlení o historii s porovnáním 
současnosti“. Byla hodnocena jako „stručné, ale velmi poučné dílo – minimum pro každého 
Plzeňáka“. 

        Štěpánka Pflegerová 


