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I. Personální podmínky archivu: 

 
Ředitel (vedoucí) archivu: PhDr. Jaroslav Douša 
Systemizovaný a skutečný stav pracovníků: systemizovaný: 10 

      skutečný:    9,625   
Funkční zařazení pracovníků: vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace 

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

  
 
II. Celkové množství uložených archiválií: 
 
1. Počet fondů: 1 338;  počet běžných metrů celkem: 3 576,46; počet evidenčních 

jednotek: 129 308. 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: 84,09 % 

3. Počet archivních pomůcek: 1 117. 

 

III. Výb ěr, zpracování a využití archiválií: 

1.       Výběr archiválií  

byl prováděn ve skartačním řízení a mimo skartační řízení: Celkem vyřízeno 
58 skartací, za rok 2011 bylo celkem převzato 30,93 bm písemností, bylo zaevidováno 
celkem 61 přírůstků. 
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 Mimoskartační řízení 

V r. 2011 bylo převzato 20 přírůstků: pět mimo skartační řízení, dva jako koupě, 
12 jako dar v rámci mimoskartačního řízení (z toho 2 dary z Kanceláře primátora 
a jeden z Odboru prezentace a  marketingu magistrátu) a jeden přírůstek byl nález. 

Celkem byly ve skartačním i mimoskartačním řízení převzaty tyto písemnosti: 

302 balíků, jedna krabice, 61 kartonů, 163 knih, 17 pomocných knih, tři tubusy, 6 alb 
fotografií, 2 DVD, 3 CD, 35 fotografií, čtyři filmy, dva obrazy. 

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

 

2. Zpracování archiválií: 

 Byly zpracovány tyto archiválie (v závorce počet běžných metrů prozatímních 
soupisů): 
 Národní výbor města Plzně: Kancelář předsedy (primátora) (0,22), Odbor pro vnitřní 
věci – oddělení matrik (3,31), Průmyslový odbor (0,72), Organizační odbor (4,00), 
Odbor vodního a lesního hospodářství (1,1), Jednotný národní výbor Plzeň – Úřad pro 
náhradu válečných škod (0,40), MNV Lhota (0,02). 
Magistrát města Plzně: Odbor životního prostředí (4,84), Úřad městského obvodu 
Plzeň – 2: Sekretariát starosty a kancelář tajemníka (2,37), Útvar investic  města Plzně 
(0,75), Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (0,01), Správa veřejného statku m. Plzně 
(1,29), Restaurace a jídelny (0,88), Církevní gymnásium (0,01) Střední průmyslová 
škola stavební (0,29), Střední průmyslová škola strojnická (0.02), Střední odborné 
učiliště elektrotechnické (0,12), Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická (0,07), Odborné učiliště a Praktická škola Plzeň (0,07), 13. Základní 
škola Plzeň (0,05), 14. ZŠ (0,07), 20. ZŠ (0,14), 26. ZŠ (0,07), 28. ZŠ (0,22), 34. ZŠ 
(0,10), ZŠ Podmostní (0,11), Základní umělecká škola Chválenická (0,55), 
52. Mateřská škola Plzeň (0,11), 60. MŠ (0,11), Divadlo J. K. Tyla Plzeň (0,11), 
Jednota divadelních ochotníků Zeyer (0,02), Snaha, výrobní družstvo Plzeň (0,06). 
Svaz tělesně postižených MO Plzeň-Lochotín (0,01).  
Adéla Čapková (0,60), Ing. Stanislav Loukota (3,40), Jan Jelínek (0,24), Sbírka 
R. Špičkové (0,10). 
V roce 2010 byly od Ministerstva financí ČR delimitovány do našeho archivu 
písemnosti peněžních ústavů z Plzně, v r. 2011 bylo jako podklad k budoucím 
archivním pomůckám zaevidováno a popsáno celkem 228 knih 13ti těchto ústavů 
(celkem 9,95 bm). 
Byly inventovány tyto archiválie (v závorce počet běžných metrů): 
Jaroslav Kantor (0,68). 
Byly vypracovány rejstříky pomůcek v programu Archivář k fodům: Václav 
Spěváček, Vladimír a Milena Koulovi, Jaromír Linda, dále rejstříky v programu Word 
k fondům: Miloslav Bělohlávek, František Fabian, Růžena Ficenecová a František 
Šollar, dále byl vypracován rejstřík článků o Plzni ze sborníků Minulostí 
západočeského kraje z let 1999-2010. 
K delimitaci do Státního oblastního archivu v Plzni byl v r. 2011 připraven fond Berní 
úřad a Berní správa Plzeň (71,25 + 2,12 bm), ale SOA z důvodů rekonstrukce 
depozitáře v Nepomuku tyto písemnosti do konce r. 2011 nepřevzal.  
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Celková sumarizace vnějších změn (údaje z programu PEVA): 
metráž přírůstků 30,83 
metráž úbytků            - 0,15 
 
Celková sumarizace vnitřních změn: 
celkem bm v přehledu: 30,68 
 

3. Využívání archiválií: 

 V roce 2011 u nás pracovalo 213 badatelů (205 občanů ČR, čtyři z Německa, 
1 z USA, 1 z Velké Británie, 1 z Kanady, 1 ze Slovenské republiky).  Neprovedli jsme 
žádné správní řízení dle § 38 odstavce 2  archivního zákona. Provedli jsme 
20 zápůjček  archiválií. Vypracovali jsme 88 rešerší. Vyhledávali jsme různé údaje 
(kromě žadatelů mimo MMP) také pro Kancelář primátora, pro Odbor prezentace 
a marketingu MMP, vypracovali jsme texty o purkmistrech (z let 1850 – 1917), jejichž 
obrazy byly v srpnu 2011 instalovány v zasedací místnosti Rady města Plzně. 
Připravili jsme např. podklady pro výstavy: 

Západočeská galerie v Plzni – „Loos – Plzeň – souvislosti“ a pro chystanou výstavu 
Archivu m. Plzně a Západočeského muzea v Plzni „Neuskutečněné projekty“. Pro 
Správu informačních technologií m. Plzně jsme připravili podklady pro další rozšíření 
mapového portálu Plzně. 

V rámci generálního úklidu v budově Veleslavínova 19, kterou během roku prováděla 
uklízecí firma, jsme vícekrát přesunovali značné množství archiválií.  

Webová prezentace archiválií:  

J. Janečková koordinovala další vývoj webové prezentace našeho archivu 
a digitalizace archiválií. V prosinci 2011 byla zadána „výroba“ stránek grafikovi 
ze SIT MP. 

Vyřizovali jsme tyto žádosti občanů:   
  Vystaveno: 

• 27 výpisů maturitních vysvědčení 

•   1 žádost o výpis maturitního vysvědčení postoupena škole 

• 11 výpisů výročních vysvědčení 

• 64 potvrzení o studiu – střední školy, odborné školy 

•   1 žádost o potvrzení studia postoupena škole 

• 38 potvrzení o návštěvě nepovinného 9. ročníku základní školy 

•   8 potvrzení o návštěvě učňovské školy 

•   5 žádostí o potvrzení návštěvy učňovských škol a středních odborných učilišť    
postoupeno školám případně spisovně 

•   2 ověřené kopie z katalogového listu (učňovské školy, střední odborná učiliště) 

•   1 žádost o potvrzení odpracované doby postoupena podnikovému archivu 
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Několika žadatelům dohledáno uložení dokumentace mimoplzeňských škol 
a dokumentů osobní a mzdové agendy (školy, jiné archivy, komerční spisovny, 
nástupnické organizace zaniklých podniků). 

Vyhotoveny 4 seznamy spolužáků ze základních a učňovských škol. 

 
IV. Stav archiválií 

V roce 2011 pokračoval rutinní provoz tří klimatizovaných boxů v budově Veleslavínova 19 
(provoz od července 2009). Nebyla provedena žádná prověrka fyzického stavu archivních 
kulturních památek podle § 30 odst. 3 a 4 archivního zákona. V listopadu 2011 jsme zjistili, 
že část archiválií v depozitáři Bezovka byla napadena plísněmi. Postižené archiválie postupně 
předáváme ke sterilizaci do Archivu hl. m. Prahy (firma Ludvík Kučera). První skupina 
našich písemností byla do Prahy odvezena 6. prosince 2011, na transportu se podílí Technické 
oddělení Odboru vnitřní správy MMP. K desinfekci ovzduší byly koncem roku 2011 
zakoupeny dvě bakteriocidní lampy typu NBVE 60. V roce 2012 bude provedena desinfekce 
depozitářů v Bezovce.         

 

V. Konzervace a restaurování archiválií: 

Náš archiv nemá konzervátorskou dílnu. Proto se potřebné práce vykonávaly externě 
(v závorkách jsou částky v Kč, které za tyto činnosti zaplatil Magistrát města Plzně). V roce 
2011 Jana Kovandová z Litomyšle restaurovala tři rukopisy (189 000), Jana Tomšů z Prahy 
čtyři (83 900), Jana Náprstková z Prahy čtyři rukopisy (92 125). Jana Kovandová dokončila 
průzkum fyzického stavu sbírky rukopisů (18 000). RNDr. Miroslav Široký z Dobřichovic 
restauroval 10 listin (22 400). Jana Široká z Dobřichovic 11 listin (31 600). Ing. Petra 
Vávrová z Prahy konzervovala 525 negativů a pozitivů (27 000 Kč). 

 

Závěrem: 

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2011 byla sestavena podle Metodického pokynu 
ke zpracování výročních zpráv Odboru archivní správy MV čj. AS-366/1-2005 a dle platného 
archivního zákona. Uvedli jsme povinnou část údajů. 

 

Poznámky nad rámec této zprávy: 

Naší hlavní budovou je od roku 1961 dům Veleslavínova 19, kde je umístěna většina fondů, 
badatelna i celá knihovna (ta měla koncem r. 2011 celkem 80 540 publikací). V obou našich 
depozitářích, umístěných mimo hlavní budovu, zbývá již velmi málo prostoru. Nový statický 
průzkum v červenci 2011 ukázal, že některé místnosti ve Veleslavínově ul. 19 mají menší, 
než požadovanou únosnost a tak jsme část archiválií z těchto prostor vystěhovali. 
Tím se prostorové rezervy ještě zmenšily.  

Druhá varianta studie pro případnou rekonstrukci budovy v Plzni – Světovaru z listopadu 
2011 byla počátkem února 2012 zaslána členu komise pro výstavbu nových archivů panu 
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dr. Jaroslavu Bubeníkovi z odboru Archivní správy a spisové služby MV ČR a bude 
na zasedání komise posouzena.  

Pokusili jsme se získat finanční prostředky potřebné pro restaurování některých archiválií 
v soutěži, kterou opět vyhlásila v roce 2011 plzeňská pobočka firmy Panasonic, ale 
do skupiny vítězných projektů jsme nepostoupili.  

Bylo čerpáno 25 dní na studijní volno (J. Janečková 5, A. Skalová 20), archiváři absolvovali 
různá školení, exkurze, konference a porady (46 dní),   šest dnů věnovali organizaci některých 
činností potřebných k zajištění dobrého průběhu 31. ročníku plzeňského mezioborového 
sympozia k dějinám českého 19. století na konci února 2011. J. Janečková se účastnila valné 
hromady České archivní společnosti  a výborových schůzí ČAS (8 dní). Adam Skála zahájil 
od října 2011 doktorské studium „Historické vědy, historie“ na univerzitě Pardubice. 

Pokračovali jsme v cyklu přednášek pro veřejnost, které pořádáme od roku 1969 (v roce 2011 
celkem 14). V rámci Dne otevřených dveří archivů 9. června 2011 jsme 177mi zájemcům 
z řad veřejnosti přiblížili naši práci. Dále jsme průběžně poskytli výklad studentům a dalším 
zájemcům při jejich návštěvách a exkurzích v archivu (celkem 8 výkladů) a dvě přednášky 
jsme proslovili seniorům v Domově důchodců v Plzni – Doubravce. J. Douša seznámil 
posluchače Českého rozhlasu Plzeň s prací archivu v živém vysílání (2. ledna 2011). 
V popularizujících článcích jsme seznamovali veřejnost s dějinami Plzně (19 textů). 

Dosavadní zpracování historie našeho města (včetně Dějin Plzně v datech z roku 2004) 
doplňujeme různými texty na stránkách sborníku Minulostí západočeského kraje. V roce 2011 
jsme vydali 46. svazek MZK, v němž mj. začala polemika o významu Dr. Miloslava 
Bělohlávka (ředitele Archivu města Plzně 1948-1983) na stránkách 456-457, 484-486, 501-
502. Na konci roku 2011 jsme začali připravovat jednodenní konferenci o dějinách Plzně 
ve 20. století (14. června 2012). 

Údaje o sbornících MZK naleznou zájemci na adrese www.mzk.ic.cz a v MZK 43 (2008), 
s. 5-9.  

V roce 2011 jsme věnovali velkou pozornost chodu spisové služby. Poskytli jsme 
6 konzultací k tvorbě spisových a skartačních řádů, vykonali jsme 37 prohlídek spisoven 
i kontrol spisové služby a 58 skartací. 

Vyhotovili jsme 15 návrhů usnesení do Rady města Plzně a jeden návrh usnesení do ZMP, 
většinou šlo o žádosti k povolení užívání městského znaku. Pro žadatele jsme rovněž 
vyhledávali stará usnesení RmP a ZmP.  

V rámci elektronického účetního programu SAP bylo zpracováno 50 faktur, 7 platebních 
poukazů. I v roce 2011 jsme rozpracovali schválený rozpočet archivu na jednotlivé položky. 
Podali jsme jednu žádost o vnitřní úpravu rozpočtu, vypracovali jsme podklady pro 
rozpočtová opatření.  

Celkem bylo vystaveno 158 faktur za prodané publikace. Digitalizovali jsme naše staré 
celuloidové negativy  s plzeňskou tematikou (1 245 kusů). Bylo naskenováno a popsáno 
32 krabic přihlášek k trvalému pobytu z doby kolem roku 1900 (14 085 listů) a 2 krabice 
domovských listů z let 1918 – 1939 (1 298 listů).   

V programu CLAVIUS je ke konci r. 2011 zapsáno 30 068 svazků (26 575 titulů) naší 
knihovny.  
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V našem archivu bylo pořízeno celkem 260 studijních kopií, badatelé téměř vždy využívají 
vlastních fotoaparátů.  

Prodali jsme celkem 368 kusů sborníků MZK. 

Dvě pracovnice úklidové firmy pokračovaly v celkovém úklidu v depozitářích v budově 
Veleslavínova 19, který až na část prostoru ve 2. patře dokončily.   

Další existence a práce Archivu města Plzně je podmíněna tím, že se podaří v blízké době 
vypracovat projekt rekonstrukce části objektu Světovar v Plzni – Slovanech pro potřeby 
archivu a zda se tyto úpravy uskuteční. Jedině tím je do budoucna možno zajistit potřebné 
a zákonem předepsané parametry pro uložení archiválií (stálá teplota, vlhkost atd.) Budova 
ve Veleslavínově u.l 19 vzhledem k jejímu stáří a konstrukci nikdy ani po nejrůznějších 
úpravách potřebné podmínky splňovat nebude.  

 
 

 

   
PhDr. Jaroslav Douša 
vedoucí odboru Archiv města Plzně 
 

 

V Plzni dne  29. února 2012  
 

Příloha: Seznam přednášek pořádaných Archivem města Plzně  pro veřejnost v roce 2011 
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Přednášky pořádané Archivem města Plzně pro veřejnost v roce 2011 
 
 
 
 
11. ledna 2011 ARCHIV MATOUŠE KONE ČNÉHO A STUDIUM 

KNĚŽSKÉHO DOROSTU JEDNOTY BRATRSKÉ 
V LETECH 1610-1618 

 Přednáší PhDr. Markéta Růčková 
 
25. ledna 2011 O ČESKÉ STÁTNÍ VLAJCE A NEJEN O NÍ  
 Přednáší Karel Černý 
 
8. února 2011  RUDOLFŮV MAJESTÁT. SVĚTLA A STÍNY 

NÁBOŽENSKÉ SVOBODY.  
 Přednáší Mgr. Jiří Just, Th.D. 
 
22. února 2011  MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE V PROCESU 

POSTUPNÉ REGENERACE A INFORMACE 
O VÝZNAMNÝCH AKCÍCH V OBLASTI 
PAMÁTKOVÉ PÉ ČE ZA ROK 2010 

 Přednáší Mgr. Petr Marovič 
 
8. března 2011  POLICEJNÍ ŘEDITELSTVÍ V PLZNI 
 Přednáší Tomáš Herajt 
 
22. března 2011  ČESKOSLOVENSKÁ EXILOVÁ VLÁDA 1939-1945 
 Přednáší Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. 
 
12. dubna 2011  KRONIKY A KRONIKÁ ŘI POSLEDNÍCH 

PŘEMYSLOVC Ů A PRVNÍCH LUCEMBURK Ů  
 Přednáší prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 
 
26. dubna 2011  POVSTÁNÍ 5. KVĚTNA 1945 V PLZNI 
 Přednáší Jaroslav Maršák a Stanislav Bukovský 
     
 
4. října 2011  VÝVOJ PROJEKTU PLZE Ň – EVROPSKÉ HLAVNÍ 

MĚSTO KULTURY 2015 
   Přednáší RNDr. Milan Svoboda 
 
18. října 2011             MEZINÁRODN Ě PRÁVNÍ A MEZINÁRODN Ě 

POLITICKÉ POZADÍ ODSUNU N ĚMCŮ 
Z ČESKOSLOVENSKA 1945-1947 
Přednáší prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
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1. listopadu 2011 PLZEŇ V KORESPONDENCI FRIDOLÍNA 

MACHÁ ČKA A VÁCLAVA VOJTÍŠKA Z LET 1905 - 
1954 

   Přednáší PhDr. Jitka Janečková 
 
15. listopadu 2011  NUCENÉ VYSTĚHOVÁNÍ PLZE ŇSKÝCH OBČANŮ 

PO MĚNOVÉ REFORMĚ V ROCE 1953 
   Přednáší Mgr. Adam Skála 
 
29. listopadu 2011  ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ V PLZNI S OHLÉDNUTÍM 

ZPĚT 
   Přednáší Bc. Dagmar Svobodová - Kaiferová 
 
13. prosince 2011 PLZEŇ ZA TŘICETILETÉ VÁLKY  
   Přednáší PhDr. Oldřich Kortus, Ph.D. 
     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


