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Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.: neudělena

I. Personální podmínky archivu:
Ředitel (vedoucí) archivu: PhDr. Jaroslav Douša
9
Systemizovaný a skutečný stav pracovníků: systemizovaný:
skutečný:
8,75
vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace,
Funkční zařazení pracovníků:
vedoucí oddělení zpracování a využití archiválií,
tři odborní archiváři, jeden odborný archivář –
knihovník,
administrativní pracovník, hospodářskosprávní pracovník.

II. Celkové množství uložených archiválií:
1.

Počet fondů: 1311; počet běžných metrů celkem: 3658,04; počet evidenčních
jednotek: 126 418. 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: 80,54 %

3.

Počet archivních pomůcek: 989

III. Výběr, zpracování a využití archiválií:
1.

Výběr archiválií:
Bylo vypracováno 55 skartačních protokolů, vydáno 54 skartačních povolení
a provedeno dvakrát vyřazení razítek z evidence a to u těchto organizací:
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•

Úřad městského obvodu Plzeň 2-Slovany

•

Úřad městského obvodu Plzeň 3

•

Úřad městského obvodu Plzeň 4

•

Úřad městského obvodu Plzeň 8-Černice

•

Úřad městského obvodu Plzeň 10-Lhota

•

Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí

•

Magistrát města Plzně, odbor účtování a daní

•

Magistrát města Plzně, Živnostenský úřad

•

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

•

Městský ústav sociálních služeb v Plzni

•

Okresní soud Plzeň-město

•

Okresní státní zastupitelství Plzeň-město

•

JUDr. Karel Havel, advokát

•

Plzeňská teplárenská, a.s.

•

Poliklinika Bory, s.r.o

•

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

•

Agroscience, s. r. o. (SOFTECH, s. r. o. Plzeň)

•

Plzeňský skart, a. s.:
– Zdravotnický (investiční) fond, a. s. Plzeň
– DITTEN-CS, s. r. o. Plzeň
– CVRČEK a VOCH Plzeň
– UNICOMP, s. r. o. Plzeň

•

S. V. I. Rubikon, s. r. o.:
– (INSTEL, a.s. Plzeň)
– NATIONAL HOUSE SERVICE, s.r.o. Plzeň
– (SPEDRUBIN, s.r.o. Plzeň)
– (GRANDIO, s. r. o. Plzeň)
– (C-TRADING, s. r. o. Plzeň)
– (ACTIMO, s. r. o. Plzeň)

•

ARIES DATA, a.s. – sdružená komerční spisovna:
– TIF-INVEST, a.s. Plzeň v likvidaci
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•

Interaudit Impuls, s.r.o.:
– Služby města Plzně

•

spisovna SEVERA-VSO, s. r. o., Mšené Lázně:
– Václav Dvořák, s r.o.
– SENCO, s.r.o.
– Škvařil, s.r.o.

•

Bolevecká základní škola

•

4. základní škola Plzeň

•

11. základní škola

•

17. základní škola Plzeň

•

Pomocná škola Plzeň, Skupova 15

•

Zvláštní škola Plzeň, Podmostní 1

•

Střední odborné učiliště potravinářské

•

Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště

•

Střední odborné učiliště energetické a elektrotechnické a Učiliště

•

Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště obchodní
Plzeň

•

Střední odborná škola prof. Švejcara

•

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

•

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická,
Domov mládeže

•

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola v Plzni

•

Střední průmyslová škola dopravní a Střední odborné učiliště dopravní

•

Integrovaná střední škola živnostenská

•

Církevní gymnázium v Plzni

•

Masarykovo gymnázium

•

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

•

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň
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Trvalé skartační povolení:
•

46. mateřská škola

Vyřazení razítek z evidence:
•

Zvláštní škola Plzeň, Heyrovského 23

•

Zvláštní škola Plzeň, Macháčkova 45

Na základě těchto protokolů byly převzaty tyto archiválie: 9 fasciklů, 241 balíků,
114 knih, 20 kartoték, 1 šanon, 26 kartonů, 13 videokazet, 3 DVD, 21 CD, 3015
fotografií, 4 alba fotografií, 31 štočků, 135 matric, 2 pásy negativů, 11 krabic
a 1 desky. Celkem šlo o 43,96 běžných metrů. Množství bm, které bylo povoleno
zničit, se již asi 10 let nevykazuje.
Protokoly o výběru archiválií mimo skartační řízení podle § 11 odstavec 1, písmeno c)
archivního zákona:
Byly vyhotoveny celkem tři tyto protokoly, dokumenty tvořilo 5 balíků, 17 kartonů,
7 alb, celkem 2,71 bm.
Nebylo vedeno žádné správní řízení podle § 12 odst. 4 archivního zákona.

2.

Zpracování archiválií:
Byly zpracovány tyto archiválie (v závorce počet běžných metrů):
Finanční odbor Národního výboru města Plzně (7,70), Zvláštní škola v Heyrovského
ul. (0,45), Obvodní národní výbor Plzeň 1 (4,50), Obv NV Plzeň 3 (0,7), Obv NV
Plzeň 4 (3,21), Státní notářství Plzeň (0,61), Okresní soud Plzeň (11,02), Svaz tělesně
postižených Plzeň-Lochotín (0,02), Úřad městského obvodu Plzeň 1 (0,48), ÚMO
Plzeň 3 (0,24), ÚMO Plzeň 4 (1,05), Ludvík Mištera (1,56).
Byly inventovány tyto archiválie (v závorce počet bm a inventárních jednotek):
MNV Litice (0,03 bm; 1 č. inv.), Obvodní výbory KSČ v Plzni (11,64 bm; 884),
CZV KSČ Plzeňské pivovary (1,56 bm; 63), Podnikový výbor k.p. Škoda (23,76 bm;
668), Stranický výbor KSČ při provozním oddílu ČSD v Plzni (4,92 bm; 179),
Fridolín Macháček (0,01 bm; 1 č. inv.).
Podle pokynu Odboru archivní správy MV ČR z 11. 1. 2005 byl reinventarizován fond
MěV KSČ v Plzni (31,80 bm, 2193 č. inv.).
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V roce 2005 byly Státnímu oblastnímu archivu v Plzni předány tyto archiválie:
A)

B)

zpracované:
-

Odbor pro právo a spravedlnost NV Plzeň (kárné středisko Karlov)
(3,59 bm)

-

MěNV Plzeň, Odbor pro vnitřní věci (odsun Němců, tábory (9,10 bm)

-

JNV, Bezpečnostní referát (0,04 bm)

nezpracované:
-

Berní úřad Plzeň – přiznání majetku 1. 11. 1945 (106 bm)

-

Celnice Plzeň (8,27 bm)

Dále byly předány tyto nezpracované archiválie Plzeňským městským dopravním
podnikům, a.s.:
-

32 balíků mzdových listů Dopravních podniků města Plzně (2,77 bm)

Celková sumarizace vnějších změn (údaje z programu PEVA):
metráž přírůstků
metráž úbytků

46,67 bm
129,77 bm

Celková sumarizace vnitřních změn:
celkem bm v přehledu: 69,35

3.

Využívání archiválií:
V roce 2005 u nás pracovalo 262 badatelů, z nich jeden Slovák a jeden Němec, přišlo
1670 badatelských návštěv. Neprovedli jsme žádné správní řízení dle § 38 odst. 2
archivního zákona. Provedli jsme 18 zápůjček a dvě výpůjčky archiválií. Vypracovali
jsme jeden soupis od jiné organizace (než od Odboru AS MV). Provedli jsme celkem
22 rešerší pro soukromé osoby a 60 rešerší pro instituce a úřady.

6

IV. Stav archiválií:
Fyzický stav spravovaných archivních souborů se nezměnil, nelze uvádět nějaký odhad
procenta poškozených archiválií, protože v našich časových možnostech jsou jen namátkové
kontroly (zejména archiválií předkládaných v badatelně). Jako příklad uvádíme 1. svazek
Vodní knihy (č. inv. rukopisu 18835), v němž došlo ke křehnutí a nalamování části
papírových stran (jde o rukopis z 20. století). Archiv tedy pořídil studijní kopie celého
rukopisu pro badatele. V posledních pěti letech nedošlo ke změně podmínek, v nichž jsou
naše archiválie uloženy. Zhotovili jsme 469 bezpečnostních kopií (citované vodní knihy).
Nebyla provedena žádná prověrka fyzického stavu archivních kulturních a národních
kulturních památek podle § 30 odst. 3 a 4 archivního zákona. Prověřovali jsme stav 200
papírových a pergamenových listin (viz kapitola V.).

V. Konzervace a restaurování archiválií:
Archiv nemá konzervátorskou dílnu. V r. 2005 byly u 22 našich listin provedeny
konzervátorské a restaurátorské zásahy, které provedl pan RNDr. Miroslav Široký, CSc.
z Dobřichovic. Tyto práce stály celkem 69 000,- Kč.

Závěrem:
Výroční zpráva za rok 2005 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 19, kde je a bude umístěna také
badatelna a celá knihovna (ta měla koncem r. 2005 celkem 72770 publikací). Na pokyn
Magistrátu města Plzně jsme archiválie z depozitáře v Koterovské ulici 162 v Plzni
přestěhovali dne 15. 9. 2005 do depozitáře ve Šťáhlavicích u Plzně. Druhý náš depozitář
mimo Veleslavínovu ul., o němž jsou informace ve zprávě za rok 2004, zůstává z větší části
naplněn archiváliemi. V roce 2006 se snad vyjasní, zda bude možné pro náš archiv adaptovat
jeden z objektů v bývalých kasárnách Světovar v Plzni. Polovina hlavní budovy
ve Veleslavínově ul. 19 byla v letech 1999 – 2000 zásadně stavebně upravována (byla
zvýšena nosnost stropů místností, v nichž jsou i dnes depozitáře). Zbývá jednou podobně
rekonstruovat druhou polovinu objektu v prostorách kanceláří, badatelny, bývalé dílny atd.
Skutečným řešením by byla novostavba archivní budovy.
Mnoho času bylo potřebné věnovat práci na zavedení nového spisového a skartačního řádu
magistrátu, platného od 1. 1. 2006 (tuto práci vykonala pí Jitka Janečková). Dost času bylo
také nutno věnovat činnosti při znovuzavedení elektronické spisové manipulace SCRIPTUM
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na celém městském úřadě i v archivu (tento systém byl zaváděn již od června do listopadu
2004 a znovu od listopadu 2005). Na magistrátu je rovněž od jara 2005 zaváděn „Systém
řízení jakosti ISO 9001“ (dosud s ním pracuje v ČR několik menších měst než Plzeň), jemuž
jsme museli také obětovat část pracovní doby.
Pokračovali jsme v pořádání přednášek z minulosti Plzně i státu pro veřejnost (cyklus začal
v r. 1969), ve výkladech pro studenty při exkurzích v archivu, v psaní popularizujících článků
o minulosti (převážně do Plzeňského deníku a Radničních listů m. Plzně).
Dosavadní souvislé přehledy dějin Plzně ve čtyřech svazcích (do roku 1948) vyšly v letech
1965 – 1981 a byly doplněny Dějinami Plzně v datech (od počátku města do června 2004)
v roce 2004. Snažíme se tyto texty doplňovat různými studiemi, zveřejňovanými
ve sbornících Minulostí západočeského kraje, Documenta Pragensia a jinde a také
v připravovaných příležitostných sbornících, např. k 60. narozeninám prof. Jaroslava Pánka
a doc. Václava Ledvinky (rukopisy do posledně jmenovaných dvou knih byly odevzdány
v roce 2005, jde o příspěvky „Rezidence císaře Rudolfa II. v Plzni“ a „Plzeňský dům
v Praze“). Archiváři se také podíleli na organizaci vědeckého mezioborového sympozia
k českému 19. století v Plzni koncem února 2005 a přednesli zde příspěvek „Sjezd
slovanských novinářů v Plzni v roce 1903“.
V roce 2005 vydal náš archiv 40. svazek Minulostí západočeského kraje, ve vydávání tohoto
sborníku budeme pokračovat.

PhDr. Jaroslav Douša
městský archivář

V Plzni dne 28. 2. 2006

