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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). 

 Jitka Janečková studovala v akademickém roce 
2007/2008 kombinované magisterské navazující studium 
oboru Archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK 
Praha.  

 
 
II. Celkové množství uložených archiválií: 
 
1. Počet fondů: 1 303;  počet běžných metrů celkem: 3 465,07; počet evidenčních 

jednotek: 123 956. 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: 84,88 % 

3. Počet archivních pomůcek: 1 055. 
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III. Výb ěr, zpracování a využití archiválií: 

1.       Výběr archiválií (ve skartačním řízení a mimo skartační řízení):  

 Bylo vypracováno 43 skartačních protokolů a  převzaty písemnosti těchto organizací: 
 

1. SZŠ a VOŠ zdravotnická, Plzeň 
2. MMP – majetkový odbor – MSŘ 
3. Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám.  
4. MMP – odbor životního prostředí 
5. Svaz tělesně postižených v ČR, m.o. Lochotín – MSŘ 
6. MMP – odbor školství, mládeže a tělovýchovy (spisovna zlikv. podniků) 
7. MMP – odbor vnitřních věcí 
8. Správa infrastruktury města Plzně 
9. Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 
10.  26. ZŠ Plzeň 
11.  ÚMO Plzeň 2 
12.  Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 
13.  Správa veřejného statku města Plzně 
14.  Církevní gymnázium Plzeň 
15.  ÚMO Plzeň 3 
16.  ZŠ a MŠ při FN Plzeň 
17.  Plzeňský holding a. s. v likv. 
18.  ÚMO 4 
19.  Útvar koncepce a rozvoje města Plzně - MSŘ 
20.  Služby města Plzně (Interaudit Impuls s. r. o.) 
21.  SOU potravinářské Plzeň 
22.  SOU elektrotechnické Plzeň 
23.  Masarykovo gymnázium Plzeň 
24.  SPŠ strojnická Plzeň 
25.  ZŠ speciální, Skupova ul. Plzeň 
26.  Plzeňský holding a. s. v likv. 
27.  SOU elektrotechnické Plzeň 
28. 15. ZŠ Plzeň–pracoviště Křimice 
29. 15. ZŠ Plzeň 
30. Konzervatoř Plzeň 
31. MMP – Živnostenský úřad 
32. 17. ZŠ a MŠ Malická ul., Plzeň 
33. ÚMO Plzeň 2 
34. 26. ZŠ Plzeň–pracoviště Litice 
35. OU a Praktická škola Plzeň-Křimice 
36. Centrum neziskových organizací Plzeň – MSŘ 
37. MMP – Odbor účtování a daní 
38. Knihovna města Plzně 
39. Městská nemocnice Privamed (MÚNZ) – od SOA Plzeň MSŘ 
40. ZŠ Podmostní 1 
41. MMP – odbor financování a rozpočtu 
42. ÚMO 5 Plzeň-Křimice 
43. Divadlo pod lampou Plzeň 

Na základě těchto protokolů byly převzaty tyto archiválie: 294 balíků, 13 fasciklů, 95 krabic, 
12 kartonů, 8 svazků, 9 knih, 6 alb, 6 map, 2 gramodesky, 108 dopisů, 269 fotografií, 
1 diplom, 15 kusů DVD, 8 kusů CD. Celkem bylo převzato 40,95 bm. Množství bm, které 
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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 4 tyto  protokoly, převzaté dokumenty z celkového počtu tvořily: 
10 krabic, 1 fascikl, 4 knihy, 107 videokazet, celkem 3,20 bm.  

Za rok 2008 bylo evidováno celkem 60 přírůstků.  

Nebylo vedeno žádné správní řízení podle § 12 odst. 4 archivního zákona. 

 

2. Zpracování archiválií: 

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

 
 Městský národní výbor v Plzni, Národní výbor města Plzně (MěNV, NVmP): 
Kancelář předsedy (0,12), primátor a náměstci (0,11), zvláštní oddělení (0,09), odbor 
vnitřních věcí (3,64), organizační odbor (7,65), finanční odbor (odnětí majetku – 
5,28),  finanční odbor (konfiskace – 15,07), odbor dopravy (0,11), odbor průmyslu 
(4,2), zemědělský odbor (3,48), odbor školství (0,11), odbor zdravotnictví (0,11), 
Magistrát města Plzně (MMP): Živnostenský úřad (2,25), Obvodní národní výbor 
(ObvNV) Plzeň 2: (0,03), ObvNV Plzeň 3 (0,03), Úřad městského obvodu (ÚMO) 
Plzeň 2 (0,46), ÚMO Plzeň 3 (1,56), ÚMO Plzeň 4 (0,55). Útvar koncepce a rozvoje 
města Plzně (0,36). 
Mateřské školy v Plzni: 69. MŠ (0,38), 77. MŠ (0,15), 88. MŠ (0,17), MŠ Malesice 
(0,09). Základní školy (ZŠ): ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici (0,24 + 0,33), 15. ZŠ 
(0,02), 17. ZŠ a MŠ (0,07), 22. ZŠ (0,70), 23. ZŠ (0,30), 26. ZŠ (0,31), 29. ZŠ (0,03) 
30. ZŠ (0,03) ZŠ Podmostní (0,25 + 0,04), ZŠ Křimice (0,01), ZŠ Malesice (0,27), ZŠ 
speciální ve Skupově ul. (0,03), Zvláštní škola v Heyrovského ul. (0,22).  
Církevní gymnázium (0,01), Gymnázium na Mikulášském náměstí (0,91), 
Gymnázium L. Pika (0,22),  Masarykovo gymnázium (1,50), Sportovní gymnázium 
(0,24), Střední odborné učiliště a Střední průmyslová škola dopravní (0,33), SPŠ 
strojnická (0,19), Vyšší odborná škola a SPŠ elektrotechnická (0,33), Střední 
zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická (0,11 + 0,28), Odborné učiliště a Praktická 
škola v Plzni (0,06), Střední odborné učiliště elektrotechnické (0,23), SOU 
potravinářské (0,11), Konzervatoř v Plzni (0,44), Pedagogicko-psychologická poradna 
v Plzni (0,16), Stavební podnik města plzně (2,31), Podnik stavební údržby (0,35), 
Tepelné zásobování v Plzni (0,88), Správa veřejného statku m. Plzně (0,08), Městský 
ústav sociálních služeb (0,05), Zdravotnické zařízení Plzeň-Lochotín (0,07), Obvodní 
národní výbor Roudná (0,03), JZD Radčice (0,15), DTJ Malesice (0,01), Elektrifikační 
družstvo Malesice (0,03), Národní jednota pošumavská Malesice (0,13), Obecná škola 
Malesice (0,12), Obecná škola (německá) Malesice (0,11), Svaz tělesně postižených 
MO Plzeň-Lochotín (0,02), Společenský klub „Jan Pivrnec“ U Trellů (0,04), TJ Sokol 
Plzeň – Letná (0,27). 
Osobní pozůstalosti: Miloslab Bělohlávek (0,33), Frant. Fabián (0,55), Hana Janáková 
(1,30), Frant. Juřička (0,05), Josef Kejha (0,25), Vladimír Líbal (0,22), Ludvík Mištera 
(0,50), Vladimír Pálek (1,00), Frant. Spurný (0,16). 
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 Byly inventovány tyto archiválie (v závorce počet běžných metrů): 

KSČ (v Plzni) na úseku kultury (1,92), Občansko-hospodářská beseda Doudlevce 
(0,05), Sbírka dokumentace k okupaci v srpnu 1968 v Plzni (0,22).  

 Dále jsme evidovali tyto jednotliviny: 

107 videokazet, 26 kusů CD + DVD, 1 hudebninu, 1174 fotografií, 218 negativů, 
122 rukopisů. 

 Byly vypracovány rejstříky (v systému JANUS) k inventářům těchto fondů:   

Emil Felix, Frant. Holcbecher, Fridolín Macháček, Václav Placht, redakce Večerní 
Plzeň. Do programu JANUS byly přepsány úvody inventářů těchto fondů: Strana 
zelených v Plzni, Městská komise památkové péče, Knihovna m. Plzně, Plzeň 
v období sametové revoluce a dále k fondům, k nimž byly vypracovány rejstříky (viz 
výše).  

  V roce 2008 byly předány tyto zpracované (částečně nezpracované) archiválie 
z archivních fondů: - vše Státnímu oblastnímu archivu v Plzni: 

 1. Okresní prokuratura Plzeň – město (2,30 bm) 

 2. Společenstvo mistrů komenických Plzeň (0,54 bm) – předáno na základě 
rozhodnutí OASS MV ČR ze dne 4. 6. 2008. 

 3. Druhopisy matrik Plzně (0,83 bm) – vyplývá ze zákona o matrikách – uložení 
druhopisů ve státních archivech. 

 K delimitaci byl připraven fond Berní úřad a Berní správa Plzeň (71,25 + 2,12 bm), 
ale SOA Plzeň z důvodu rekonstrukce depozitáře v Nepomuku nemohl delimitaci 
do konce r. 2008 převzít. 

 Celková sumarizace vnějších změn (údaje z programu PEVA): 

 metráž přírůstků 44,15 bm 

 metráž úbytků    3,67 bm 

 Celková sumarizace vnitřních změn: 

 celkem bm v přehledu 40,48 

 

3. Využívání archiválií: 

 V roce 2008 u nás pracovalo 268 badatelů (264 občanů ČR, dva Němci, 1 Rakušan, 
1 Slovák), přišlo 1 674 badatelských návštěv. Neprovedli jsme žádné správní řízení 
dle § 38 odstavce 2  archivního zákona. Provedli jsme 5 zápůjček a 2 výpůjčky 
archiválií. Vypracovali jsme 77 rešerší. 
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Vyřizovali jsme tyto žádosti občanů: 

 

     Vyřízeno: Postoupeno: Odkaz na školu: 

Potvrzení o studiu SŠ       85   1   0 

Výroční vysvědčení        10    0  1 

Maturitní vysvědčení       53    2   1 

Potvrzení o návštěvě ZŠ        2   0  0 

Potvrz. o návštěvě UŠ, SOU     13    6   0 
            
            
 
Celkem počet žádostí o studium: 174  
_____________________________________________________________________ 
 
Potvrzení odpracované doby:      10 žádostí (všechny postoupeny jinam) 
 
 

Doplňovali jsme Pamětní knihu čestných občanů města Plzně. Vyhledali jsme 
například celek fotografií pro květnovou výstavu na radnici (o americké armádě 
v Plzni v r. 1945), Ústavu soudobých dějin Praha jsme zaslali 121 foto plakátů a foto 
z okupace v srpnu 1968 (J. Janečková), Š. Pflegerová připravila výstavu Archiv města 
Plzně se představuje, která byla instalována na radnici od ledna do března 2009 (jde 
o souhrn dílčích malých expozic, které autorka měsíčně obměňovala v budově archivu 
ve Veleslavínově ul. během roku). Ad. Skála připravil 300 různých plánů pro projekt 
Historický atlas města Plzně, o jehož realizaci bylo na poslední chvíli rozhodnuto 
v září 2008 (jde o práci širšího týmu autorů z různých pracovišť, kniha má být 
vytištěna v létě 2009). Připravili jsme také např. celek fotografií pro výstavu 
o K. Klostermannovi ve vědecké knihovně.  

 

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 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. V rámci úsilí o zlepšení klimatických podmínek připravujeme adaptaci 
3 místností v budově ve Veleslavínově ulici pro instalaci klimatizovaných boxů pro uložení 
nejvýznamnějších archiválií. Výběrové řízení na dodavatelskou firmu vyhlásil Odbor 
vnitřních věcí MMP v říjnu 2008, výsledky byly zrušeny v prosinci minulého roku, nové 
výběrové řízení vyhlásil OVV MMP v lednu 2009.   
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V. Konzervace a restaurování archiválií: 

Náš archiv nemá konzervátorskou dílnu (také proto, že pro ni není volný prostor). V roce 
2008 byly u pěti našich listin provedeny konzervátorské a restaurátorské zásahy na pracovišti 
pana RNDr. Miroslava Širokého, CSc. z Dobřichovic. Tyto práce stály celkem 14 600,- Kč. 

 

Závěrem: 

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2008 byla sestavena podle Metodického pokynu 
ke zpracování výročních zpráv Odboru archivní správy MV čj. AS-366/1-2005. Uvedli jsme 
povinnou část údajů. 

 

Poznámky nad rámec této zprávy: 

Naší hlavní budovou zůstává objekt ve Veleslavínově ul. 19, kde je umístěna badatelna i celá 
knihovna (ta měla koncem r. 2008 celkem 76 660 publikací). V obou našich depozitářích 
umístěných mimo hlavní budovu zbývá již jen velmi málo volného prostoru. Statický 
průzkum v r. 2007 ukázal, že polovina budovy ve Veleslavínově ul. 19 v letech 1998-2000 
neopravená, je ve vyhovujícím stavu. Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR 
neudělil Archivu města Plzně v r. 2008 akreditaci pro nevyhovující klimatické podmínky 
v budovách. Klimatizace, připravovaná ve třech místnostech ve Veleslavínově ul. by měla být 
v provozu v květnu 2009.   

Největším projektem, jemuž věnovala J. Janečková (za pomoci J. Žáčkové a I. Vaňkové) 
značnou část pracovní doby, byla příprava rozsáhlých podkladů pro přípravu žádosti o získání 
financí pro digitalizaci části našich archiválií. Šlo o odpověď na 3. výzvu EHP/Norsko. Naši 
přihlášku Ministerstvo kultury ČR v červnu 2008 zamítlo.  

Část pracovní doby jsme věnovali postupnému přestěhovávání asi poloviny uložených 
archiválií (přitom jsme nahradili 700 krabic starých novými). Šlo i o přesuny do našich 
depozitářů, to vše jako předpoklad uvolnění 3 místností, v nichž bude zřízena klimatizace.  

Další čas jsme byli nuceni věnovat vyplňování komplikovaných tabulek a přehledů v rámci 
personálního auditu, který probíhá na celém magistrátu v letech 2008 a 2009. Prozatím náš 
archiv zůstává odborem MMP s devíti pracovními místy.   

Bylo čerpáno 44 dní na studijní volno (J. Janečková), archiváři dále absolvovali různá školení, 
konference, exkurze a porady (53 dní).  

Pokračovali jsme v cyklu přednášek pro veřejnost, které pořádáme od roku 1969 (celkem 14). 
Provedli jsme výklady studentům při jejich návštěvách a exkurzích v archivu (celkem 13) 
a v popularizujících článcích jsme seznamovali veřejnost s dějinami Plzně v místním tisku 
(20 textů). V listopadu jsme v Plzeňském deníku zveřejnili i příspěvek o nově vydané knize 
Naděždy Morávkové Miloslav Bělohlávek a Plzeňská historická škola (M. Bělohlávek vedl 
náš městský archiv v letech 1948 – 1984). Dne 11. 12. 2008 jsme uskutečnili seminář 
pro kronikáře plzeňských obvodů, první od roku 1989 (J. Douša, J. Janečková). J. Douša 
lektoroval zápis kroniky městského obvodu Plzeň 2.   

Dosavadní přehledné dějiny našeho města i Dějiny Plzně v datech dále doplňujeme různými 
studiemi a recenzemi na stránkách periodika Minulostí západočeského kraje (dále MZK) 



 7 

a jinde. V Pražském sborníku historickém 36, 2008 jsme např. zveřejnili příspěvek „Činnost 
astronoma a matematika Kašpara Ladislava Stehlíka v Praze a Plzni v letech 1599 – 1612“. 
Archiváři se také podíleli na organizaci 28. ročníku plzeňského mezioborového sympozia  
k českému 19. století konanému na konci února 2008. J. Douša vypracoval úvod 
k chystanému sborníku vzpomínek belgických veteránů, kteří 6. května 1945 spolu 
s americkou armádou pomáhali osvobozovat Plzeň a napsal svou výběrovou bibliografii z let 
1981 – 2008.    

V roce 2008 jsme vydali 43. svazek MZK, v jehož úvodu je publikován stručný text 
o vydávání tohoto sborníku od roku 1958, kdy jej založil M. Bělohlávek. Údaje o sbornících 
MZK zájemci najdou od října na adrese www.mzk.ic.cz.  

Rovněž v roce 2008 jsme věnovali značnou pozornost chodu spisové služby. Poskytli jsme 
5 konzultací k tvorbě spisových a skartačních řádů, vykonali jsme 55 prohlídek spisoven 
a kontrol spisové služby a 43 skartací.   

Od roku 2000 jsme povinni vyhotovovat pro Radu města Plzně vyjádření a návrhy usnesení 
k žádostem o povolení užívání městského znaku, v roce 2008 jsme napsali 4 tyto návrhy. 

Pro žadatele jsme vyhledali 9 usnesení Rady města Plzně a 11 usnesení Zastupitelstva města 
Plzně.   

V rámci elektronického účetního programu SAP bylo zpracováno 96  faktur, 2 platební 
poukazy a 14 objednávek. Potřebný čas jsme věnovali zkoušení nové magistrátní verze 
Evidence smluvních partnerů v systému Smlouvy a poplatky, které jsou nutné pro chod 
účetnictví archivu a dále jsme zjišťovali informace potřebné k fakturaci DPH (od ledna 2009) 
při prodeji sborníků MZK. Celkem bylo vystaveno 173 faktur za prodané publikace našeho 
archivu.  

Pokračovali jsme v pracích na digitalizaci našich starých skleněných negativů, bylo 
zdigitalizováno 334 snímků a popsáno k nim 324 záznamů.  

Pokračuje také ukládání údajů o publikacích naší knihovny, v programu CLAVIUS 
je ke konci r. 2008 zapsáno 15 856 svazků (14 456 titulů). 

V r. 2008 nebyla našemu archivu udělena akreditace podle podmínek stanovených v § 61 
zákona č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě. Pro zajištění předpokladů pro udělení 
akreditace byla 2. února 2009 vybrána firma – dodavatel pro adaptaci prostor a zřízení třech 
klimatizovaných boxů (ve třech místnostech v budově archivu ve Veleslavínově ul. 19). Zde 
budou po ukončení zkušebního provozu uloženy nejstarší a nejvýznamnější archiválie. 

V našem archivu bylo zhotoveno 4 645 studijních kopií. Prodali jsme celkem 430 kusů 
různých ročníků sborníku MZK.  

V březnu 2008 jsme otevřeli zvláštní vchod pro badatele do badatelny, aby zájemci o studium 
nepřecházeli přes kanceláře jiné části pracoviště.        

        
       PhDr. Jaroslav Douša 
          městský archivář 
 

V Plzni dne 27. února 2009 

Příloha: Seznam přednášek pro veřejnost v roce 2008 
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Přednášky pořádané Archivem města Plzně pro veřejnost v roce 2008  
8. ledna 2008   MATYÁŠ  HABSBURSKÝ 
    Přednáší prof. PhDr. Jaroslav Čechura 
 
22. ledna 2008   PAMÁTKOVÁ  PÉČE  V  PLZNI  V  ROCE  2007 
    Přednáší Mgr. Petr Marovič 
 
5. února 2008   FERDINAND  I.  (V.) 
    Přednáší PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 
 
19. února 2008   PŘEMYSL  OTAKAR  I. 
    Přednáší prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. 
 
4. března 2008   VÁCLAV  I. 
    Přednáší PhDr. Markéta Marková 
 
18. března 2008   NOVÝ  POHLED  NA  ZALOŽENÍ  PLZNĚ 

Přednáší Mgr. Radek Široký 
 
15 dubna 2008   FRIDRICH  FALCKÝ 
    Přednáší prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. 
 

23. dubna 2008 SVATOVÁCLAVSKÁ  TRADICE V MEZIVÁLEČNÉM  
ČESKOSLOVENSKU  1918  - 1939 

  Přednáší Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 
 
29. dubna 2008 PETR  CHELČICKÝ 
 Přednáší  doc. ThDr. Martin Wernich 
 
7. října 2008  MISTR  JAN  HUS  
 Přednáší prof. ThDr. Jan B. Lášek 
 
14. října 2008  TOMAŠ  GARRIGUE  MASARYK 
 Přednáší doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. 
 

4. listopadu 2008 PLZEŇSKÝ  ARCHIVÁŘ  A  HISTORIK PhDr.  MILOSLAV  
BĚLOHLÁVEK 

 Přednáší PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. 
 
18. listopadu 2008 ODPOR  NĚMCŮ  PROTI  ČSR  V LETECH 1918  – 

1920  NA  ZÁPADĚ  ČECH  
 Přednáší PhDr. Karel Řeháček 
 

2. prosince 2008 OTAZNÍKY  KOLEM  ROTUNDY SVATÉHO  PETRA  VE  
STARÉM  PLZENCI  

 Přednáší Mgr. Karel Nováček, Ph.D. 


