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I. Personální podmínky archivu: 

 
Ředitel (vedoucí) archivu: PhDr. Jaroslav Douša 
Systemizovaný a skutečný stav pracovníků: systemizovaný: 9 

      skutečný:  8,75 
Funkční zařazení pracovníků: vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace 

(Mgr. Jarmila Žáčková), vedoucí oddělení zpracování 
a využití archiválií (PhDr. Štěpánka Pflegerová), 
tři  odborní archiváři (Bc. Jitka Janečková, Ivana 
Vaňková, Mgr. Adam Skála), odborný archivář – 
knihovník (Marie Chmelířová), administrativní 
pracovník (Marie Hrádková), hospodářsko-správní 
pracovník (Marie Šťastná). 

 Místo odborného archiváře zaujala od 15. května 2006 
pí Ivana Vaňková, protože pí Dagmar Nekolová byla 
od počátku roku dlouhodobě nemocná a pak v červenci 
2006 nastoupila mateřskou dovolenou. Jitka Janečková 
v únoru 2006 úspěšně ukončila kombinované bakalářské 
studium oboru Archivnictví a pomocné vědy historické 
na FF UK Praha, Adam Skála ukončil v květnu 2006 
čtyřsemestrový Archivní kurs Katedry pomocných věd 
historických a archivnictví FF UK Praha.  

 
 
II. Celkové množství uložených archiválií: 
 
1. Počet fondů: 1322;  počet běžných metrů celkem: 3459,66; počet evidenčních 

jednotek: 123 219. Počet inventárních jednotek v archivu program PEVA nevykazuje. 
U nás jsou uloženy jen archivní soubory v přímé péči, žádné uložené na základě 
nějakých smluv ani archiválie s jiným evidenčním statusem. 

2. Stupeň zpracovanosti archivních souborů: 86,29 % 

3. Počet archivních pomůcek: 1013 
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III. Výb ěr, zpracování a využití archiválií: 

1.       Výběr archiválií:  

 Bylo vypracováno 32 skartačních protokolů, vydáno 32 skartačních povolení 
a provedeno jedenkrát vyřazení razítek z evidence a to u těchto organizací:  

• Bolevecká základní škola Plzeň (zrušená 32. ZŠ) 

• Základní škola a mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň 

• Městský ústav sociálních služeb v Plzni 

• Úřad městského obvodu Plzeň 4 

• Knihovna města Plzně 

• Školský úřad Plzeň-město a Soukromá obchodní akademie Lyceum, 
s.r.o., Plzeň 

• SVČ-Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň (Stanice mladých 
techniků)  

• 16. základní škola Plzeň 

• Církevní gymnázium v Plzni 

• 17. základní škola Plzeň 

• Správa veřejného statku města Plzně 

• Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště obchodní 
Plzeň 

• Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 

• Poliklinika Bory, s.r.o., Plzeň 

• 22. základní škola Plzeň 

• Úřad městského obvodu Plzeň 3 

• Správa infrastruktury města Plzně 

• 3. základní škola a mateřská škola Plzeň 

• Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň 

• Gymnázium Luďka Pika Plzeň 

• SOU potravinářské Plzeň 
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• Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň 

• Magistrát města Plzně, centrální spisovna (NV města Plzně) 

• Divadlo Alfa Plzeň 

• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň 

• 15. základní škola Plzeň 

• 1. základní škola Plzeň 

• Magistrát města Plzně, odbor krizového řízení 

• Magistrát města Plzně, centrální spisovna (NV města Plzně) 

• Základní umělecká škola Plzeň, Chválenická 17  

• Základní škola Plzeň, Podmostní 1 (zvláštní škola) 

• Zdravotnické zařízení Plzeň-Doubravka, s. r. o. 

Trvalé skartační povolení: 

• 5. mateřská škola Plzeň 

• Knihovna města Plzně, hudební a internetová knihovna 

• Knihovna města Plzně, ústřední knihovna pro dospělé 

 Vyřazení razítek z evidence: 

• Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň 

Na základě těchto protokolů byly převzaty tyto archiválie: 1 fascikl, 155 balíků, 
50 úředních knih, 11 podacích protokolů, 175 kartonů, 4 plány, 2 grafické listy, 1 CD 
+ 2 gram. desky (zvukové záznamy), 2 fotografie. Celkem bylo převzato 36,55 
běžných metrů. Množství bm, které bylo povoleno zničit, se již asi 10 let nevykazuje, 
není součástí povinných údajů pro skartační řízení (§ 9, odst. 1 archivního zákona). 

Protokoly o výběru archiválií mimo skartační řízení podle § 11 odstavec 1, písmeno c) 
archivního zákona: 

Bylo vyhotoveno celkem šest těchto protokolů, dokumenty tvořilo 119 balíků, 
13 kartonů, 1 fascikl, 26 knih, celkem 12,3 bm. 

Celkem evidováno za r. 2006  58 přírůstků.  

 Nebylo vedeno žádné správní řízení podle § 12 odst. 4 archivního zákona. 
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2. Zpracování archiválií: 

 Byly zpracovány tyto archiválie (v závorce počet běžných metrů): 

 NV Plzeň – Kancelář předsedy  (4,40), Národní výbor města Plzně – Finanční odbor 
(1,65), NVmP – Odbor pro právo a spravedlnost (0,05), NVmP – Odbor školství 
(1,54), NVmP – Personální odbor (0,72), NVmP – Plánovací odbor (3,11), Magistrát 
města Plzně – Kancelář primátora (1,62), MMP – Odbor kultury (0,44), Úřad 
městského obvodu Plzeň 2 – Odbor vnitřních věcí a zápisy schůzí rady a zastupitelstva 
obvodu (0,85), ÚMO Plzeň 3 – písemnosti stejného druhu jako ÚMO 2 (2,73), 
Církevní gymnázium (0,01), Gymnázium L. Pika (0,55), Střední ekonomická škola 
(0,55), Střední průmyslová škola strojnická (3,69), Střední soukromá škola v Plzni – 
Radobyčicích (0,11).  I. měšťanská škola Plzeň – jih (0,04), Základní škola 3 (0,11), 
ZŠ 5 (0,35), ZŠ 8 (0,14) ZŠ 15 (0,21), 1. základní umělecká škola (0,01), Pomocná 
škola Plzeň (0,33), Mateřská škola 19 (0,45), MŠ 29 (0,51), MŠ 84 (0,17), Střední 
odborné učiliště dopravní (Karlovarská ul.) (0,23), SOU stavební (Borská ul.) (0,22), 
SOU stavební – Pozemní stavby (0,06), Divadlo Alfa (0,66), Domov mládeže Plzeň 
(0,67), Konzervatoř Plzeň (2,46), META – výrobní podnik Svazu invalidů ČR v Plzni 
(0,44), MÚNZ poliklinika Bory (0,75), Městský ústav sociálních služeb (0,35), 
Restaurace a jídelny Plzeň (0,48), Služby města Plzně (0,96), Stanice mladých 
techniků (2,75), Svaz tělesně postižených, místní organizace Plzeň-Lochotín (0,02), 
Liška Antonín (1,5), Mištera Ludvík (1,32), Spěváček Václav (2,57).  

Byly inventovány tyto archiválie (v závorce počet běžných metrů): 

Organizace KSČ na úseku školství na území města Plzně (7,56), Organizace KSČ 
v orgánech státní správy na území města Plzně (5,64). 

Dále jsme evidovali tyto jednotliviny (v závorce počet kusů): 

Grafické listy (48), CD (45), rukopisy (216), literární pozůstalost – dopis (1), 
hudebniny (8), plán (1), gramodeska (1), varia (65), film (1), foto (2998). 

Byly vypracovány rejstříky k těmto v dřívějších letech zpracovaným fondům:  

Milada Suchá, Miloslav Šváb, Rodina Adolfa Kreuzmanna, Jiří Zykmund, Městská 
komise památkové péče v Plzni.  

V roce 2006 byly Státnímu oblastnímu archivu v Plzni předány tyto archiválie: 

A) zpracované (částečně nezpracované):  

- Okresní soud Plzeň-město  (267,66 bm) 

  - Německý úřední soud Plzeň  (0,06 bm) 

 B)  nezpracované: 

             - Školský úřad Plzeň-město  (1,93 bm) – neevidováno v evidenci NAD 
(výběr archiválií a protokol společně se SOkA Plzeň-jih)       

  - Okresní úřad Plzeň 1990-1992 (0,38 bm) 
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 Na základě povolení OAS bylo ze SOA Plzeň delimitováno AMP: 

-  NV města Plzně, odbor pro právo a spravedlnost (Městská milice Plzeň) – 0,05 bm 

 Celková sumarizace vnějších změn (údaje z programu PEVA): 

 metráž přírůstků   36,55 bm 

 metráž úbytků  268,06 bm 

 Celková sumarizace vnitřních změn: 

 celkem bm v přehledu:  27,11 

 

3. Využívání archiválií: 

V roce 2006 u nás pracovalo 309 badatelů (v roce 2005: 262), z nich 1 Slovák, 
1 Japonec, 1 Holanďan, přišlo 1 476 badatelských návštěv. Neprovedli jsme žádné 
správní řízení dle § 38 odstavec 2 platného archivního zákona. Provedli jsme 
15 zápůjček a jednu výpůjčku archiválií.  

Vypracovali jsme celkem 43 rešerší pro soukromé osoby a 86 rešerší pro instituce 
a úřady, přijali jsme a vyhledali údaje k 179 žádostem o potvrzení o vzdělání nebo 
o zaměstnání. 

Doplnili jsme Pamětní knihu čestných občanů města Plzně, pro televizi Gemini 99 
jsme vyhledávali podklady pro krátký film o historii městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany, pro Plzeňský deník jsme poskytli podklady k sestavení textů o 28. říjnu 
v Plzni, dne 19. 12. 2006 jsme spolupracovali při natáčení krátkého pořadu k 70. 
narozeninám emeritního ředitele Archivu m. Plzně PhDr. Ing. Ivana Martinovského 
(nar. 6. 1. 1937) televizí Gemini 99. Pořad zájemci shlédli v plzeňské kabelové televizi 
od 1. do 7. ledna 2007. 

 

IV. Stav archiválií: 

Fyzický stav archivních souborů se nezměnil, nemůžeme uvádět nějaké odhady procenta 
poškozených archiválií, protože v našich časových možnostech jsou jen namátkové kontroly 
(zejména archiválií předkládaných v badatelně). V posledních několika letech nedošlo 
ke změně podmínek, v nichž jsou naše archiválie uloženy. Nebyla provedena žádná prověrka 
fyzického stavu archivních kulturních a národních kulturních památek podle § 30 odst. 3 a 4 
platného archivního zákona. Nebude se realizovat úmysl, abychom přestěhovali část archiválií 
do nově adaptované budovy MMP na rohu Františkánské ulice a náměstí Republiky, v jejímž 
podzemí by byly velmi dobré klimatické podmínky pro dokumenty. V místnostech, které 
by pro archiv připadaly v úvahu, je totiž hlavní přívod vody do této budovy s rizikem havárie 
a tedy zničení archiválií.  
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V. Konzervace a restaurování archiválií: 

Náš archiv nemá konzervátorskou dílnu (také proto, že by u nás pro ni nebyl volný prostor). 
V roce 2006 nebyly žádné naše listiny ani další archiválie restaurovány, tuto činnost 
plánujeme opět na rok 2007. 

 

Závěrem: 

Výroční zpráva za rok 2006 byla sestavena podle Metodického pokynu ke zpracování 
výročních zpráv Odboru archivní správy MV čj. AS-366/1-2005. Uvedli jsme jen povinnou 
část údajů. 

Závěrem několik poznámek nad rámec této zprávy. 

Naší hlavní budovou zůstává objekt ve Veleslavínově ul. 19, kde je a bude umístěna také 
badatelna a celá knihovna (ta měla koncem r. 2006 celkem 73 870 svazků). Naše oba 
depozitáře mimo tuto hlavní budovu jsou z větší části naplněny archiváliemi. V roce 2007 
se možná vyjasní, zda bude možné pro náš archiv adaptovat objekt v bývalých kasárnách 
Světovar v Plzni, v němž je však nedostačující únosnost stropů a podlah (600 kg/m2). 
Polovina budovy ve Veleslavínově ul. 19 (část souběžná s touto ulicí) byla v letech 1999 – 
2000 zásadně stavebně upravována (byla zvýšena nosnost stropů a podlah místností, v nichž 
jsou dnes i depozitáře). Nyní je nutné provést znovu statický průzkum neopravené části této 
budovy (po 9 letech) a pak tuto část rekonstruovat (jde o prostory kanceláří, badatelnu, 
bývalou dílnu atd.). Skutečným řešením by byla novostavba archivní budovy.  

I v roce 2006 se mnoho času ztratilo při počátečním poruchovém provozu znovuzavedené 
elektronické spisové manipulace SCRIPTUM, která ještě ani dnes nepracuje na celém našem 
magistrátu. Část pracovní doby jsme věnovali i v roce 2006 „Systému řízení jakosti ISO 
9001“, který byl na magistrátu zaveden v roce 2005. Určitou část času bylo potřebné věnovat 
kontrolám dodržování Spisového a skartačního řádu Magistrátu města Plzně (MMP), 
aktualizovaného k 1. 3. 2006: 15 kontrol na odborech MMP vykonala Bc. Jitka Janečková 
spolu s pracovnicí centrální spisovny MMP. Pozornost bylo také nutno věnovat činnostem 
při zavádění elektronické spisové služby SCRIPTUM na MMP, městských obvodech 
i v archivu (tento systém byl zaváděn již od června do listopadu 2004 a znovu od listopadu 
2005, pravidelných schůzek pro vedení projektu Scriptum se zúčastňovaly Mgr. Žáčková 
a Bc. Janečková). Na MMP je rovněž od jara 2005 zaváděn „Systém řízení jakosti ISO 9001“, 
jako interní auditor pracovala a 2 interní audity na různých odborech MMP v r. 2006 
vykonala Bc. Janečková. Interní audit ISO se konal také v našem archivu. Při jednání řídícího 
týmu Informačního systému města Plzně (ISMP) byl závěrem roku 2006 (prosinec) přednesen 
Bc. Janečkovou za AMP návrh na vypracování řešení dlouhodobého uchovávání 
elektronických dokumentů a budoucího výběru archiválií z ISMP (správci databází budou 
vyzváni k vyplnění dotazníků ke specifikování jejich obsahu a předpokládaného 
dlouhodobého využití), a to na základě informativní schůzky pracovníka  NA Praha 
(pracoviště digitálního archivu) a účasti na konferenci pořádané Národním archivem v Praze 
„Co po nás zbude“ (18. 9.). 

Celkem 41 dní čerpali archiváři studijní volno (Jitka Janečková dokončila tříleté a Adam 
Skála dokončil dvouleté archivní studium na FF UK Praha). Absolvovali jsme různá školení, 
exkurze (např. setkání západočeských archivářů na Přimdě v říjnu 2006) v rozsahu 39 dní. 
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Celkem čtyři dny strávily dvě pracovnice ve volebních komisích (volby do parlamentu, 
komunální volby). Porady k provozu systému SCRIPTUM a k práci systému řízení jakosti 
si vyžádaly tři pracovní dny.  

Pokračovali jsme v pořádání přednášek z minulosti Plzně i státu pro veřejnost (přednášky 
začaly v r. 1969), v r. 2006 jsme zahájili cyklus Panovníci českých zemí. Provedli jsme další 
výklady studentům středních škol při jejich návštěvách a exkurzích v našem archivu (celkem 
14) a v popularizujících článcích jsme seznamovali veřejnost s dějinami Plzně (celkem 25) 
v místním tisku.  

Dosavadní souvislé přehledy Dějiny Plzně ve čtyřech svazcích dovedené do roku 1948 vyšly 
v letech 1965 – 1981 a byly doplněny Dějinami Plzně v datech (od počátku města do června 
2004). Snažíme se tyto texty doplňovat dalšími studiemi, zveřejňovanými ve sbornících 
Minulostí západočeského kraje, Documenta Pragensia a jinde a také v připravovaném 
sborníku k 70. narozeninám emeritního ředitele Archivu m. Plzně pana PhDr. Ing. Ivana 
Martinovského (má vyjít v březnu 2007). Archiváři se také podíleli na organizaci dalšího, již 
26. ročníku plzeňského vědeckého mezioborového sympozia k českému 19. století na konci 
února 2006 a přednesli zde příspěvek „František Tropp – zapomenutý kritik plzeňské městské 
správy (1905 – 1906)“. Archiv hl. m. Prahy pořádal v říjnu 2006 vědeckou konferenci „Město 
a intelektuálové – od středověku do r. 1848“, příspěvky z jednání budou zveřejněny 
ve sborníku Documenta Pragensia, včetně textu „Činnost astronoma a matematika K. L. 
Stehlíka z Čenkova v Praze a v Plzni v letech 1599 – 1612“.  

V roce 2006 vydal náš archiv 41. ročník Minulostí západočeského kraje, věnovaný památce 
PhDr. Miloslava Bělohlávka, ředitele našeho archivu v letech 1948 – 1984, který zemřel dne 
28. září 2006. M. Bělohlávek tento sborník v roce 1958 založil (nekrology jsou otištěny 
v MZK 41/2006 a v Archivním časopisu č. 1 z roku 2007).  

Magistrát města Plzně vydal v červnu 2006 česko-anglickou publikaci „Plzeň – město plné 
života“, určenou investorům a dalším zájemcům o naše město ze západního světa. Na knize 
jsme se autorsky podíleli (J. Douša, Ad. Skála), zájemci zde naleznou velké množství různých 
dat o našem městě z nejrůznějších oborů z let 2004 – 2005. 

I v roce 2006 jsme věnovali velkou pozornost spisové službě. Bylo provedeno 16 konzultací 
v této věci, schváleno 14 spisových a skartačních řádů různých organizací a provedeno 
40 prohlídek spisoven, včetně velké prohlídky a skartace v centrální spisovně Magistrátu 
města Plzně a ve spisovně Personálního odboru MMP.  

Od roku 2000 jsme povinni vyhotovovat pro Radu města Plzně vyjádření a návrhy usnesení 
rady k žádostem o povolení užívání městského znaku. V roce 2006 jsme napsali 11 těchto 
návrhů pro radu. 

V našem archivu bylo zhotoveno celkem 5 899 studijních kopií. Prodali jsme 473 kusů 
různých ročníků sborníku Minulostí západočeského kraje. 

 

        PhDr. Jaroslav Douša 

            městský archivář   

V Plzni dne 21. února 2007 
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Příloha:  
Přednášky pořádané Archivem města Plzně pro veřejnost v roce 2006  
 
10. ledna 2006  ČESKÝ  KRÁL  JAN  LUCEMBURSKÝ 
    Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 
 
24. ledna 2006  PAMÁTKOVÁ  PÉČE  V  PLZNI  V  ROCE  2005 
    Přednáší Mgr. Petr Marovič 
 
7. února 2006   ČESKÝ  KRÁL  A  CÍSAŘ  KAREL  IV. 
    Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 
 
21. února 2006  FERDINAND  TYROLSKÝ  A  ČESKÁ  ŠLECHTA 
    Přednáší prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 
 
7. března 2006   ČESKÝ  KNÍŽE  BOLESLAV  II. 
    Přednáší prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 
 
21. března 2006   ČESKÝ  KRÁL  VÁCLAV  II. 
    Přednáší doc. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 
 
12. dubna 2006   ČESKÝ  KRÁL  PŘEMYSL  OTAKAR  II. 
    Přednáší PhDr. Vratislav Vaníček 
 
2. května 2006  ČESKÝ  KRÁL  A  CÍSAŘ   

ZIKMUND  LUCEMBURSKÝ 
Přednáší prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. 

 
10. října 2006    VLADISLAV JAGELLONSKÝ 
    Přednáší prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.  
 
24. října 2006   FERDINAND  III. 
    Přednáší PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 
 
7. listopadu 2006   VÁCLAV  IV. 
    Přednáší prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 
 
21. listopadu 2006  RUDOLF  II.  V PLZNI 
    Přednáší PhDr. Jaroslav Douša 
 
5. prosince 2006   LEOPOLD  I. 
    Přednáší Doc. Dr. Jiří Mikulec  
    

 

 

  
 


