
 

Výroční zpráva 

Archivu města Plzně (AMP) 
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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:  9 

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. Daniel 

Metlička, Mgr. Ondřej Maglić), odborný archivář – 

knihovník (Mgr. Kateřina Fantová), administrativní 

pracovník (Jana Slámová), správce budovy (Martin 

Houška).  

 

 

II. Celkové množství uložených archiválií: 

 

Počet fondů: 1 443; počet běžných metrů celkem: 4 047,37  

Stupeň zpracovanosti archivních souborů: 68,63% 

Počet archivních pomůcek: 1 284 

 

V AMP je uloženo 1 441 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 110 skartací, za rok 2018 celkem převzato 128,74 bm písemností, 

bylo zaevidováno celkem 95 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: 

 

Magistrát města Plzně     (11,12 bm) 

Národní výbor města Plzně     (1,54 bm) 

Okresní péče o mládež Plzeň     (0,33 bm) 

Obvodní národní výbor Plzeň 1    (0,35 bm) 

Úřad městského obvodu Plzeň 1    (0,19 bm) 

Úřad městského obvodu Plzeň 4    (3,30 bm) 

Úřad městského obvodu Plzeň 8 – Černice   (0,03 bm) 

1. základní škola Plzeň     (0,20 bm) 

3. základní devítiletá škola Plzeň    (0,07 bm) 

16. základní škola a mateřská škola Plzeň   (0,06 bm) 

17. základní škola a mateřská škola Plzeň   (0,08 bm) 

20. základní škola Plzeň     (0,55 bm) 

Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň  (0,41 bm) 

Základní škola Plzeň-Křimice    (3,35 bm) 

Základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené  

a vady řeči Plzeň       (0,50 bm) 

Mateřská škola Plzeň-Černice    (0,02 bm) 

Dětské centrum Plzeň      (0,04 bm) 

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.   (0,22 bm) 

Divadlo J. K. Tyla v Plzni     (0,18 bm) 

Odborová rada odborových svazů Divadla J. K. Tyla (0,04 bm) 

Spolek neslyšících Plzeň, p. s.     (0,28 bm) 

Tamburašský soubor Dalibor     (0,01 bm) 

Obec baráčníků Plzeň I.     (0,18 bm) 

Občansko-hospodářská beseda Černice   (0,02 bm) 

Sokol – TJ Plzeň-Černice     (0,06 bm) 

TJ Union Plzeň, I. CZ oddíl softtenisu   (0,02 bm) 

Sbírka plzeňských radioamatérů    (0,06 bm) 

Skála Zdeněk       (0,20 bm) 

  

 Celková sumarizace vnitřních změn (údaje z programu PEVA): 

zpracováno  23,41 bm 

   

 Celková sumarizace vnějších změn (údaje z programu PEVA): 

přírůstky  128,74 bm 
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3. Využívání archiválií: 

 V roce 2018 pracovalo v AMP 195 badatelů (187 z ČR, 1 z Německa, 1 z Anglie, 2 

z Ruska, 2 z USA, 1 z Japonska). Celkový počet návštěv 674.  

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

Bylo vypracováno 50 rešerší.  

Bylo vyřízeno celkem 27 žádostí o výpisy, potvrzení a ověření kopií archiválií.  
  

IV. Stav archiválií 

Nejcennější archiválie jsou uloženy ve třech klimatizovaných boxech v budově Veleslavínova 

19 (provoz od července 2009). 

Archivní kulturní památky jsou dle pravidelné roční kontroly v dobrém stavu. 

 

V. Konzervace a restaurování archiválií: 

 

V roce 2018 bylo zrestaurováno celkem 230 ks listin (23 % z celkového počtu.) 

Celkem je dosud zrestaurováno 85 % z celkového počtu 1016 listin. 

 

Poznámky nad rámec této zprávy: 
 

 

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 bylo zdigitalizováno 81,4 % rukopisů. V roce 

2019 bude pokračovat 5. fáze, při níž budou digitalizovány rukopisy (2 215 ks), samostatná 

inventární čísla (124 ks) a zbývající kartony spisů. 

Spisová služba 

V roce 2018 vykonal AMP 6 dohlídek spisové služby a 110 skartačních řízení (z toho 39 

mimo skartačních řízení). 

Archivní knihovna 

Během roku 2018 bylo zaevidováno 1064 přírůstků. 
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Ediční a vydavatelská činnost 

V roce 2018 vydal AMP třetí, závěrečný svazek Dějin města Plzně. 1918–1990: 1176 stran, 

444 obr. příloh, 1 mapová příloha. Podílelo se na něm 37 autorů. Vedoucím autorského 

kolektivu byl Mgr. Adam Skála. Projekt dějin města byl v AMP zahájen v roce 2010 

a pracovali na něm autoři především z plzeňských paměťových institucí a vysokých škol. 

A. Skála (podkapitola Plzeň v letech 1968–1969) 

K. Fantová (podkapitola o Vývoji města 1945–1990) 

O. Maglić (podkapitola Plzeň v letech 1953–1967, 1970–1990) 

J. Janečková (podkapitola Spolkový život a osvěta) 

Výstavy 

V roce 2018 připravil Archiv města Plzně výstavu Okupace ´68. Plzeň a dvoudenní prezentaci 

rukopisu hry J. K. Tyla Fidlovačka v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky. Dále AMP 

spolupracoval na těchto výstavách: Plzeň za socialismu (Západočeské muzeum v Plzni), 

Divadlo za 1. republiky (Odbor kultury MMP), Hvězdy stříbrného plátna a Plzeň (Odbor 

kultury MMP), Plzeň před rokem 1989 (Odbor propagace a marketingu MMP), Česká 

divadelní fotografie (Institut umění – Divadelní ústav) a 100PY (DEPO2015). 

Vědecké konference a přednášky 

AMP pokračoval v pořádání přednášek pro veřejnost, v roce 2018 bylo celkem 9 přednášek 

(198 návštěvníků). 

1 příspěvek na Konferenci Československá a česká státnost v archivních pramenech českých 

a zahraničních archivů (J. Janečková) 

 

Publikační činnost zaměstnanců AMP 

 

Dějiny města Plzně 3. 1918–1990 (spoluautoři Kateřina Fantová, Jitka Janečková, Ondřej 

Maglić, Adam Skála) 

 

5 článků do ročenky České archivní společnosti 

 

19 článků v Radničních listech  

seriál Z historie Plzně – Štěpánka Pflegerová 

seriál Stalo se… – Štěpánka Pflegerová  

článek o opatu Vašmuciovi – Daniel Metlička 

 

Články popularizující historii v časopise Vítaný host: 

Kateřina Fantová (4x) 

Jitka Janečková (6x) 

Štěpánka Pflegerová (1x) 

Alena Skalová (4x) 

 

Dále 39 článků v denním tisku (v souvislosti s Historickým víkendem, s výstavou Okupace 

68, se 100. výročím vzniku republiky, s vydáním Dějin města Plzně 3) 

 

 

 



 5 

Exkurze a akce pro veřejnost 

V roce 2018 proběhly celkem 4 exkurze do archivu.  

Další akcí archivu byla účast na Historickém víkendu ve dnech 8.–10. 6. 2018. Historické 

tvůrčí dílny navštívilo přibližně 150 dětí. 

AMP připravil 4 přednášky o dějinách města (1. ZŠ Plzeň, DZR Čtyřlístek – Plzeň, STP 

Plzeň-Lochotín, Klub aktivního stáří). 

Spolupráce se sdělovacími prostředky 

4 reportáže k Okupaci 68 (ČT 24, Hitrádio FM Plus, TV ZAK, ČT 1) A. Skála 

2 reportáže ke spolkové činnosti (ČRo Vltava) J. Janečková 

nové webové stránky archivu (O. Maglić) 

 

 

 

 

 

Mgr. Adam Skála 

vedoucí odboru Archiv města Plzně 

 

V Plzni dne 9. února 2018  

 

 


