Výroční zpráva
Archivu města Plzně (AMP)
za rok 2012

Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň
telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611, fax: 378 032 602
e-mail: archiv@plzen.eu
Zřizovatel archivu:

Magistrát města Plzně
archiv je odborem magistrátu

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů: prozatím zamítnuta.
I. Personální podmínky archivu:
Ředitel (vedoucí) archivu: Mgr. Adam Skála
Systemizovaný a skutečný stav pracovníků: systemizovaný:
10
skutečný:
9
Funkční zařazení pracovníků:
vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace
(Mgr. Jarmila Žáčková),
vedoucí oddělení zpracování a využití archiválií (PhDr.
Štěpánka Pflegerová),
3 odborní archiváři (PhDr. Jitka Janečková, PhDr. Marie
Malivánková Wasková, Bc. Alena Skalová, DiS.),
odborný archivář – knihovník (Marie Chmelířová),
administrativní
pracovník
(Marie
Hrádková),
hospodářsko-správní pracovník (Marie Šťastná).
II. Celkové množství uložených archiválií:
Počet fondů: 1340; počet běžných metrů celkem: 3594,81
Stupeň zpracovanosti archivních souborů: 84,68 %
Počet archivních pomůcek: 1 139.
V AMP jsou uloženy pouze archivní soubory v přímé péči.

III. Výběr, zpracování a využití archiválií:
1.

Výběr archiválií byl prováděn ve skartačním řízení a mimo skartační řízení.
Celkem vyřízeno 53 skartací, za rok 2012 celkem převzato 37,27 bm písemností, bylo
zaevidováno celkem 50 přírůstků.
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Mimo skartační řízení
V r. 2012 bylo převzato 18 přírůstků: 3 mimo skartační řízení, 3 jako koupě, 10 jako
dar, 2 vlastní sbírkovou činností.
Nebylo provedeno žádné správní řízení podle § 12 odst. 3 archivního zákona.

2.

Zpracování archiválií:
Byly zpracovány tyto archiválie (v závorce počet běžných metrů prozatímních soupisů
a manipulačních seznamů II. typu):
Sbírka plakátů, Plzeň
Sbírka fotografií, Plzeň

(2,24)
(0,02)

Magistrát města Plzně
Úřad městského obvodu Plzeň 3
Úřad městského obvodu Plzeň 4
Obvodní národní výbor Plzeň 4
Úřad městského obvodu Plzeň 1
Úřad městského obvodu Plzeň 10 – Lhota
Úřad městského obvodu Plzeň 2

(3,1)
(2,24)
(1,84)
(0,68)
(1,91)
(0,04)
(0,20)

Správa veřejného statku města Plzně
Plzeňské městské dopravní podniky, a. s, Plzeň
Služby města Plzně
Plzeňské komunikace
Plzeňské výstavnictví
Městské kulturní středisko Plzeň (Esprit)
Průmyslový podnik města Plzně, Plzeň
Lázeňské a rekreační služby města Plzně
Plzeňská teplárenská a.s.
PRAKTIS, organizace pro služby zdravotníkům Plzeň
Útvar investic města Plzně
Kojenecký ústav s dětským domovem

(0,94)
(0,17)
(0,55)
(0,01)
(0,02)
(1,32)
(0,01)
(0,30)
(0,51)
(0,01)
(1,28)
(0,02)

Okresní komise pro privatizaci Plzeň-město

(6,40)

Masarykovo gymnázium Plzeň
25. základní devítiletá škola
11. základní devítiletá škola
17. základní škola a mateřská škola Plzeň
28. základní škola Plzeň
Základní škola speciální Plzeň
Církevní gymnázium Plzeň
Sportovní gymnázium Plzeň
14. základní škola Plzeň
Základní škola Plzeň, Heyrovského 23
Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň

(0,01)
(0,18)
(0,17)
(0,01)
(0,05)
(0,09)
(0,05)
(0,20)
(0,09)
(0,32)
(0,02)
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Sokol V – tělocvičná jednota Plzeň

(0,75)

Brand Josef
Rodinný archiv Tauerů
Vobrubová Helena
Rodinný archiv Marovičů
Hýža Antonín
Rodinný archiv Benešů a Čechurů
Rotary club Plzeň
Malina Čeněk

(0,22)
(1,32)
(0,02)
(0,04)
(1,86)
(0,07)
(1,93)
(0,24)

Byly inventovány tyto archiválie (v závorce počet běžných metrů):
Sbírka fotografií, Plzeň
(0,02)
Celková sumarizace vnějších změn (údaje z programu PEVA):
bm přírůstků
37,27
bm úbytků
0
Celková sumarizace vnitřních změn:
celkem bm v přehledu: 31,45
3.

Využívání archiválií:
V roce 2012 pracovalo v AMP 215 badatelů (211 z ČR, 2 ze SRN, 1 z Nizozemského
království, 1 ze SR). Celkový počet návštěv 823.
Nebylo vedeno žádné správní řízení dle § 38 odstavce 2 archivního zákona.
Bylo realizováno 15 zápůjček archiválií.
Bylo vypracováno 79 rešerší.
Bylo vyřízeno celkem 91 žádostí o výpisy, potvrzení a ověření kopií archiválií.

IV. Stav archiválií
V roce 2012 pokračoval rutinní provoz tří klimatizovaných boxů v budově Veleslavínova 19
(provoz od července 2009). V červnu 2012 byla po silném dešti vyplavena část archiválií
v depozitáři v ulici V Bezovce . Nejvíce postižené archiválie byly předány ke sterilizaci do
Archivu hl. m. Prahy (firma Ludvík Kučera), ostatní archiválie byly převezeny do suchých
prostor v objektu Magistrátu města Plzně ve Šťáhlavicích.

V. Konzervace a restaurování archiválií:
V roce 2012 bylo restaurováno celkem 11 rukopisů, 34 listin a 2 skleněné negativy. Dále bylo
vyčištěno a konzervováno 457 skleněných negativů.
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Poznámky nad rámec této zprávy:
Digitalizace
Bylo digitalizováno celkem 323 negativů s plzeňskou tematikou (136 skleněných, 187
celuloidových) a 1066 skleněných diapozitivů. Dále bylo digitalizováno celkem 14614
přihlášek k pobytu.
Archivní knihovna
Během roku 2012 bylo zaevidováno 1499 přírůstků.
Počet návštěv v knihovně: 377.

Ediční a vydavatelská činnost
AMP vydal v roce 2012 47. číslo sborníku Minulostí západočeského kraje: 8 studií, 1
materiálová studie, diskuze, jubilea a nekrology, recenze, anotace regionální literatury.

Vědecké konference a přednášky
AMP uspořádal odbornou konferenci Plzeň ve 20. století – 20. století v Plzni, která se konala
dne 14. června v budově historické radnice, nám. Republiky 1, v Plzni.
AMP pokračoval v pořádání přednášek pro veřejnost (v roce 2012 celkem 13).
Přednášky pronesené zaměstnanci AMP v roce 2012:
PhDr. Jitka Janečková, Plzeňský spolkový život od druhé poloviny 19. století do padesátých
let 20. století. Možnosti a meze využití archivních pramenů (konference Plzeň ve 20. století –
20. století v Plzni)
PhDr. Jitka Janečková, Poprava J. S. Koziny a jeho „druhý“ život (Svaz důchodců PlzeňSlovany)
PhDr. Marie Malivánková Wasková, Plzeňská židovská obec ve středověku (cyklus
přednášek AMP)
Publikační činnost zaměstnanců AMP
PhDr. Jitka Janečková, rec.: Karel Schwarz, Plzeňské pomněnky, Minulostí západočeského
kraje 47, 2012, s. 309-315 (v tisku).
PhDr. Jitka Janečková, rec.: Martin Vobruba, Kolébka plzeňské ZOO 1926-1961, Minulostí
západočeského kraje 47, 2012, s. 315-317 (v tisku).
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PhDr. Marie Malivánková Wasková, Formování městského panství na příkladu Plzně. Vsi
šosovní – vsi zádušní – vsi poddanské (rkp.).
PhDr. Marie Malivánková Wasková, Nápisy na horním hradě v Bečově nad Teplou (s
exkurzem k otázce nejstaršího zasvěcení tamní kaple), Epigraphica et sepulcralia 4, 2012, s.
283-309 (v tisku).
PhDr. Marie Malivánková Wasková, Příběhy plzeňských domů I. Plzeň 2012 (členka
autorského kolektivu).
PhDr. Štěpánka Pflegerová, Dominikánský klášter v Plzni, Vítaný host 2012, č. 4, s. 4-5.
Mgr. Adam Skála, Pokusy o hromadné vystěhovávání plzeňských obyvatel po roce 1948,
Minulostí západočeského kraje 47, 2012, s. 187-244 (v tisku).

Exkurze
V roce 2012 proběhly celkem 2 exkurze.

Spisová služba
V roce 2012 vykonal AMP 11 prohlídek spisoven i kontrol spisové služby a 53 skartací.

Spolupráce se sdělovacími prostředky
PhDr. Jitka Janečková spolupracovala s ČRo Plzeň při natáčení pořadu Cesta vody odpadní
Mgr. Adam Skála poskytl rozhovory ČRo Plzeň, ZAK TV, Plzeňskému deníku.
Plzeňskému deníku a MF Dnes byly poskytnuty podklady pro články o AMP, sborníku
Minulostí západočeského kraje a konferenci Plzeň ve 20. století – 20. století v Plzni.

Mgr. Adam Skála
vedoucí odboru Archiv města Plzně

V Plzni dne 4. února 2013

