
Archiváři v Plzni se podruhé připojili k oslavám Mezinárodního dne archivů 

 

Dne 9. června 2011 se již podruhé otevřely dveře Archivu města Plzně široké veřejnosti. 

Historicky poprvé, kdy se k akci Mezinárodní archivní rady přidaly také archivy v Česku, se 

městský archiv zapojil před dvěma lety (více informací v Ročence ČAS v roce 2009, s. 91–

93).  

Archiváři opět chtěli připomenout dlouholetou tradici své alma mater. Právě 4. června totiž 

uplynulo 142 let od jmenování prvního městského archiváře Martina Hrušky.  Prohlídky 

probíhaly od 10 do 17h v půlhodinových intervalech (mimo přestávky na oběd mezi 13 až 14 

hodinou) a ten den archiv celkem navštívilo 177 osob. Kromě ohlášených skupin školní 

mládeže jak ze škol základních tak středních, přišly také dvě skupiny pracovníků Magistrátu 

města Plzně. Kupodivu čím mladší návštěvníci, tím pozornější posluchači a všeteční 

pozorovatelé, o čemž svědčí pochvalné i rozverné zápisy v návštěvní knize. 

Návštěvníci mohli zhlédnout různé zajímavé ukázky z archivních fondů. Ukázky úřadování 

města reprezentoval např. rejstřík odeslaných dopisů z městské rady 1682–1700 či manuál 

přijatých měšťanů 1600–1785, spis z městské registratury ze dvacátých let 20. století 

k nerealizované stavbě Kozinova pomníku v Plzni, či radní protokol se zápisy schůzí městské 

rady z let 1694–1700, kde lze nalézt záznamy o popravě Jana Sladkého Koziny v Plzni dne 

28. listopadu 1695 (díky Jiráskovým Psohlavcům snad „nejslavnější“ plzeňské popravě). 

Připraveny byly ukázky z obecních a školních kronik, němých svědků místních událostí, ve 

kterých lze sice někdy nalézt zápisy poplatné době, ale přesto cenné pro regionální historii. 

Zejména litická obecní kronika z let 1850–1969 budila zájem nejen svým rozměrem (260x430 

mm s popsanými 492 stranami), ale také dvojjazyčnými česko – německými zápisy z období 

druhé světové války i zachycením událostí v obci za „budování socialismu“. 

Pro návštěvníky byly jistě zajímavé staré fotografie a skleněné diapozitivy Plzně, veduty a 

obrazy Plzně, například od Jana Konůpka z roku 1911, nebo plány města či různých 

významných staveb, kupříkladu novostavby Velkého divadla od Antonína Balšánka z roku 

1897 či návrh rekonstrukce Chrámu sv. Bartoloměje od Josefa Mockera z roku 1881. 

Připravena byla malá připomínka některých slavných plzeňských rodáků, např. maturitní 

vysvědčení kardinála Josefa Berana, Kamila Krofty, prvorepublikového ministra a diplomata 

či jeho spolužáka Jaroslava Kursy, rodáka z Blovic a pozdějšího tvůrce československé státní 

vlajky, nebo záznamy o domovské příslušnosti výtvarníka Jiřího Trnky a rodičů Karla Gotta 

či divadelní plakáty s fotografiemi z divadelních rolí Miroslava Horníčka, včetně jeho 

dokladů o absolvování II. plzeňské reálky (na svá studijní léta často s úsměvem vzpomínal). 

Připravena byla také ukázka událostí v Plzni před sto lety v dobovém tisku (Plzeňský kraj): 

9. června 1911 zemřel Josef Čipera, středoškolský profesor a významný politik, po kterém 

byla později pojmenována Okresní studijní knihovna Čiperova. 

Účastníci exkurzí poté nahlédli také do archivních depozitářů. Zde si prohlédli ukázky 

dobového tisku i časopisů a také jednu bývalou celu sloužící dnes jako depozitář, ponechanou 

však na ukázku v původním stavu (do roku 1946 zde totiž bylo vězení a sídlo policejního 

ředitelství). Po chodbách archivu byly pro návštěvníky umístěny panely s tématy z dějin 

archivu, medailony městských archivářů a s informacemi o různých druzích archiválií (např. o 

sbírce literárních rukopisů či hudebnin nebo o vývoji plzeňského znaku a pečeti města), které 

vznikly pro výstavu Archivem města Plzně v minulosti i současnosti (o ní více informací lze 

nalézt v  Ročence ČAS v roce 2010, s. 138–140).  



Největší pozornost návštěvníků bezesporu upoutala expozice z pozůstalosti Josefa Skupy 

(loutky Spejbla a Hurvínka, předměty ze Skupova dětství a jeho denní potřeby), školní 

skupiny zase obdivovaly zápisky o prohřešcích žáků plzeňských škol v letech minulých a 

ukázky školních katalogů a pamětních knih nejstarších plzeňských vzdělávacích ústavů. 

Během výstavek archiválií veřejnost nahlédla do pracoven, kde se přejímají a zpracovávají 

archiválie, do archivní knihovny a badatelny. Posluchače bezesporu zaujala prohlídka 

nejstaršího městského pečetidla, ukázky listin, včetně městských privilegií (zlatých bul), 

starých tisků či autografů ze sbírky hudebnin, např. Jana Jakuba Ryby či Bedřicha Smetany, a 

také výklad k různým kapitolám z dějin města. Diskuse se např. rozvinula nad událostmi 

kolem plzeňských demonstrací 1. června 1953 proti měnové reformě, protože v Plzni patří 

stále k živým tématům. Mnoho návštěvníků dostalo podnět pro své další badatelské návštěvy 

archivu, nejčastěji samozřejmě z důvodu zjišťování údajů o svých předcích.  

Otevření plzeňského archivu bylo dobrým a viditelným příspěvkem k popularizaci archivní 

práce a prezentaci cenných pramenů k dějinám města Plzně zde uchovávaných, i když místní 

tisk (Plzeňský deník) přinesl o akci ex post pouze krátkou obrazovou zprávu ve 

svém sobotním vydání (11. června) a přišlo o něco méně návštěvníků (cca o jednu čtvrtinu) 

než před dvěma lety.  
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