
 

Výroční zpráva 

Archivu města Plzně (AMP) 

za rok 2021 
 

 

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:  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 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: 1502; počet běžných metrů celkem: 4279,46 

Stupeň zpracovanosti archivních souborů: 65,89 % 

Počet archivních pomůcek: 1445 

 

V AMP je uloženo 1501 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 93 skartací, za rok 2021 celkem převzato 70,62 bm písemností, bylo 

zaevidováno celkem 80 přírůstků (z toho 20 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     (6,91 bm) 

Úřad městského obvodu Plzeň 8 – Černice   (0,13 bm) 

Úřad městského obvodu Plzeň 9 – Malesice   (0,30 bm) 

Správa veřejného statku města Plzně    (1,05 bm) 

 

Dětské centrum Plzeň      (0,17 bm) 

Špičková Růžena – sbírka, Potraviny Plzeň-město propagační  

oddělení       (0,18 bm) 

Propagační podnik Českého svazu spotřebních družstev – 

závod Plzeň       (0,50 bm) 

INWEST SHOP, a.s., Plzeň     (0,25 bm) 

Svaz českých filatelistů, Klub filatelistů Plzeň 03-13 (0,10 bm) 

Soubor Smolaři      (0,05 bm) 

Tělovýchovná jednota Dynamo ZČE Plzeň   (0,51 bm) 

SENCO, s.r.o., Plzeň      (0,27 bm) 

Tělovýchovná jednota Sokol Plzeň Petřín    (0,88 bm) 

Středisko volného času dětí Radovánek Plzeň  (1,28 bm) 

Občanské sdružení Náruč     (0,13 bm) 

Divadlo dětí Alfa Plzeň     (0,13 bm) 

Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Plzeň-střed (0,35 bm) 

Pilskabel TV a.s. Plzeň     (1,00 bm) 

ARS – nezávislé kulturní sdružení Plzeň   (0,15 bm) 

Městská hygienická stanice Plzeň    (0,72 bm) 

Český statistický úřad – městské oddělení Plzeň  (21,84 bm) 

Západočeské truhlářské družstvo Plzeň   (1,58 bm) 

Tepelné zásobování města Plzně     (0,42 bm) 

Západočeské autodružstvo Plzeň     (3,35 bm) 

V.U. Market (Uher), s.r.o., Plzeň    (0,22 bm) 

Jednota divadelních ochotníků Plzeň-Letná   (0,35 bm) 

Plzeňské komunikace      (0,39 bm) 

TIF-INVEST, a.s., Plzeň     (0,28 bm) 

 

Cech mlynářský Plzeň     (1,04 bm) 

Cech zvonařský      (0,06 bm) 

Cech řezníků Plzeň      (0,42 bm) 
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Cech kovářů, kolářů Plzeň     (0,23 bm) 

Cech truhlářský, zámečnický, konvářský, sklenářský, malířský, 

zlatnický Plzeň      (0,85 bm) 

Cech soukenický Plzeň     (0,36 bm) 

Cech provaznický      (0,08 bm) 

Cech řemenářský Plzeň     (0,04 bm) 

Cech sladovnický Plzeň     (0,10 bm)  

Cech kotlářů Plzeň      (0,03 bm) 

Cech koželuhů Plzeň      (0,04 bm) 

Cech krejčovský Plzeň     (0,29 bm) 

Cech kožešníků Plzeň      (0,21 bm) 

Cech ševcovský Plzeň     (0,04 bm) 

Cech mydlářský Plzeň     (0,05 bm) 

Cech hrnčířů Plzeň      (0,02 bm) 

Cech ovčácký Plzeň      (0,04 bm) 

Cech sedlářský, Plzeň      (0,03 bm) 

Cech kominíků, Plzeň     (0,01 bm) 

Cech hřebenářů, Plzeň     (0,01 bm) 

Cech pekařů Plzeň      (0,01 bm) 

Cech zahradníků Plzeň     (0,02 bm) 

Cech zámečníků Plzeň     (0,01 bm) 

Cech kloboučníků Plzeň     (0,01 bm) 

Cech malířů pokojů Plzeň     (0,01 bm)  

Gremium chirurgů a ranhojičů Plzeň    (0,13 bm) 

 

Bošek Hanuš       (0,01 bm) 

Brejcha Antonín a rodina     (0,11 bm) 

Brož Eduard       (0,12 bm) 

Brožovský Otokar      (0,04 bm) 

Brychta Otakar      (0,05 bm) 

Erbová Karla       (0,13 bm) 

Kovář Jaromír       (1,98 bm) 

Laštovka Vojtěch, doc. CSc.     (0,04 bm) 

Lukavský František a rodina     (0,12 bm) 

Lukešová Božena      (0,13 bm) 

Maur Pavel       (0,01 bm) 

Pexidr Karel       (0,66 bm) 

Rieger Jiří       (0,03 bm) 

Rudle Josef       (0,08 bm) 

Siebr Rudolf, doc. PhDr., CSc.    (2,46 bm) 

Stelzer Otto, PhDr., a rodinný archiv Čepků a Moserů (0,22 bm) 

Suchan Vladimír      (0,40 bm) 

Šebek Karel       (0,33 bm) 

Vlasta Šnebergrová      (0,05 bm) 

Špeta Vojtěch       (0,01 bm) 

Štěpánek Jiří, doc., CSc.     (0,52 bm) 

Tůma Karel       (0,55 bm) 

Uchytilovi       (0,22 bm) 

Vach Milan, MVDr.      (0,08 bm) 

Rodinný archiv Zelinků     (0,01 bm) 
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Sbírka Bartoše Josefa      (0,02 bm) 

Sbírka novinových výstřižků Brožíka Václava  (1,50 bm) 

Sbírka dokumentů k 2. světové válce a k odboji  

(1936) 1939–1945      (0,01 bm)   

 

22. základní škola Plzeň     (0,35 bm) 

24. základní devítiletá škola Plzeň    (1,10 bm) 

Střední odborná škola profesora Švejcara Plzeň  (0,31 bm) 

70. mateřská škola Plzeň     (0,13 bm) 

Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o., Plzeň (1,32 bm) 

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň  (0,17 bm)    

Střední zemědělská škola Plzeň-Křimice   (0,16 bm) 

Střední odborné učiliště technické, Plzeň   (0,73 bm) 

Střední odborné učiliště č. 4 a Učiliště Plzeň  (0,49 bm) 

Hotelová škola Plzeň      (0,35 bm) 

SOU Potravinářské      (0,93 bm) 

Střední odborné učiliště technické, Plzeň   (0,22 bm) 

91. mateřská škola Plzeň      (0,44 bm) 

Střední odborné učiliště dopravní (ČSAD) Plzeň-Božkov (0,13 bm) 

51. mateřská škola Plzeň, Částkova 6, příspěvková org. (0,11 bm) 

6. mateřská škola Červený Hrádek    (0,03 bm) 

33. základní škola Plzeň     (1,82 bm) 

47. mateřská škola      (0,20 bm) 

28. základní škola Plzeň     (0,66 bm) 

Základní škola Plzeň, Podmostní 1    (0,32 bm) 

90. mateřská škola Plzeň     (0,63 bm) 

Základní devítiletá škola, Červený Hrádek    (0,65 bm) 

         

  

 Celková sumarizace vnitřních změn (údaje z programu PEVA): 

zpracováno  68,88 bm 

   

 Celková sumarizace vnějších změn (údaje z programu PEVA): 

přírůstky  70,62 bm 

 

3. Využívání archiválií: 

V roce 2021 pracovalo v AMP 66 badatelů (65 z ČR). 

Celkový počet návštěv 237. 

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

Bylo vypracováno 166 rešerší.  

Bylo vyřízeno celkem 18 žádostí o výpisy, potvrzení a ověření kopií archiválií.   
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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 2021 bylo zrestaurováno celkem 2 rukopisy. 

 

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 2021 bylo zdigitalizováno 466 ks rukopisů  

a 240 kartonů spisů.  

Archivní knihovna 

Během roku 2021 bylo zaevidováno 1185 přírůstků. 

Ediční a vydavatelská činnost 

V roce 2021 vydal Archiv města Plzně 54. číslo sborníku Minulostí západočeského kraje: 

články a studie, materiály, jubilea, recenze a zprávy, anotace regionální literatury (234 s.). 

Vedle nového čísla sborníku vydal Archiv města Plzně publikaci Karla Řeháčka Plzeňská 

radnice mezi válkami. Kdo byl kdo ve vedení města v letech 1918–1939, která vyšla jako 

první svazek Studie a prameny k dějinám města Plzně.   

Vědecké konference a přednášky 

Z důvodu pandemie Archiv města Plzně v roce 2021 přednášky pro veřejnost nepořádal. 

Prezentace příspěvku Od Obcizny po Wilsonovu třídu. plzeňská urbanonyma na přechodu 

mezi středověkou a úřední toponymií na kolokviu k názvosloví veřejných prostranství ve 

městech střední Evropy pořádaném Archivem hlavního města Prahy a Katedrou historie FF 

UJEP v Ústí nad Labem 16. 6. 2021 v Praze (M. Malivánková Wasková – K. Fantová) 

Přednáška Vladimír Mandl – právník s hlavou ve hvězdách v rámci výstavy Aviatika v české 

vizuální kultuře 1783–1957 26. 8. 2021 v Západočeské galerii v Plzni (J. Janečková)  
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Publikační činnost zaměstnanců AMP 

 

Recenze publikace P. Vedral, Kříž a rudý prapor (K. Fantová) 

 

Studie Právník s hlavou ve hvězdách. Rodina, život a dílo Vladimíra Mandla (J. Janečková) 

 

Recenze publikace J. K. Nausch, Královské krajské město Klatovy z hlediska historického, 

lékařského a topografického (J. Janečková) 

 

Recenze publikace M. Michalec a kol., Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje (J. 

Janečková) 

 

Studie Kniha zázraků Miracula Magnae Dei Matris Mariae arciděkana Jana Alexia Čapka 

z roku 1672 a vznik barokního mariánského kultu v Plzni (M. Malivánková Wasková) 

 

Studie Úterý a Olešovice: poddanské město a jeho šosovní ves (M. Maliváková Wasková – K. 

Waska) 

 

Materiálová studie Příspěvek ke kladskému listináři – tři kladské listiny v Archivu města 

Plzně (M. Malivánková Wasková) 

 

Úterská urbanonyma. Od českých názvů k německým a zpět (M. Malivánková Wasková) 

 

Od Obcizny po Wilsonovu třídu. plzeňská urbanonyma na přechodu mezi středověkou a 

úřední toponymií (M. Malivánková Wasková – K. Fantová) 

 

Solidarita – přátelství – mír? Zmařený pochod Plzeň–Sofie na 9. mezinárodní festival 

mládeže (A. Skála) 

 

20 článků v Radničních listech  

seriál Plzeňské osobnosti (Š. Pflegerová) 

seriál Názvy ulic (K. Fantová)  

 

Články popularizující historii v časopise Vítaný host: 

J. Janečková (5x) 

A. Skalová (1x) 

M. Malivánková Wasková (2x) 

Spolupráce se sdělovacími prostředky 

1 rozhovor o publikaci Život je sladký (ČRo Plzeň) J. Janečková 

1 článek v denním tisku (sčítání lidu 1921) 

 

       Mgr. Adam Skála 

       vedoucí odboru Archiv města Plzně 

 

       V Plzni dne 16. února 2022  
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