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Zřizovatel archivu:

Magistrát města Plzně
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Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.: prozatím neudělena (žádost podána)

I. Personální podmínky archivu:
Ředitel (vedoucí) archivu: PhDr. Jaroslav Douša
Systemizovaný a skutečný stav pracovníků: systemizovaný:
9
8,75
skutečný:
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).
Jitka Janečková studovala v akademickém roce
2006/2007 a 2007/2008 kombinované magisterské
navazující studium oboru Archivnictví a pomocné vědy
historické na FF UK Praha.

II. Celkové množství uložených archiválií:
1.

Počet fondů: 1 290; počet běžných metrů celkem: 3 427,74; počet evidenčních
jednotek: 123 090. 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: 81,80 %

3.

Počet archivních pomůcek: 1 028.
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III. Výběr, zpracování a využití archiválií:
1.

Výběr archiválií (ve skartačním řízení a mimo skartační řízení):
Bylo vypracováno 58 skartačních protokolů, vydáno 58 skartačních povolení
a provedeno jedenkrát vyřazení razítek z evidence a to u těchto organizací:

1. Esprit – Plzeňský kulturní servis
2. Úřad městského obvodu Plzeň 4, odbor sociální
3. Správa veřejného statku města Plzně
4. Svaz tělesně postižených v ČR, MO Plzeň-Lochotín (MSŘ)
5. Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí
6. 11. základní škola Plzeň
7. 21. základní škola Plzeň
8. Magistrát města Plzně, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
9. Městský ústav sociálních služeb v Plzni
10. Správa infrastruktury města Plzně (A)
11. Správa infrastruktury města Plzně (B)
12. Magistrát města Plzně, informační kancelář (MSŘ)
13. Útvar investic města Plzně (UIMP) (A)
14. 26. základní škola Plzeň
15. Církevní gymnázium v Plzni
16. Úřad městského obvodu Plzeň 4, majetkový odbor
17. Interaudit Impuls s. r. o. (Služby města Plzně)
18. ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov
19. Základní škola Plzeň, Podmostní 1
20. Správa veřejného statku města Plzně
21. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, úz. prac. Plzeň (NVMP, správa
státního majetku)
22. Úřad městského obvodu Plzeň 2
23. Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám.
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24. Magistrát města Plzně, personální odbor
25. Úřad městského obvodu Plzeň 3
26. Úřad městského obvodu Plzeň 1
27. Základní škola speciální Plzeň, Skupova 15
28. Plzeňské městské dopravní podniky a. s. (ZO odborového svazu)
29. SOU potravinářské Plzeň
30. Magistrát města Plzně, odbor účtování a daní
31. 2. základní škola Plzeň
32. Úřad městského obvodu Plzeň 2 (pokutové bloky)
33. Poliklinika Bory, s.r.o., Plzeň
34. Základní umělecká škola Plzeň, Chválenická 17
35. Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň
36. Útvar investic města Plzně (UIMP) (B)
37. 15. základní škola Plzeň, odloučené pracoviště Plzeň-Křimice
38. 15. základní škola Plzeň
39. SPŠ strojnická Plzeň
40. Magistrát města Plzně, centrální spisovna (NV města Plzně)
41. VOŠ zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové s. r. o. Plzeň
42. 13. základní škola Plzeň
43. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (Hasičský záchranný sbor města Plzně)
44. 4. základní škola Plzeň
45. Plzeňská teplárenská a. s. Plzeň
46. 17. základní a mateřská škola Plzeň
47. Správa veřejného statku města Plzně (Plzeňské výstavnictví)
48. VOŠ zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové s. r. o. Plzeň
49. 22. základní škola Plzeň
50. Správa infrastruktury města Plzně (razítka)
51. Magistrát města Plzně, odbor investic (UIMP)
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52. Plzeňská teplárenská a. s. Plzeň
53. Základní škola Plzeň, Heyrovského 23
54. Plzeňská obchodní akademie s. r. o. Plzeň
55. Soukromá obchodní akademie s. r. o. Plzeň
56. Správa infrastruktury města Plzně (MSŘ)
57. Městská policie Plzeň
58. Správa veřejného statku města Plzně
Vyřazení razítek z evidence:
•

Správa infrastruktury města Plzně

Na základě těchto protokolů byly převzaty tyto archiválie: 4 fascikly, 219 balíků, 102 filmů
(audiovizuální záznamy na VHS), 14 úředních knih a rukopisů, 51 podacích protokolů,
130 kartonů, 10 plánů, 2 fotografie a alba. 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:
Byly vyhotoveny celkem tři tyto protokoly (v přehledu označeny MSŘ), převzaté dokumenty
z celkového počtu tvořilo 1 balík, 4 kartony a 102 filmů (audiovizuální záznamy na VHS),
celkem 3,11 bm.
Celkem evidováno za r. 2007 59 přírůstků.
Nebylo vedeno žádné správní řízení podle § 12 odst. 4 archivního zákona.

2.

Zpracování archiválií:
Byly zpracovány tyto archiválie (v závorce počet běžných metrů):
Církevní gymnázium (0,01), Esprit (Městské kulturní středisko) (0,85), Gymnázium
náměstí Odborářů (0,33), Hasičský a záchranný sbor města Plzně (3,74), Knihovna
města Plzně (0,34), Magistrát města Plzně (dále MMP) – Právní komise (0,44),
Městská policie Plzeň (0,06), Městský národní výbor Plzeň (dále MěstNV) – Vnitřní
odbor (4,70), MěstNV – osobní oddělení vnitřního odboru (2,16), MěstNV – matriční
oddělení vnitřního odboru (0,45), Národní výbor města Plzně (dále NVmP) (1,87),
NVmP – písemnosti předsedy (22,84), NVmP – Organizační odbor (5,00), Obvodní
národní výbor (dále ObvNV) Plzeň 1 (4,44), ObvNV Plzeň 2 (0,66), ObvNV Plzeň 3
(1,76), ObvNV Plzeň 4 (4,67), Plzeňské městské dopravní podniky (5,65), Služby
města Plzně (2,80), Střední průmyslová škola strojnická (0,33), Střední zdravotnická
škola (1,55), Správa infrastruktury města Plzně (0,58), Správa veřejného statku města
Plzně (0,20), Svaz tělesně postižených – MO Lochotín (0,02), Úřad městského obvodu
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(dále ÚMO) Plzeň 1 (4,08), ÚMO Plzeň 2 (1,54), ÚMO Plzeň 3 (3,33), ÚMO Plzeň 4
(2,42), Útvar investic města Plzně (0,55), Vyšší odborná škola dr. Ilony Mauritzové
(0,13), 4. Základní škola (0,12), 13. ZŠ (0,11), 17. ZŠ (0,11), 26. ZŠ (0,10), ZŠ
Křimice (0,10), Základní umělecká škola Chválenická ul. (0,11), Bělohlávek Miloslav
(0,77), Havlic Vladimír (1,30), Mištera Ludvík (1,80), Walter Otakar (0,77).
Byly inventovány tyto archiválie (v závorce počet běžných metrů):
Gross Miloslav (2,40).
Dále jsme evidovali tyto jednotliviny:
102 videokazet (audiovizuální záznamy na VHS), 2 534 fotografií, 19 map a plánů,
153 negativů, 79 hudebnin a 224 rukopisů.
Byly vypracovány rejstříky (v systému JANUS) k těmto v dřívějších letech
zpracovaným fondům:
Městská památková komise v Plzni, Plzeň v období „sametové revoluce“, Strana
zelených v Plzni, Knihovna města Plzně;
Rejstříky mimo systém JANUS: Josef Holejšovský, Místopisná sbírka Ladislava
Lábka.
V roce 2007 byly předány tyto zpracované (částečně nezpracované) archiválie
z archivních fondů:
A)

B)

Státnímu oblastnímu archivu v Plzni:
-

Státní notářství Plzeň-město (32,37 bm)

-

Německý úřední soud Plzeň (4,71 bm)

-

Okresní prokuratura Plzeň-město (28 bm)

Provincii bratří františkánů Praha (depozitum Národní archiv Praha, I. odd.)…
– Františkáni Plzeň 2,72 bm

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

39,20 bm

metráž úbytků

67,80 bm

Celková sumarizace vnitřních změn:
celkem bm v přehledu: -28,60 bm
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3.

Využívání archiválií:
V roce 2007 u nás pracovalo 278 badatelů (276 občanů ČR, jeden Němec, jeden
Angličan), přišlo 1 549 badatelských návštěv. Neprovedli jsme žádné správní řízení
dle § 38 odstavce 2 platného archivního zákona. Provedli jsme 12 zápůjček a jednu
výpůjčku archiválií.
Vypracovali jsme celkem 39 rešerší pro soukromé osoby a 76 rešerší pro instituce
a úřady, přijali jsme žádosti o potvrzení vzdělání a odpracované doby od 176 osob,
avšak 16 žádostí jsme postoupili k vyřízení jiným institucím, u nichž byly uloženy
potřebné podklady. Tři žadatelé byli odkázáni na příslušné školy.
Doplňovali jsme Pamětní knihu čestných občanů města Plzně. Vyhledali jsme celek
fotografií pro výstavu o srpnu 1968 chystanou na léto 2008 na plzeňské radnici, dále
údaje o plzeňském podzemí, o náletech na Plzeň, o amerických vojácích v r. 1945
v Plzni a západních Čechách i o nositeli Nobelovy ceny 2007 Peteru Grünbergerovi,
který se narodil v Plzni a nalezli množství dalších informací z minulosti našeho města
pro různé žadatele.

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.

V. Konzervace a restaurování archiválií:
Náš archiv nemá konzervátorskou dílnu (také proto, že pro ni není volný prostor). V roce
2007 byly u deseti našich listin provedeny konzervátorské a restaurátorské zásahy
na pracovišti pana RNDr. Miroslava Širokého, CSc. z Dobřichovic. Tyto práce stály celkem
44 000,- Kč.

Závěrem:
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2007 byla sestavena podle Metodického pokynu
ke zpracování výročních zpráv Odboru archivní správy MV čj. AS-366/1-2005. Uvedli jsme
povinnou část údajů.
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Několik poznámek nad rámec této zprávy.
Naší hlavní budovou zůstává objekt ve Veleslavínově ul. 19, kde je umístěna badatelna i celá
knihovna (ta měla koncem r. 2007 celkem 75 086 publikací). Oba naše depozitáře umístěné
mimo hlavní budovu jsou z větší části zaplněny archiváliemi. Statický průzkum (kopie
protokolu byla zaslána v podkladech pro akreditaci) v roce 2007 konstatoval, že polovina
budovy ve Veleslavínově ul. 19, v letech 1998 – 2000 neopravená, je ve vyhovujícím stavu.
Část pracovní doby jsme věnovali i v roce 2007 práci při kontrolách v rámci „Systému řízení
jakosti ISO 9001“, který byl na magistrátu zaveden v roce 2005. Pravidelných schůzek
pro vedení projektu SCRIPTUM (elektronická spisová manipulace zavedená v r. 2006
na MMP) se účastnily Mgr. J. Žáčková a Bc. J. Janečková. Určitá část času byla také
věnována kontrole dodržování Spisového a skartačního řádu MMP.
Bylo čerpáno 32 dní na studijní volno (Bc. J. Janečková), archiváři dále absolvovali různá
školení, exkurze (například setkání západočeských archivářů ve Františkových Lázních
v listopadu 2007) v rozsahu 42 dní.
Pokračovali jsme v cyklu přednášek pro veřejnost, které pořádáme od roku 1969, v r. 2007 šlo
o pokračování seriálu Panovníci českých zemí. Provedli jsme výklady studentům při jejich
návštěvách a exkurzích v archivu (celkem 16) a v popularizujících článcích jsme seznamovali
veřejnost s dějinami Plzně v místním tisku (22 textů).
Dosavadní přehledné dějiny našeho města i Dějiny Plzně v datech dále doplňujeme různými
studiemi a recenzemi na stránkách Minulostí západočeského kraje (dále MZK), Documenta
Pragensia a jinde i ve sborníku k 70. narozeninám emeritního ředitele našeho archivu Ivana
Martinovského (vyšel v červenci 2007 s názvem Nardi aristae sborník k sedmdesátým
narozeninám Ivana Martinovského, Kristina Kaiserová ed., vydal albis international v Ústí
nad Labem v roce 2007). Archiváři se také podíleli na organizaci 27. ročníku plzeňského
vědeckého mezioborového sympozia k českému 19. století na konci února 2007 a připravili
pro jednání také příspěvek „Některé prvky života císaře Rudolfa II., viděné očima českého
19. století“.
V roce 2007 jsme vydali MZK svazek 42 věnovaný PhDr. Ing. Ivanu Martinovskému
k 70. narozeninám. Účastnili jsme se jednání a semináře v rámci oslav 120. výročí narození
plzeňského literárního kritika a vědce Bohumila Polana a na semináři informovali
o Polanových písemnostech v Archivu města Plzně (listopad 2007).
Rovněž v roce 2007 jsme věnovali značnou pozornost chodu spisové služby. Poskytli jsme
konzultace o spisové službě pro 4 organizace, konzultace ke tvorbě spisových a skartačních
řádů pro 2 organizace, vykonali 30 prohlídek spisoven a 58 skartací.
Od roku 2000 jsme povinni vyhotovovat pro Radu města Plzně vyjádření a návrhy usnesení
k žádostem o povolení užívání městského znaku, v roce 2007 jsme napsali 20 těchto návrhů.
V rámci elektronického účetního programu SAP bylo zpracováno 95 faktur, 7 platebních
poukazů a 12 objednávek.
V červnu 2007 jsme zahájili práce na digitalizaci skleněných negativů z konce 19.
a z 1. poloviny 20. století, kterých je u nás uchováno přes 4 200 kusů. O analýzu jejich
fyzického stavu, návrh dalšího postupu konzervace a uložení ve vhodných podmínkách jsme
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požádali Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu v Praze, které přislíbilo
odpověď do počátku roku 2008. Začali jsme pořizovat digitální kopie těchto negativů
(zdigitalizováno 1 041 snímků a popsáno k nim 756 záznamů v systému JANUS do 31. 12.
2007). O zlepšení stavu negativů se snažíme také jejich postupným ukládáním do nových
chemicky neutrálních vhodných obálek.
Pokračuje také ukládání údajů o publikacích z naší knihovny, v programu CLAVIUS je
zapsáno 12 324 knih a 7 526 svazků časopisů.
Dne 8. října 2007 jsme odeslali Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR podklady
k zahájení jednání o prokázání splnění podmínek akreditace stanovených v § 61 zákona
č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě (94 listů). O akreditaci bude jednáno v roce
2008.
V našem archivu bylo zhotoveno celkem 6 470 studijních kopií. Prodali jsme celkem 419
kusů různých ročníků MZK a sborníku k 70. narozeninám I. Martinovského.

PhDr. Jaroslav Douša
městský archivář

V Plzni dne 8. února 2008

Příloha: Seznam přednášek pro veřejnost v roce 2007
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Příloha:

Přednášky pořádané Archivem města Plzně pro veřejnost v roce 2007
9. ledna 2007

KAREL VI.
Přednáší Mgr. Petra Vokáčová

23. ledna 2007

PAMÁTKOVÁ PÉČE V PLZNI V ROCE 2006
Přednáší Mgr. Petr Marovič

6. února 2007

FERDINAND II.
Přednáší Doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

20. února 2007

KAREL ALBRECHT
Přednáší prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

6. března 2007

LUDVÍK JAGELLONSKÝ
Přednáší PhDr. Ing. Ivan Martinovský

20. března 2007

JOSEF I.
Přednáší Doc. PhDr. Vít Vlnas

3. dubna 2007

JIŘÍ Z PODĚBRAD
Přednáší prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.

17. dubna 2007

MARIE TEREZIE
Přednáší PhDr. Pavel Bělina, CSc.

2. října 2007

VÁCLAV III.
Přednáší PhDr. Karel Maráz, Ph.D.

16. října 2007

JOSEF II.
Přednáší PhDr. Luboš Taraba

30. října 2007

RUDOLF II.
Přednáší PhDr. Eduard Šimek, CSc.

6. listopadu 2007

FRANTIŠEK JOSEF I.
Přednáší PhDr. Jiří Rak

20. listopadu 2007

SVATÝ PROKOP. Z POČÁTKŮ ČESKÉHO STÁTU
A CÍRKVE
Přednáší prof. PhDr. Petr Sommer

18. prosince 2007

DOMINUS MIROZLAUS – příspěvek k problematice
zrodu české šlechty v období raného středověku
Přednáší Mgr. Filip Velímský

