Výroční zpráva
Archivu města Plzně (AMP)
za rok 2020
Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň
telefon: 378 032 600, 601, 603–611
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:
10
vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace
(Bc. Alena Skalová, DiS.),
vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií
(PhDr. Štěpánka Pflegerová),
4 odborní archiváři (PhDr. Jitka Janečková, PhDr. Marie
Malivánková Wasková, 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: 1 488; počet běžných metrů celkem: 4 222,41
Stupeň zpracovanosti archivních souborů: 65,30 %
Počet archivních pomůcek: 1 361
V AMP je uloženo 1 486 archivních fondů v přímé péči a 1 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 105 skartací, za rok 2020 celkem převzato 69,05 bm písemností,
bylo zaevidováno celkem 85 přírůstků (z toho 32 přírůstků bylo převzato mimo
skartační řízení).
Nebylo provedeno žádné správní řízení podle § 12 odst. 3 archivního zákona.

2.

Zpracování archiválií
Byly zpracovány tyto archiválie:
23. mateřská škola Plzeň
(0,20 bm)
Dělnická akademie Plzeň
(0,10 bm)
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Plzeň
(0,30 bm)
Úřad městského obvodu Plzeň 7 – Radčice
(0,30 bm)
Magistrát města Plzně
(3,24 bm)
Divadlo Josefa Kajetána Tyla Plzeň
(1,78 bm)
Sbírka dokumentace k okupaci Plzně (srpen 1968)
(0,16 bm)
Sbírka dokumentů z přelomu let 1989/1990
(0,04 bm)
Stanislav Kašpar
(0,01 bm)
Beneš Josef
(0,10 bm)
37. mateřská škola Plzeň
(0,33 bm)
Janda Josef, JUDr.
(0,07 bm)
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
(0,74 bm)
Sýkora Jan – sbírka k činnosti v Dělnickém domě Svornost(0,02 bm)
87. mateřská škola Plzeň
(0,16 bm)
Mandl Matouš, JUDr.
(0,09 bm)
Erbová Karla
(0,12 bm)
Svaz tělesně postižených ČR, m. o. Plzeň-Lochotín
(0,03 bm)
Čapek Karel
(0,04 bm)
Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň
(1,42 bm)
Lubomír Valenta
(0,24 bm)
Princl Václav
(0,02 bm)
Škopková Danuše
(0,71 bm)
Rodinný archiv Wolfů
(0,36 bm)
Sbírka dokumentů k odboji (1936) 1939–1945
(0,04 bm)
Hyťha Petr, Bc. DiS.
(0,30 bm)
Archiv obce Koterov
(0,16 bm)
Šedivec Jaroslav
(0,25 bm)
Kalser Jindřich, MUDr., a rodina
(0,15 bm)
Sušićová Ludmila
(0,02 bm)
Krásný František, Ing. arch.
(0,01 bm)
Svoboda František
(0,01 bm)
Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, Plzeň
(0,55 bm)
Velebil Emanuel
(0,85 bm)
Václav Lhotka
(0,22 bm)
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Kříž František
Pták Pavel
František Placák
Sýkora Bohumil
Miroslav Liďák
Rodinný archiv Vrabců
Národní výbor města Plzně
Klub Augusta Sedláčka
Západočeské družstevní pekárny s. r. o. Plzeň
Mikula Jan, ThLic.
Loula Karel, arch.
Rodina Karel
Úřad městského obvodu Plzeň 1
Základní škola speciální Plzeň
Základní devítiletá škola Plzeň, Nádražní ulice
Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Střední zemědělská škola Plzeň-Křimice
24. základní devítiletá škola Plzeň
Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám.
Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň
Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně
Rodinný archiv Sofronů
Fiala Josef
Obvodní národní výbor Plzeň 3 – Odbor plánovací a fin.
Křen Jan
Tepelné zásobování města Plzně
Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., Plzeň
Úřad městského obvodu Plzeň 9 – Malesice
Obecní úřad Malesice
Obchodní akademie a Obchodní škola Plzeň
13. základní škola Plzeň
25. základní škola Plzeň, Chválenická 17
Správa informačních technologií města Plzně, Plzeň
Kazda Milan
Útvar investic města Plzně
Základní škola Plzeň, Heyrovského 23
Služby města Plzně
Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu
a veřejnoprávních studií, s. r. o.
22. základní škola Plzeň
Průmyslová škola pro pracující Plzeň

(0,03 bm)
(0,15 bm)
(0,01 bm)
(0,17 bm)
(0,01 bm)
(0,33 bm)
(8,25 bm)
(0,21 bm)
(0,10 bm)
(0,20 bm)
(0,05 bm)
(0,01 bm)
(2,19 bm)
(0,08 bm)
(0,30 bm)
(0,08 bm)
(0,27 bm)
(0,25 bm)
(0,11 bm)
(0,52 bm)
(0,66 bm)
(0,08 bm)
(0,01 bm)
(2,33 bm)
(0,11 bm)
(2,16 bm)
(0,31 bm)
(0,17 bm)
(0,33 bm)
(0,37 bm)
(1,90 bm)
(0,15 bm)
(0,17 bm)
(0,17 bm)
(0,77 bm)
(0,13 bm)
(1,34 bm)
(0,86 bm)
(0,28 bm)
(0,57 bm)

Celková sumarizace vnitřních změn (údaje z programu PEVA):
zpracováno
39,00 bm
Celková sumarizace vnějších změn (údaje z programu PEVA):
přírůstky
69,05 bm
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3.

Využívání archiválií:
V roce 2020 pracovalo v AMP 92 badatelů (92 z ČR).
Celkový počet návštěv 276.
Nebylo vedeno žádné správní řízení dle § 38 odstavce 2 archivního zákona.
Bylo vypracováno 99 rešerší.
Bylo vyřízeno celkem 19 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 2020 bylo zrestaurováno celkem 12 ks rukopisů.

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 2020 bylo zdigitalizováno 3661 ks rukopisů
a sbírka úmrtních oznámení (15 kartonů).
Spisová služba
V roce 2020 vykonal AMP 4 dohlídky spisové služby.

Archivní knihovna
Během roku 2020 bylo zaevidováno 1269 přírůstků.
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Ediční a vydavatelská činnost
V roce 2020 vydal Archiv města Plzně 53. číslo sborníku Minulostí západočeského kraje:
články a studie, materiály, jubilea, recenze a zprávy, anotace regionální literatury (322 s.).
Vědecké konference a přednášky
AMP pokračoval v pořádání přednášek pro veřejnost, v roce 2020 ovšem z důvodu pandemie
proběhla pouze 1 přednáška (19 návštěvníků).
Publikační činnost zaměstnanců AMP
38 podkapitol v publikaci Život je sladký (J. Janečková)
3 hesla pro Encyklopedii českých právních dějin (J. Janečková)
Recenze Sborníku prací z historie a dějin umění (J. Janečková)
Studie Počátky Úterý (M. Malivánková Wasková)
Studie Kniha zázraků Miracula Magnae Dei Matris Mariae (M. Malivánková Wasková)
2 hesla do katalogu výstavy Nad slunce krásnější (M. Malivánková Wasková)
2 hesla do průvodce výstavy Nad slunce krásnější (M. Malivánková Wasková)
Recenze publikace J. Lhoták, Město Sušice a jeho poddaní (M. Malivánková Wasková)
Recenze publikace Příběhy Sudet (M. Malivánková Wasková)
20 článků v Radničních listech
seriál Plzeňské osobnosti (Š. Pflegerová)
seriál Názvy ulic (K. Fantová)
Články popularizující historii v časopise Vítaný host:
J. Janečková (2x)
A. Skalová (2x)
Spolupráce se sdělovacími prostředky
1 rozhovor o publikaci Život je sladký (ZAK TV) J. Janečková
3 články v denním tisku (v souvislosti s vydáním publikací Život je sladký a Plzeňská
filharmonie 100, okupací v srpnu 1968)
1 reportáž o Stolpersteinech v Plzni (ČT) Š. Pflegerová
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Mgr. Adam Skála
vedoucí odboru Archiv města Plzně
V Plzni dne 10. února 2021

