Výroční zpráva
Archivu města Plzně (AMP)
za rok 2019

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:
Systemizovaný a skutečný stav
pracovníků:
Funkční zařazení pracovníků:

Mgr. Adam Skála
systemizovaný:
10
skutečný:
9
vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace
(Bc. Alena Skalová, DiS.),
vedoucí oddělení zpracování a využívání 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: 1 469; počet běžných metrů celkem: 4 151,31
Stupeň zpracovanosti archivních souborů: 65,47 %
Počet archivních pomůcek: 1 303
V AMP je uloženo 1 467 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 120 skartací, za rok 2019 celkem převzato 106,89 bm písemností,
bylo zaevidováno celkem 105 přírůstků (z toho 39 přírůstků bylo převzato mimo
skartační řízení).
Nebylo provedeno žádné správní řízení podle § 12 odst. 3 archivního zákona.

2.

Zpracování archiválií
Byly zpracovány tyto archiválie:
Rodinný archiv Metličků
SOU technické železniční
Odborná učiliště Škodových závodů
Závěrečné učňovské zkoušky v Plzni
Odborné učiliště Škoda Plzeň
Střední škola pro pracující v Plzni
Církevní gymnázium Plzeň
33. základní škola Plzeň
DJKT
MMP ORG – ZMP, RMP
Archiv obce Křimice
NJP Křimice
Občanská záložna Křimice
ŘK farnost u kat. sv. Bartoloměje
SPŠ dopravní
Nadační fond pro kult. aktivity občanů m. Plzně
ČSZ, ZO Křimice
Automotoklub Křimice
Tyršova ZŠ a MŠ
Státní spořitelna
ÚMO 1
ObvNV 1
Sokol Křimice
Vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků Plzeň-Čechurov
Spolek podporující chudou mládež Jesle- Feriální osady
Sbírka dokumentace ke skautingu v Plzni
Jednota Čsl. Orla Plzeň I

(0,28 bm)
(0,09 bm)
(0,06 bm)
(0,02 bm)
(0,27 bm)
(0,33 bm)
(0,20 bm)
(0,16 bm)
(0,52 bm)
(5,57 bm)
(0,03 bm)
(0,01 bm)
(0,01 bm)
(0,02 bm)
(0,23 bm)
(0,31 bm)
(0,14 bm)
(0,15 bm)
(0,02 bm)
(0,61 bm)
(10,48 bm)
(0,33 bm)
(1,35 bm)
(0,04 bm)
(0,12 bm)
(0,10 bm)
(0,02 bm)

Celková sumarizace vnitřních změn (údaje z programu PEVA):
zpracováno
21,55 bm
Celková sumarizace vnějších změn (údaje z programu PEVA):
přírůstky
106,89 bm
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3.

Využívání archiválií:
V roce 2019 pracovalo v AMP 161 badatelů (158 z ČR, 1 ze SRN, 1 z USA, 1
z Kanady). Celkový počet návštěv 557.
Nebylo vedeno žádné správní řízení dle § 38 odstavce 2 archivního zákona.
Bylo vypracováno 89 rešerší.
Bylo vyřízeno celkem 24 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. Pouze
v případě AKP 168 (soubor čtyř zlatých bul) bylo na zlaté bule Maxmiliána II. zaregistrováno
vykvétání složek původního adheziva.

V. Konzervace a restaurování archiválií:
V roce 2019 bylo zrestaurováno celkem 116 ks listin.
Restaurování listin bylo v letošním roce dokončeno.

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. V roce 2019 bylo zdigitalizováno 2015 ks rukopisů a
ohlašovací agenda osob obce Doubravka (34 kartonů).
Spisová služba
V roce 2019 vykonal AMP 7 dohlídek spisové služby.

Archivní knihovna
Během roku 2019 bylo zaevidováno 1485 přírůstků.
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Ediční a vydavatelská činnost
V roce 2019 vydal Archiv města Plzně 52. číslo sborníku Minulostí západočeského kraje:
články a studie, materiály, jubilea, recenze a zprávy, anotace regionální literatury (440 s.).

Výstavy
V roce 2019 připravil Archiv města Plzně výstavu Sametová revoluce v Plzni. Rekonstrukce
událostí revolučních dní roku 1989 v Plzni s unikátními autentickými fotografiemi.

Vědecké konference a přednášky
AMP pokračoval v pořádání přednášek pro veřejnost, v roce 2019 bylo celkem 8 přednášek
(137 návštěvníků).
AMP byl spolupořadatelem 18. celostátní archivní konference (Plzeň, 23.–25. dubna 2019).
Publikační činnost zaměstnanců AMP
Studie Přátelé Jindřicha Čadíka ve sborníku Habent sua fata bibliothecarii. Plzeň 2019 (J.
Janečková)
Heslo „Heidelberg“ pro Biografický slovník AV ČR (A. Skalová)
3 kapitoly v publikaci Nová Hospoda. Historie a současnost městské části Plzeň – Nová
Hospoda. Plzeň 2019 (J. Janečková)
5 článků do ročenky České archivní společnosti
22 článků v Radničních listech
seriál Plzeňští purkmistři – Š. Pflegerová
seriál Názvy ulic – K. Fantová
Články popularizující historii v časopise Vítaný host:
K. Fantová (2x)
J. Janečková (5x)
O. Maglić (1x)
A. Skalová (4x)
Exkurze a akce pro veřejnost
V roce 2019 proběhlo celkem 6 exkurzí do archivu.
Dne 31. 5. 2019 proběhla Noc archivu (den otevřených dveří), jíž se zúčastnilo přibližně 200
návštěvníků).
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Další akcí archivu byla účast na Historickém víkendu ve dnech 7.–9. 6. 2019. Historické
tvůrčí dílny navštívilo přibližně 200 dětí.

AMP zřídil facebookovou stránku.
AMP zřídil digitální archiv přístupný prostřednictvím webové stránky.
AMP spustil internetovou příručku Encyklopedie Plzně

Spolupráce se sdělovacími prostředky
1 rozhovor o projektu Dějiny města Plzně (ČRo Plzeň) A. Skála
1 rozhovor o publikaci Plzeňský uličník (ČRo Plzeň) K. Fantová
1 rozhovor o Bernardu Guldenerovi (ČRo Vltava) K. Fantová
28 článků v denním tisku (v souvislosti s vydáním Dějin města Plzně 3, Encyklopedií Plzně,
digitálním webovým archivem, facebookovou stránkou archivu, publikací Plzeňský uličník)
2 reportáže k úmrtí K. Gotta (ČT, ČRo) Š. Pflegerová
1 reportáž o knize Dějiny města Plzně 3 (ZAK TV) A. Skála

Mgr. Adam Skála
vedoucí odboru Archiv města Plzně
V Plzni dne 10. února 2020

