
 

Výroční zpráva 

Archivu města Plzně (AMP) 

za rok 2017 

 
 

 

Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 306 32  Plzeň 

  telefon: 378 032 600, 601, 603–605, 607–611 

  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: udělena dne 

23. 9. 2014 (čj. MV-3453-11/AS-2008). 

 

 

I. Personální podmínky archivu: 

 

Ředitel (vedoucí) archivu:  Mgr. Adam Skála 

Systemizovaný a skutečný stav  

pracovníků:    systemizovaný: 10 

     skutečný:  10 

Funkční zařazení pracovníků: vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace  

 (Bc. Alena Skalová, DiS.),  

vedoucí oddělení zpracování a využití archiválií  

(PhDr. Štěpánka Pflegerová),  

3 odborní archiváři (PhDr. Jitka Janečková, Mgr. 

Kateřina Fantová, Mgr. Ondřej Maglić), odborný 

archivář – knihovník (Marie Hrádková), administrativní 

pracovník (Jana Slámová), správce budovy (Martin 

Houška), společensky účelné pracovní místo (Michal 

Koče).  

 

 

II. Celkové množství uložených archiválií: 

 

Počet fondů: 1 417; počet běžných metrů celkem: 3 920,82  

Stupeň zpracovanosti archivních souborů: 68,18% 

Počet archivních pomůcek: 1 262 

 

V AMP je uloženo 1 415 archivních fondů v přímé péči a 2 na základě depozitní smlouvy. 
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III. Výběr, zpracování a využití archiválií: 

1. Výběr archiválií byl prováděn ve skartačním řízení a mimo skartační řízení. 

Celkem vyřízeno 108 skartací, za rok 2017 celkem převzato 107,40 bm písemností, 

bylo zaevidováno celkem 100 přírůstků (z toho 36 přírůstků bylo převzato mimo 

skartační řízení). 

Nebylo provedeno žádné správní řízení podle § 12 odst. 3 archivního zákona.  

 

2. Zpracování archiválií: 

 Byly zpracovány tyto archiválie: 

 

Národní výbor města Plzně     (2,20 bm) 

Archiv města Plzeň      (6,60 bm) 

Úřad městského obvodu Plzeň 2    (2,50 bm) 

 

Sbírka map a plánů      (30,22 bm) 

 

Sdružená obec Baráčníků Plzeň-Božkov   (0,03 bm) 

Obec Baráčníků Plzeň – Lobzy – Petřín   (0,04 bm) 

Obec baráčníků Plzeň-Doubravka    (0,05 bm) 

Finále Plzeň, o. p. s.      (1,02 bm) 

 

Konzervatoř Plzeň      (0,88 bm) 

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň  (0,33 bm) 

 

Rodinný archiv Sofronů     (2,50 bm) 

Pejla Jiří       (0,04 bm) 

Soukup Jan, Ing. arch.     (0,05 bm) 

  

 Celková sumarizace vnitřních změn (údaje z programu PEVA): 

zpracováno  46,46 bm 

   

 Celková sumarizace vnějších změn (údaje z programu PEVA): 

přírůstky  107,40 bm 

úbytky   0 bm 
 

3. Využívání archiválií: 

 V roce 2017 pracovalo v AMP 244 badatelů (240 z ČR, 1 z Německa, 1 z Francie, 

1 z Anglie, 1 z Polska). Celkový počet návštěv 770.  

Nebylo vedeno žádné správní řízení dle § 38 odstavce 2 archivního zákona.  

Bylo vypracováno 74 rešerší.  

Bylo vyřízeno celkem 41 žádostí o výpisy, potvrzení a ověření kopií archiválií.  
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IV. Stav archiválií 

Nejcennější archiválie, včetně v roce 2017 nově prohlášených archivních kulturních památek, 

jsou uloženy ve třech klimatizovaných boxech v budově Veleslavínova 19 (provoz od 

července 2009). 

Archivní kulturní památky jsou v dobrém stavu. 

 

V. Konzervace a restaurování archiválií: 

V roce 2016 bylo restaurováno celkem 211 listin (21 % z celkového počtu), 4 zlaté buly a 494 

negativů. 

 

Poznámky nad rámec této zprávy: 
 

Archivní kulturní památky 

 

Na žádost AMP prohlásilo Ministerstvo vnitra České republiky v roce 2017 nově vzácné 

dokumenty za archivní kulturní památky. Jde o nejstarší plzeňské pečetidlo, soubor čtyř 

zlatých bul, dále o první soudní knihu, Osecký žaltář a dvě erbovní privilegia. Archiv měl 

dosud jedinou archivní kulturní památku, rukopis hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka z roku 

1834. 

 

Nové archivní kulturní památky: 

1. AKP 167 -  Nejstarší plzeňský typář pocházející z období kolem roku 1300 spolu 

   s listinou ze 17. 4. 1307 s prvním dochovaným otiskem tohoto  

   pečetidla. 

2. AKP 168 - Soubor čtyř zlatých bul vydaných pro město Plzeň (1434–1627). 

3. AKP 169 - Liber judicii (1407–1411), nejstarší městská kniha ve fondech AMP, 

   první kniha soudní. 

4. AKP 170 - Osecký žaltář z druhé poloviny 13. století. Latinský rukopis o 142 

   pergamenových listech vel. 18 x 25 cm s deseti celostránkovými  

   iluminacemi ze života Kristova. 

5. AKP 171 - Soubor dvou erbovních privilegií polepšujících znak města (1466, 

   1578). 

 

 

Digitalizace 

 

Ve spolupráci s Českou/Slovenskou misií Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů byl 

v listopadu 2015 zahájen proces digitalizace nejvzácnějších a nejčastěji využívaných 

dokumentů ze sbírek a fondů AMP. Do konce roku 2016 bylo digitalizováno celkem 6 463 

rukopisů a kartonů (48,87 % z celkového počtu). V listopadu 2016 odešla jedna z brigádnic 

na mateřskou dovolenou. Do konce roku 2017 bylo zdigitalizováno 97,11 % kartonů spisů 

z celkového počtu 1 211 kartonů. V roce 2018 bude pokračovat 4. fáze digitalizace, při níž se 

budou digitalizovat zbývající rukopisy. 
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Spisová služba 

V roce 2016 vykonal AMP 7 dohlídek spisové služby a 108 skartačních řízení. 

Archivní knihovna 

Během roku 2017 bylo zaevidováno 1 120 přírůstků. 

Ediční a vydavatelská činnost 

V roce 2017 vydal AMP 51. číslo sborníku Minulostí západočeského kraje: studie, jubilea 

a nekrology, recenze, anotace regionální literatury. 

Výstavy 

V roce 2017 připravil Archiv města Plzně výstavu Plzeňská radnice v průběhu věků a výstavu 

Archivní kulturní památky ve fondech AMP, kdy jeden den byly vystaveny originály 

archivních kulturních památek. Dále AMP spolupracoval na těchto výstavách: Vendelín 

Budil, Jak se dělalo divadlo za Budila, Josef Skupa – dnes a denně zázraky, Plzeňské hospody 

aneb Z pivovaru za štamgasty, Zkušenosti exilu a na expozici o historii DEPO2015. 

Vědecké konference a přednášky 

AMP pokračoval v pořádání přednášek pro veřejnost, v roce 2017 bylo celkem 11 přednášek 

(430 návštěvníků).  

 

Publikační činnost zaměstnanců AMP 

 

publikace 100 zajímavostí z plzeňských archivů, spoluautor Kateřina Fantová  

 

Archivum Trebonense, příspěvek o procesu digitalizace v AMP, Ondřej Maglić  

 

3 články do ročenky České archivní společnosti, Štěpánka Pflegerová  

 

14 článků v Radničních listech  

seriál Z historie Plzně – Kateřina Fantová, Štěpánka Pflegerová  

dále články o Dni otevřených dveří, archivních kulturních památkách a 25. výročí Magistrátu 

města Plzně 

 

Články popularizující historii v časopise Vítaný host: 

Kateřina Fantová (4x) 

Jitka Janečková (2x) 

Štěpánka Pflegerová (2x) 

Alena Skalová (4x) 

 

51 anotací do sborníku Minulostí západočeského kraje, Štěpánka Pflegerová  

 

Dále 33 článků v denním tisku (v souvislosti s archivními kulturními památkami, s chystanou 

novostavbou archivu, Historickým víkendem, Dnem otevřených dveří, Nocí literatury, 

výstavou o plzeňských hospodách, vydáním Dějin města Plzně 2) 
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Exkurze 

V roce 2017 proběhly celkem 3 exkurze do archivu.  

AMP ve dnech 15.–16. 6. 2017 uspořádal Den otevřených dveří.  

Archiv se připojil dne 10. 5. 2017 ke kulturní akci Noc literatury, při níž budovu ve 

Veleslavínově ulici navštívilo 125 lidí.  

Další akcí archivu byla účast na Historickém víkendu ve dnech 9.–11. 6. 2017. Historické 

tvůrčí dílny navštívilo přibližně 200 dětí. 

Spolupráce se sdělovacími prostředky 

2 reportáže v ČT (Archivní kulturní památky – Adam Skála) 

2 reportáže v ZAK TV (Zlaté buly, Archivní kulturní památky – Štěpánka Pflegerová, Adam 

Skála) 

1 reportáž v Plzeň TV (Archivní kulturní památky – Adam Skála) 

3 reportáže v ČRo Plzeň (Archivní kulturní památky – Adam Skála) 

1 reportáž v ČT (k výročí úmrtí T. G. Masaryka – Adam Skála) 

1 pořad v ČRo (o Luise Pernerové-Zykmundové – Jitka Janečková) 

1 reportáž v ČRo Plzeň (o Jindřichu Čadíkovi – Janečková Jitka) 

1 reportáž v ČRo Vltava (o kavárně v Měšťanské Besedě v Plzni – Jitka Janečková) 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Adam Skála 

vedoucí odboru Archiv města Plzně 

 

V Plzni dne 9. února 2018  

 

 


