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Úvod
Hodnotím-li rok 2016 v Muzeu Českého lesa v Tachově, musím především zmínit proti jiným rokům
nebývalé zapojení do nejrůznějších projektů a spoluprací. V počáteční fázi musela být tato práce,
vzhledem k personální poddimenzovanosti muzea, odvedena poněkud na úkor práce s veřejností, což
byl zřejmě jeden z faktorů mírného poklesu návštěvnosti. Věřím však, že v dlouhodobém horizontu
bude výsledkem nejen prestiž a známost muzea, ale i větší počet návštěvníků, který naše muzeum
navštíví. Z tohoto hlediska největší potenciál má naše partnerství v projektu, kde hlavním partnerem
je Západočeská univerzita v Plzni. Má název „Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti
Tachovska“. V muzeu bude v jeho rámci do konce roku 2018 vytvořena virtuální expozice 2. poloviny
20. století. Projektová žádost hlavního žadatele ZČU v Plzni a partnerů Muzea Českého lesa
v Tachově a muzea ve Weiden byla přijata k realizaci v dotačním titulu Cíl EÚS Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. Ze stejného dotačního titulu bude podpořen další projekt, kde je
muzeum v Tachově tzv. asociovaným partnerem tedy partnerem bez vlastního rozpočtu. Zde je
hlavním žadatelem spolek Via Carolina, který provozuje v Bärnau historický park. V rámci projektu
„Archeocentrum Čechy – Bavorsko – chránit a sdílet společný kulturní prostor“, proběhne v našem
muzeu v letech 2017 – 2019 několik workshopů zaměřených na pravěké a raně středověké způsoby
zpracování materiálů, získávání obživy apod. stejně jako řada přednášek na nejrůznější historická
témata. Do stejného dotačního titulu podávalo muzeum žádost na projekt, jehož obsahem je řada
aktivit ve spolupráci s muzeem ve Weiden a také by měla být v jeho rámci vytvořena nová expozice
historie regionu v tachovském muzeu. Bohužel tento projekt zatím nebyl přijat a je nutno ho v roce
2017 upravit a znovu se pokusit získat pro něj dotační podporu. Také projekt věnovaný výročí
Třicetileté války (1618 – 1648) hlavního žadatele - Fränkische Schweiz-Museum v Tüchersfeldu
podporu nezískal a partneři se snaží ho upravit a uplatnit v jiném dotačním titulu.
Vedle těchto velkých projektů je muzeum nadále spolupořadatelem Mezinárodního festivalu
podvodní fotografie, filmu a dětské výtvarné tvorby PAF Tachov. Nadále se zapojuje svou
červencovou Klášterní barokní slavností do Letního barokního festivalu pořádaného a finančně
podpořeného Plzeňským krajem. V roce 2016 se poprvé zapojilo vlastními aktivitami do projektu
Akademie věd ČR – Týden vědy a techniky a za spolupráci na akci pro veřejnost děkuje Střední
průmyslové škole Světce. Stejně tak se poprvé připojilo k Mezinárodnímu dni archeologie. Od těchto
nových i tradičních kampaní (AMG – Festival muzejních nocí) s vlastní celorepublikovou propagací si
muzeum slibuje zvýšení povědomosti o tachovském muzeu a jeho aktivitách a následně i zvýšení
návštěvnosti muzea.
Stojí před námi tedy řada úkolů. Tým pracovníků muzea je však stabilizovaný, kvalitní a schopný
spolupráce a já věřím, že se nám společně podaří všechny projekty realizovat. Kvality našich kolegů si
povšiml i zřizovatel – Plzeňský kraj a v loňském roce kolegové RNDr. Pavel Řepa a PhDr. Ing. Václav
Fred Chvátal získali ocenění hejtmana pro pracovníky krajem zřizovaných kulturních organizací.
PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal za dlouholeté mapování a záchranu židovských památek a jejich
prezentaci v národním a mezinárodním měřítku. RNDr. Pavel Řepa za dlouholetou činnost v oblasti
ornitologie a její prezentaci.

Muzeum děkuje za finanční, materiální a organizační pomoc v roce 2016 především subjektům
a osobám uvedeným v následující tabulce.

SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI
č.

instituce, organizace

sídlo

1

Plzeňský Kraj

Plzeň

2

Akademie věd ČR

3

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e. V.

Praha
Berlin
D

4

amatérský divadelní soubor Komedyjanti Tachov

Tachov

5

Archeologický ústav AV ČR

6

Association of Jewish Genealogical Societies

Praha
New York
USA

7

Anropius Miloslav

Planá

8

Agudat Ohalei Tzadikim

Jerusalem IL

9

Bartoš Dalibor

Tachov

10 CHKO Český les

Přimda

11 CHKO Slavkovský les

Mariánské Lázně

12 DDM Mraveniště
13 Czech Heritage Action Initiative

Tachov
Deerfield, Illinois
USA

14 Firma TANET

Tachov

15 Federace ţidovských obcí v ČR

Praha
Tüchersfeld
D

16 Fränkische Schweiz-Museum
17 Gabriel Tomáš
18 Geschichtspark Bärnau

Tachov
Bärnau
D

19 Horáček Matouš

Tachov

20 Hornicko-historický spolek v Plané
21 IPK Fraunhofer Institute

Planá
Berlin
D

22 Klečatská Marie

Tachov

23 Klub sportovního potápění Tachov

Tachov

24 Klub přátel Blatenska

Blatná

25 Kolowratovy lesy

Přimda

26 KOZTliveCZ pěvecký sbor

Tachov

27 Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, PřF JU v Č. B.
28 Martk Floss

Č. Budějovice
Floss
D

29 Maňura Karel

Tachov

30 Město Tachov

Tachov

31 Město Vodňany

Vodňany

32 Městské kulturní středisko v Tachově

Tachov

33 Městské muzeum Horaţďovice

Horaţďovice

34 Městské muzeum ve Stříbře

Stříbro

35 Město Bechyně

Bechyně

36 Místní Akční Skupina Zlatá cesta

Tachov

37 Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici

M. Týnice

38 Muzeum Cheb, p. o., I.Votroubková, J.Brabec

Cheb

39 Muzeum ve Weiden

Weiden, D

40 Muzeum Dr. Hostaše

Klatovy

41 Muzeum Šumavy

Sušice

42 Nadace Ţidovské obce Praha

Praha

43 Nadační fond obětem holocaustu

Praha

44 Nakladatelství Českého lesa

Domaţlice

45 Národní muzeum v Praze

Praha

46 Národní památkový ústav, územ. pam. správa v Č. B.

Č. Budějovice

47 Obec Svojšín

Svojšín

48 Obecní úřad Ptenín

Ptenín

49 Obecní úřad Staré Sedliště

St. Sedliště

50 Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení

Praha

51 Omnium z. s.

Praha

52 PATTON MEMORIAL PILSEN

Plzeň

53 Plzeň 2015 z.ú.

Plzeň

54 Severočeské muzeum v Liberci

Liberec

55 SOkA Tachov

Tachov

56 Správa budov a hřbitovů - Matana a. s.

Praha

57 Střední průmyslová škola Světce
58 Stadt Berlin

Tachov
Berlin
D

59 Státní oblastní archiv Litoměřice

Litoměřice

60 Státní oblastní archiv Plzeň

Plzeň

61 Státní okresní archiv Tachov

Tachov

62 Technické muzeum v Brně

Brno
Wien
A

63 Technische Universität
TV Tachov
64 Tachovský deník

Tachov

65 Univerzita Palackého v Olomouci

Olomouc

66 Univerzita Karlova

Praha

67 Voltr Pavel

Tachov

68 Západočeská univerzita v Plzni

Plzeň

69 Západočeské muzeum v Plzni

Plzeň

70 Ţidovská obec Plzeň

Plzeň

71 Ţidovská obec Praha

Praha

72 Ţidovská obec Teplice

Teplice

73 Zlatý grál – skupina historického šermu

Tachov

74 ZŠ Hornická ul.

Tachov

75 ZS Kostelní Tachov

Tachov

76 ZŠ Přimda

Přimda

77 ZŠ Zárečná

Tachov

1. Sbírkotvorná činnost
Sbírka Muzea Českého lesa v Tachově se dále člení na podsbírky. V oddělení společenskovědním jsou
to podsbírky - umění, etnografie, lapidárium, archeologie, numismatika, faleristika, sfragistika,
zbraně, psané a tištěné, lesodřevařství, výrobky, kovové výrobky, cín, Věda, technika a průmyslová
výroba, ostatní předměty. Byla vytvořena nová podsbírka "Pohlednice".
V oddělení přírodovědném to jsou podsbírky - botanika, zoologie, geologie, entomologie.
V roce 2016 bylo nově zapsáno 115 evidenčních čísel sbírkových předmětů.
K 31.12.2016 mělo muzeum ve správě 27 881 evidenčních čísel sbírkových předmětů.
Na akvizice bylo vynaloženo 54,5 tisíc korun. Zakoupen byl soubor výtvarných prací akademické
malířky Iriny Slámové žijící v Tachově a díla místních neprofesionálních výtvarníků, která byla
oceněna na Trienále neprofesionální výtvarné tvorby o Cenu Franze Rumplera, které muzeum

pořádá. Šlo o díla autorů Ivrin Duškové, Heleny Johanové Matlasové a Pavla Voltra. Předměty budou
do sbírkové evidence zapsány v r. 2017.

Nové přírůstky
19 předmětů z keramiky, železa a litiny, nálezy z archeologických výzkumů v Kladrubech, Tachově,
Plané a Milířích u Tachova, z Tachovska
Divadýlko se souborem kulis a loutek – koupě 2015
Nůž Hitlerjugend, Slavice, nález
Přezka k opasku ČS armády, Tachov, nález
Socha sv. Václava z někdejšího tachovského morového sloupu – předání od soukr. osoby
soubor arch. nálezů ze zaniklé středověké obce Doubrava, předalo ZČM v Plzni
soubor arch. nálezů z výzkumu na nám. Kryštofa Haranta v Bezdružicích, předalo ZČM v Plzni
soubor darů od p. Hany Široké z Tachova
- Zouvák na boty stojanový
- Kopyto dřevěné ševcovské
- Šídlo ševcovské
- 2 Kladívka ševcovská
- Kovadlina ševcovská litinová
- Odstřižek kůže k ševcovskému zpracování
- 2 Kleště
- 3 Hrnce kameninové
- Mísa kameninová
- Mísa plechová
- Forma na smažení vaflí
- Naběračka na knedlíky
- Pařák na knedlíky
- 2 Paličky na maso
- Slánka dřevěná
- Džbán keramický
- Holba celodřevěná s víkem
- Miska dřevěná dlabaná
- Odměrka plechová – 9 kusů
- Sítko na mouku
- Šoufek kuchyňský
- Prkénko kuchyňské
- Váleček na těsto
- Struhadlo- 2ks
- 2 Zátkovače na lahve
- Pouzdro textilní na pudřenku
- Rukavičky dámské – 4 páry
- Rukavice
- Živůtek dívčí
- Soubor textilií na novorozeně – kabátek, čepečky, stuhy na povijan, povijan
- Dečka oválná krajková
- Šátek dámský
- Kapesníčky dámské – 8 kusů
- Dečka vyšívaná, kanava – 2 kusy
- Brož montovaná na šaty – 2 kusy
- Šperk mosazný za opasek
- Knížečka upomínková – přívěsek

-

Kraslice velikonoční papírová
Souprava psací kancelářská
Kopyto do dámských střevíců
Střevíce dámské – 2 páry
Polobotky pánské – 2 páry
Pánská kotníková obuv
Šátek barevný upomínkový
Arch potravinových lístků
Dekorace vánoční světelná – vánoční muž
Dózička dřevěná – 2 kusy
Popelník dřevěný
Stojánek na vajíčko dřevěný – 11 kusů
Podšálky dřevěné různých velikostí – 14 kusů
Odlivka dřevěná
Mistička dřevěná
Nádobí porcelánové s květinovým dekorem (soubor)

výtvarná díla Tachovana Josefa Šrámka, dar dcery Věry Báčové
- Josef Šrámek: Pasoucí se koně - plátno olej
- Josef Šrámek: Na horách dozrávají ovsy - plátno, olej
- Josef Šrámek: Krajina – plátno, olej
- Josef Šrámek: Krajina – plátno, olej
- Josef Šrámek: Zátiší s vázou - plátno, olej
- Josef Šrámek: Zátiší s vázou – akvarel
soubor 300 pohlednic Tachova zakoupených v r. 2015 od soukromého sběratele

Muzeum Českého lesa v Tachově děkuje dárcům sbírkových předmětů a
dárcům fotografií:
Haně Široké z Tachova
Věře Báčové z Tachova
Antonínu Hříbalovi
Skupině Zlatý grál
p.Polívkovi z Tachova
Marii Matějkové
p.Jančovi
Zdeňku Rudovi
Marii Klečatské
Některé sbírkové předměty Muzea českého lesa v Tachově jsou dlouhodobě či krátkodobě
zapůjčovány za účelem vystavování jiným muzejním organizacím, obcím apod. Dlouhodobé zápůjčky
jsou alespoň jednou v roce kontrolovány na místě uložení, aby byl znám stav sbírek i prostředí, kde
jsou vystaveny. Pravidelně jsou také obnovovány jejich zápůjční smlouvy a vyhotovovány smlouvy na
nové zápůjčky. Krátkodobé zápůjčky směřují do ČR i do zahraničí. Celkem bylo v roce 2016 uzavřeno 8
nových a dalších sedm smluv na zapůjčení sbírkových předmětů z muzea bylo prodlouženo .

Evidovány jsou také interní výpůjčky sbírkových předmětů, v roce 2016 jich bylo 6. Interně jsou
většinou zapůjčovány předměty využívané při speciálních programech pro školy i veřejnost a při
přednáškách.
Celkově bylo ze sbírek muzea externě dlouhodobě či krátkodobě v roce 2016 zapůjčeno 69
předmětů. Naopak muzeum v Tachově má ve svých stálých expozicích dlouhodobě zapůjčeno několik
předmětů z Městského muzea ve Stříbře, ze Státního okresního archivu v Tachově, ze Západočeského
muzea v Plzni, z Archeologického ústavu AV ČR , Husitského muzea v Táboře. Celkově bylo v roce
2016 takto muzeu jinými subjekty zapůjčeno 7 předmětů.
Vedle sbírkového fondu je vytvářena i studijní knihovna a dále jsou sbírány i fotografie a také malý
soubor map a plánů.
Ve studijní knihovně je shromažďována jednak obecná historická a přírodovědná literatura, dále
literatura k pomocným vědám historickým a ke konzervaci sbírkových předmětů, ale především
regionální historická a přírodovědná literatura a regionální periodika. V roce 2016 bylo nově
evidováno 58 knihovních jednotek a regionální periodika v hodnotě 4,7 tisíce Kč.
Knihovna je zapsána do systému veřejně přístupných knihoven, neboť ji ke studiu využívají nejen
odborní pracovníci, ale i nejrůznější badatelé. Knihovna poskytuje pouze prezenční možnost studia.
V souladu s požadavkem zákona je v knihovně pro její uživatele k dispozici veřejný internet. V roce
2016 bylo registrováno 14 uživatelů knihovních služeb a 95 výpůjček. Práci knihovnice vykonává na
0,1 úvazku dokumentátorka oddělení společenskovědního Radka Rudová.
Vedle správy historického fotografického fondu provádí historik Mgr. Štěpán Čadek příležitostnou
digitální fotografickou dokumentaci regionu. Digitální snímky řadí do třech digitálních složek. Jednak
do složky Muzejní akce (v roce 2016 celkem 1143 digit. fotografií / 1,25 GB), samotná složka Tachov
(r. 2016 -celkem 5 767 digit.fotografií / 7,2 GB) a konečně složka Tachovsko (r. 2016 -celkem
2 329digit. fotografií/ 2,75 GB). Souhrnem za rok 2016 9955 digitálních snímků, což je ekvivalent pro
12,16 GB GB úložného prostoru.
Mgr. Čadek se věnuje rovněž práci na poli skenování fotoarchivu. V roce 2016 došlo k naskenování
309 sbírkových pohlednic Tachova.
Historik se zároveň věnuje doplňování knihovny jednak formou nákupů jednak vyhledáváním
v elektronických zdrojích. Zde jde především o diplomové práce. Velkou energii vložil v tomto roce
i do přefocování regionálního periodika Grenzbote uloženého v Národní knihovně.

2. Vědeckovýzkumná činnost
Muzeum řešilo úkoly ústavního plánu výzkumu na úseku přírodovědném:
Úkoly ústavního plánu výzkumu
A) Monitoring
A.1 Jednotný program sčítání ptáků – 25.4 a 30. 5. provedeno sčítání na transektu Světce.
A.2 Sledování ptactva v Tachově – na ploše 100 ha bylo provedeno mapování hnízdních okrsků,
na 190 km liniových transektů provedeno sčítání mimohnízdních populací.
A.3 Početnost vodního ptactva na rybnících Tachovské brázdy – při kontrolách 14.4, 12. 5. a 16. 6.
bylo zajištěno sčítání hnízdící populace na 20 rybnících.
A.4 Atlas hnízdícího ptactva – v čtverci 4241 (Tachov, jih) provedeno 6 hodinových sčítání
(29. 4, 6. a 9. 5, 26. 5. 1. a 10. 6.) a namátkový sběr hnízdních dokladů kategorie D.
Celkem je již zjištěno 113 druhů z toho 39 s prokázaným hnízděním.
B) Program zjišťování málo běžných druhů
B.1. Datlík tříprstý – provedeno pět výjezdů s provokací hlasem (21. 4, 18. 9, 29. 9, 1. 11, 11. 11)
celkem 42 bodů, 3 doložené lokality, dva další s podezřením pro další

prověření.
B.2. Chřástal polní – byl preferován před chřástalem vodním, provedeny 4 výjezdy (18. 6, 8. 7, 14. 7,
a 19. 7) s 35 body, zjištěno 8 lokalit s výskytem, mimo to nalezeny 4 výskyty
křepelky polní.
Úkoly v bodě A a B plnil zoolog muzea RNDr. Pavel Řepa.
C. Botanická bibliografie Českého lesa – aktualizace literárních pramenů vztahujících se k území.

Na úseku společenskovědním byly řešeny následující výzkumné úkoly:
1) Dokumentace židovských hřbitovů
Následující tabulka zahrnuje jak výkony odvedené dr. Chvátalem v rámci pracovního zařazení
v muzeu, tak výkony odvedené v rámci spolku TAMUS, jehož je předsedou a kde pracuje ve svém
volnu.
počet
počet
objekt hod.
náhr.
výzk.

předdokumentační příprava,
čištění, rekonstrukce,
restaurování, péče o
památky

datum
dokončení

lokalita

#########

Plzeň Rokycanská
ul.

ŢH

63

283

#########

Poběţovice

ŢH

12

20

#########

Stráţ u T.

ŢH

3

10

výběrová dokumentace - podklady pro
reportáţ

#########

Koloděje n. L.

ŢH

119

533

inventarizační soupis + evid. tabulka

#########

Chodová
Planá

ŢH,
SG,
GH

20

20

výběrová textová dokumentace (starý i
nový hřbitov) - podklady pro publikaci a
genealogické výzkumy

#########

Brtnice S

ŢH

97

433

polohopisné zaměření + mapa, náhledová
fotodokumentace

#########

Nýrsko

ŢH

89

400

polohopisné zaměření + mapa, náhledová
a čitelná fotodokumentace (doplnění a
přepracování dokumentace po celkové
rekonstrukci hřbitova)

#########

Třeboň

ŢH

10

44

čitelná fotodokumentace

#########

Praskolesy

ŢH

21

94

náhledová a čitelná fotodokumentace

#########

Osek u R.

ŢH

3

10

výběrová fotodokumentace - příprava
výstavy

#########

Terešov

ŢH

3

10

výběrová fotodokumentace - příprava
výstavy

######### Rabštejn n. S.

ŢH

5

20

výběrová dokumentace - podklady pro
publikaci, výběrová fotodokumentace příprava výstavy

######### Podmokly u S.

ŢH

30

80

inventarizační soupis + evid. tabulka
(doplnění a přepracování dok. po celkové
rek. hřbitova)

#########

Bechyně

ŢH

40

178

inventarizační soupis + evid. tabulka,
výběr. textová dokumentace + překlady
(podklady pro publikaci)

#########

Čichtice

ŢH

53

235

#########

Osek u S.

ŢH

9

37

čitelná fotodokumentace

10

výběrová dokumentace - podklady pro
genealogický výzkum a publikaci,
výběrová fotodokumentace - příprava
výstavy

#########

Koţlany

ŢH

15

dokumentace

evidenční tabulky odd. G, H, I
čištění náhrobků

čištění náhrobků

výběrová dokumentace - podklady pro
reportáţ + genealogie

čitelná fotodokumentace

výběrová fotodokumentace - příprava
výstavy

#########

Rokycany

ŢH

0

#########

Milevsko

ŢH

53

237

čitelná fotodokumentace

#########

Dlouhý Újezd

ŢH

15

15

výběrová dokumentace - podklady pro
genealogický výzkum

#########

Hřešihlavy

ŢH

5

20

výběrová dokumentace - podklady pro
publikaci, výběrová fotodokumentace příprava výstavy

#########

Město
Touškov

ŢH

20

3

instalace infopanelu

výběrová dokumentace - podklady pro
publikaci a informační panel, výběrová
fotodokumentace - příprava výstavy

#########

Telice

ŢH

20

8

instalace infopanelu

výběrová dokumentace - podklady pro
informační panel

#########

Měcholupy

ŢH

0

výřez náletových dřevin,
vyklizení hřbitova pro další
fáze rekonstrukce

#########

Podbořany Očihov

ŢH

0

výřez náletových dřevin,
vyklizení hřbitova pro další
fáze rekonstrukce
dostavba ohradní zdi a
oplocení, instalace nové
brány, příprava k navrácení
náhrobků z M. Lázní, instalace
infopanelu

výběrová dokumentace - podklady pro
informační panel

#########

Tachov

ŢH

20

#########

Kovářov

ŢH

33

147

inventarizační soupis, náhledová + čitelná
fotodokumentace

#########

Sušice N

ŢH

9

40

výběrová dokumentace - podklady pro
genealogický výzkum

#########

Stráţov

ŢH

2

9

výběrová dokumentace - podklady pro
genealogický výzkum

#########

Rabí

ŢH

2

5

výběrová dokumentace - podklady pro
genealogický výzkum

#########

Švihov S, N

ŢH

1

3

výběrová dokumentace - podklady pro
genealogický výzkum

#########

Klatovy

ŢH

1

2

výběrová dokumentace - podklady pro
genealogický výzkum

#########

Jihlava

ŢH

400

1170

polohopisné zaměření + mapy, náhledová
a čitelná fotodokumentace, inventarizační
soupisy, evid. tabulky + koincidence se
hřbitovními knihami - odd. A, B, C, D, E, F

#########

Brtnice N

ŢH

62

278

polohopisné zaměření + mapa, náhledová
a čitelná fotodokumentace, evid. tabulka

1235

4354

CELKEM

ŢH = ţidovský hřbitov
SG = synagoga
GH = ghetto
NA = Národní archiv

2)záchranné archeologické výzkumy, které provedl archeolog muzea Mgr. Tomáš Mařík
v lokalitách:
Číslo výzkumu Katastrální území Název výzkumu
1/16

Bezdružice

U Kovárny - kanalizace

2/16

Tachov

Husitská ulice - průjezd a dvůr na parcele 1533

3/16

Nedražice

Odkanalizování obce, 1. etapa

4/16

Trpísty

Technická infrastruktura obytné zóny Jih, 2. etapa

5/16

Stříbro

Stříbro, Ruská ul, kNN

6/16

Stříbro

Stríbro, Revolucní, ul. mlékárna, kVN.

7/16

Tachov

Novostavba RD na p.p.č. 3235/132

8/16

Stříbro

Novostavba objektu ZZS PK Stříbro

9/16

Tachov

K. H. Borovského - pokládka kabelu NN

10/16

Tachov

Reko MS Tachov - Náměstí Republiky + 9

11/16

Tachov

Tachov, okolí náměstí, kNN

12/16

Tachov

Zahradní ulice - únik plynu

13/16

Sulislav

Kanalizace, 2. etapa

14/16

Trpísty

RD parcela 124/46

15/16

Tachov

MUDr. Staněk - přípojky

16/16

Trpísty

RD na parcele 124/49

17/16

Trpísty

RD na parcele 124/50

18/16

Pístov

Opravy okolí památníku Pístov

19/16

Tachov

Bytový dům na parcele 1443/1

20/16

Rozvadov

ČOV - intenzifikace

21/16

Michalovy Hory

Vodovod 2. etapa

22/16

Tisová

Odkanalizování zástavby východ u silnice II/199

23/16

Svojšín

U Zámku vodovod a kanalizace

24/16

Tachov

SMUT Tachov - topné kanály ul. Jungmannova

25/16

Tachov

VO v prostoru parkoviště ul. B. Němcové

26/16

Chodová Planá

Skupinový vodovod T-B-P - úpravy na síti

27/16

Stříbro

Přípojka k č.p. 1485

28/16

Trpísty

RD na parcele 124/47

29/16

Tachov

Úprava komunikace v okolí bývalého kostela sv. Wolfganga

30/16

Tachov

Rekonstrukce vodovodní přípojky k č.p. 441 - Plzeňská ulice

31/16

Tachov

Na Výspě (1. etapa) - RD a BD

3) Tradiční lidová kultura na okrese Tachov
Průběžně pokračovaly práce vedoucí k odeslání čtvrtletního screeningu TLK z TC Deníku do
pověřeného pracoviště – Muzea dr.Hostaše v Klatovech. Řešitel Mgr. Štěpán Čadek.

4)Vytváření tzv. národnostní mapy Tachovska (odhad pro období kolem 1550, 1600 a 1650)
Výzkumný úkol je plněn Mgr. Čadkem v souvislosti s přípravou nové expozice historie regionu okresu
Tachov.
5)Práce na seznamu padlých ve 2. sv.válce a uvedení do souvislostí
Výzkumný úkol je plněn Mgr. Čadkem v souvislosti s přípravou příspěvku do Sborníku muzea

Na tyto výzkumné úkoly bylo v muzeu vynaloženo 2024 hodin, což představuje 1 pracovníka
v přepočteném stavu.

3. Evidence a inventarizace sbírek
Již řadu let je zcela standardní postup v souladu se zákonem č.122/2000 Sb., kdy všechny nové
přírůstky jsou zapsány do Centrální evidence sbírek a Ministerstvo kultury ČR tento zápis potvrzuje.
Zároveň jsou všechny nové přírůstky v oddělení společenskovědním při zápisu do sbírek zapsány
i v druhém stupni evidence. Evidence všech nových přírůstků je prováděna i v digitální podobě. Do
této podoby jsou postupně zapisovány i staré fondy. Přičemž na oddělení společenskovědním byly
přepsány všechny staré karty již v roce 2011. Na úseku přírodovědném byly již v předchozích letech
do programu Demus vloženy všechny karty podsbírky botanika. Práce pokračují na převodu
zoologických dat do programu DEMUS.
Celkově má muzeum digitalizováno (přepsáno karet do počítače) 21 310 ev. čísel.
K 1 205 předmětům je na konci r.2016 vyhotovena digitální fotografie. Na portále Národního muzea
eSbírky, který je veřejnosti volně přístupný, je za muzeum v Tachově on-line zveřejněno 72
sbírkových předmětů včetně popisu. Muzejní webové stránky byly v sekci sbírky doplněny o prokliky
u jednotlivých podsbírek do Centrální evidence sbírek MK ČR, kde je u každé podsbírky uveřejněna
kolekce fotografií i s popisem. Zájemce tak má možnost vidět i řadu sbírkových předmětů, které jsou
jinak ukryty v depozitáři.

Inventarizace
-Inventarizací na úseku společenskovědním prošlo v průběhu roku celkem 966 sbírkových předmětů
(inv. čísel), z toho 776 v podsbírce výrobky a 190 v podpírce archeologie. Předměty byly shledány v
pořádku.
- Inventarizace přírodovědných sbírek – dílčí inventarizace botanické podsbírky – 543 inventárních
čísel. Za správu přírodovědných sbírek je zodpovědný botanik Petr Mudra.


Celkem prošlo v roce 2016 revizí 1509 ev.čísel

4.Ochrana sbírek, konzervace, restaurování
Celkem bylo v roce 2016 ve společenskovědních sbírkách zkonzervováno 419 předmětů. Jeden
dodavatelsky, ostatní vlastní kapacitou. Veškeré konzervační práce provedla Mgr. Jaroslava
Brichtová, konzervátorka a správkyně sbírek.
V přírodovědných sbírkách bylo dodavatelsky provedeno periodické ošetření přírodovědných
sbírkových předmětů organického původu insekticidními přípravky. Vlastními silami bylo
preparováno 473 předmětů –práce provedla především dokumentátorka oddělení přírodovědného
Radka Mudrová. Již standardní je péče obnášející především předjarní úklid vitrin, dezinfekci
vystavených exponátů vymražením a péče o živé obojživelníky v teráriu v expozici.
Správci jednotlivých depozitářů v průběhu roku sledovali (a pravidelně jednou měsíčně zapsali)
klimatické podmínky , monitorovány byly i podmínky v expozičních prostorách. Stav teploty i vlhkosti
v depozitářích je možné považovat za uspokojivý.

5. Expozice a výstavy
Muzeum Českého lesa v Tachově má stálé expozice na ploše 554,92 m2.
Jde o expozice:
Historie okresu od počátku osídlení do r.1945
Expozice umění v bývalém klášterním refektáři
Národopisná expozice
Expozice přírody Českého lesa a jeho podhůří.
V expozici živé přírody byli na základě výjimky opravňující k držení zvláště chráněných živočichů
(Bombina variegata) osazeni živí jedinci kuněk žlutobřichých. Návštěvníci je zde mohou každoročně
pozorovat v době od konce dubna do října. Pověřený pracovník muzea – v posledních letech Iveta
Pšeničková, jim musí věnovat pravidelnou, prakticky denní péči.
V roce 2016 realizovalo muzeum ve vlastních prostorách na ploše 126,7m2 následující výstavy:
LEDEN – ÚNOR : DUŠAN KOKAISL – výtvarná
ÚNOR –BŘEZEN: POCTA HYNKU ALTMANOVI - Výstava fotografií ze sbírek muzea byla připomenutím
díla známého tachovského fotografa, který by se letos dožil 95 let.
BŘEZEN – DUBEN: V rámci doprovodného programu 38. ročníku mezinárodního festivalu PAF Tachov
výstava fotografa ALEŠE KOCOURKA - Just Blue.
DUBEN – KVĚTEN: PÍSMO PRO OBRAZ - Roman Brückner – výtvarná
KVĚTEN: DOTÝKÁM SE TVÉHO SRDCE – Iva Davidová – výtvarná
ČERVEN – SRPEN: „BÁJEČNÁ AUTÍČKA“ - Výstava prezentovala soukromou sbírku modelů nákladních
automobilů nejrůznějších typů, vyráběných v Československu v rozmezí 60. - 90. let 20. Století.

V rámci doprovodného programu byl po celé dva měsíce návštěvníkům k dispozici závodní trenažer,
který zdarma zapůjčila tachovská firma TANET.
ČERVENEC – SRPEN: "ŠTĚSTÍ , NEŠTĚSTÍ ........" – výstava letos jubilující Tachovanky
ak. mal. IRINY SLÁMOVÉ .
ČERVENEC – SRPEN: „ZÁPADOČESKÉ BAROKO“ Putovní výstava velkoformátových fotografií
Václava Hynčíka.
ZÁŘÍ – ŘÍJEN : TŘI -výstava - Helena Johanová Matlasová – Kresby
-Stanislav Smetana – Dřevořezby
-Jaroslav Richtermoc – Fotografie
ZÁŘÍ – ŘÍJEN : SBÍRKA POHLEDNIC TACHOVA A OKOLÍ - prezentován výběr ze sbírky 300 kusů
pohlednic Tachova a okolí, kterou od soukromého sběratele muzeum zakoupilo díky mimořádné
dotaci zřizovatele – Plzeňského kraje.
ZÁŘÍ – ŘÍJEN : VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOSTÝMŮ - V rámci středověké bitvy z období gotiky
pořádané skupinou historického šermu Zlatý grál v muzejní zahradě byla v muzeu zahájena výstava
kostýmů z fundusu skupiny.
ŘÍJEN – PROSINEC: TO KOUKÁTE TACHOVÁCI, JACÍ S NÁMI ŽIJÍ PTÁCI - Výstava na fotografiích Karla
Machače představila všechny ptačí druhy, které byly zjištěny při hnízdění v městě Tachově. Byly
uvedeny i mapky s místy hnízdění jednotlivých druhů v letech 2014 – 2016 a pro početnější druhy
i grafy zachycující jejich změny počtu v letech 1975 – 2016. Alespoň některé druhy byly představeny
i vycpaninami.
LISTOPAD : RETRO(PER)SPEKTIVA - výstava fotografií Milana Deredimose
PROSINEC –LEDEN : CÍSAŘ ZE ZLATÉ KOLÉBKY- výstava - česko -německý projekt výtvarné tvorby dětí
inspirované letos jubilujícím panovníkem Karlem IV.

Návštěvnost muzea
Zaznamenali jsme pokles návštěvnosti v porovnání s rokem 2015 (7983). V roce 2016 naše muzeum
navštívilo 7372 návštěvníků. Trendy vývoje návštěvnosti potvrzují předpoklad, že v místě působiště
našeho muzea, kde není dosud příliš rozvinut cestovní ruch, většinu našich návštěvníků tvoří
obyvatelé města a jeho okolí. Ukazuje se také, že v tak malém místě, jako je Tachov, nemá na
návštěvnost vliv ani poměrně nízká cena vstupenky stejně jako možnost navštívit muzeum zcela
zdarma (poklesl i počet neplatících), kterou mají naši návštěvníci několikrát do roka. Často nejde jen o
otevření expozic, ale o program pro vybrané skupiny či pro rodiny s dětmi. Vzhledem k výši finančních
prostředků, které může muzeum na programy vynaložit, jde o programy velmi skromné využívající
většinou místní účinkující a spolupráci s komunitou. Omezené finanční prostředky také neumožňují
muzeu zapůjčování atraktivních výstav, jejichž půjčovné však přesahuje možnosti muzea. Roky 2014 a
2015, kdy návštěvnost zaznamenala kvantitativní skok díky souběhu několika atraktivních výstav,
které byly muzeu poskytnuty vzhledem k partnerským kontaktům za mimořádně výhodných
podmínek, lze tedy v tomto kontextu považovat za nestandardní. Bez navýšení prostředků na muzejní
výstavy a programy (nemluvě o zastaralosti muzejních expozic) tak nelze v tomto segmentu
návštěvnosti očekávat navýšení, zřejmě ani udržení stávající návštěvnosti. Přesto i tak stále ještě
nejsme na hranici návštěvnosti z „běžného“ roku 2013 (6728 návštěvníků).
Důležitým segmentem návštěvnosti jsou také školní skupiny ve speciálních muzejně pedagogických
programech. Zde jsme také zaznamenali pokles objednaných skupin a tedy i návštěvníků. Vedle
mnoha jiných faktorů je to dáno i generační výměnou pedagogů, která vede k nutnosti budovat ze
strany muzea nové vztahy. Muzeum se snaží tento problém řešit i cestou aktivního zapojení do
tvorby vzdělávacích strategií, jako je například budovaný Místní akční plán vzdělávání. V získání
dalších „školních“ návštěvníků tedy vidím potenciální zdroj zvýšení návštěvnosti. Návštěvnost
obyvatel města a okolí považujeme za vyčerpanou a v podstatě zde vidíme jen malý potenciál
k jejímu nárůstu. Vždyť v necelých 12 tisících obyvatel města činí dnešní návštěvnost muzea více než

60 %. Při vědomí, že návštěvníků z okolí a hlavně turistů je velmi málo, lze statistická čísla
interpretovat i tak, že zhruba každý druhý obyvatel Tachova navštíví jednou v roce muzeum. Velký
potenciál ve zvýšení návštěvnosti vidíme v kooperaci na projektech regionálního cestovního ruchu,
stejně jako v zapojení do projektů a kampaní, které popisuji v úvodu výroční zprávy a jež by mohly
v dlouhodobém horizontu přivést do našeho regionu a tedy i do našeho muzea více návštěvníků.

6. Opravy a udržování
V roce 2016 byly provedeny následující opravy a údržba majetku ve správě muzea:
-na budově muzea – střecha, opravy a nátěr – 199 tis. Kč
- výměna a modernizace elektrických rozvaděčů – 62 tis. Kč
- instalace pohybových čidel k osvětlení v expozici národopisu – 32 tis. Kč
- ostatní drobnější opravy v celkové sumě- 12 tis. Kč
- stroje – kopírka – 6 tis. Kč
- zahradní traktůrek – 4 tis. Kč
- automobil – 13 tis. Kč
- PC – 3 tis. Kč
-restaurování – 5 tis. Kč
Tuto problematiku, stejně jako veškerou ekonomickou a stále se rozrůstající administrativní agendu,
má na starosti Lenka Havlová – účetní – ekonomka, zástupce ředitele.

7. Ostatní činnost muzea
a)přednášková činnost
Odborní pracovníci muzea jsou silně zapojeni do přednáškové činnosti. Přednášky provozují nejen na
půdě muzea, ale hostují i v jiných organizacích a na školách. V muzeu také často přednášejí externí
odborníci. V roce 2016 muzeum pokračovalo v loni úspěšném projektu – muzejní akademie. Jde
vlastně o školu, na kterou se účastníci přihlašovali, obdrželi „index“ a každá účast jim byla potvrzena.
Akademie byla otevřena účastníkům od 12 do 100let. Složení studentů skutečně bylo věkově
různorodé. V podstatě vyvážený byl podíl seniorů a podíl ekonomicky aktivních lidí. Účastnilo se a
absolvovalo rovněž několik žáků základní školy. Ti, kdož absolvovali nejméně 70% přednášek, na
závěrečném slavnostním zakončení obdrželi pamětní list a upomínkové předměty. Akademii spolu
s muzeem pořádal Státní okresní archiv a finančně ji podpořilo Město Tachov. Byla zaměřena na 700.
výročí narození Karla IV., neboť Karlova doba byla pro Tachov dobou prosperity. Absolvovalo ji 40
studentů. Přednášky však byly přístupné i neregistrovaným zájemcům. Proběhlo 6 přednášek .
Celkem se přednášek zúčastnilo 287 lidí. Přednášeli odborníci z Univerzity Karlovy v Praze,
Západočeské univerzity v Plzni, za muzeum Mgr. Čadek, za SOkA Tachov Mgr. Jan Edl, jednu
přednášku provedl Ing. Arch. Jan Soukup.
Témata přednášek Academia Carolina, Karel IV. s přihlédnutím k jeho významu pro Tachov a
Tachovsko
1.lekce – 12.duben - Karel IV. Život a dílo neslavnějšího Lucemburka na českém trůně
- PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.
2.lekce –10. květen- Mgr. Jan Edl - Město Tachov ve 14.století.
3. lekce – 24. květen –Mgr. Robert Novotný, Ph.D. – Obtížné spojenectví. Karel IV. a šlechta
4.lekce – 7. červen - Ing. arch. Jan Soukup – Kostel Nanebevzetí Panny Marie – největší dodnes
zachovalá stopa Lucemburků v Tachově ( přednáška proběhne v kostele)
5.lekce –září 20.9. – Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D. - "Karel IV. jako charismatický, Bohem vyvolený
panovník. Zamyšlení ke Karlově panovnické reprezentaci."
6.lekce – 8.listopad – Mgr. Štěpán Čadek – Poslední cesta Karla IV. přes Tachov a město a region
v době pokarlovské

Mimo Akademii proběhly na půdě muzea i mimo muzeum další přednášky:
Za oddělení společenskovědní je tato činnost shrnuta v následující tabulce – seznamu přednášek a
exkurzí :

pořadatel, objednatel

přednášející

téma

účast

Ţidovská obec Plzeň

Chvátal

Pam.desky obětí holocaustu na ŢH Plzeň - prezentace ve Velké SG během
tryzny za plzeňské oběti

600

ZŠ Planá

Brichtová

Výklad v hist. a národopisné expozici

51

ZŠ Hornická, Tachov

Brichtová

Středověké město – procházka po Tachově

23

Magistrát města Plzně

Chvátal

Pam.desky obětí holocaustu na ŢH Plzeň - prezentace v Sadech 5. května Jom ha-šoa

300

Obec Olbramov

Chvátal

Historie naučné stezky Kosí potok

25

důchodci Plzeň

Brichtová

Výklad v hist. a národopisné expozici, kostel

51

ZŠ Hornická, Tachov

Brichtová

Středověké město – procházka po Tachově

21

Muzeum Tachov + Geschichtspark
Bärnau

Chvátal

Záchrana ţidovských hřbitovů - dobrovolnická spolupráce ASF Berlin

20

Muzeum Tachov

Chvátal

Finské Laponsko

28

muzeum

Čadek

průvodcování německých turistů po muzeu

31

ZŠ Hornická
SPŠ Světce

Čadek
Brichtová

průvodcování školáků přerušila bouřka
Výklad v hist. a národopisné expozici

25
35

ZŠ Drmoul

Chvátal

Exkurze s výkladem ŢH Drmoul, 3., 4., 5. třída ZŠ

30

veřejnost

Brichtová

Eliáš Dollhopf

30

International Association of Jewish
Genealogical Societies

Chvátal

How the Jews Came to Finland? (36th International Conference for Jewish
Genealogy)

30

International Association of Jewish
Genealogical Societies

Chvátal

Jewish Communities in Small Villages as a Result of Medieval Migration in
Central Europe (36th International Conference for Jewish Genealogy)

60

ZŠ Hornická, Tachov

Brichtová

Co je muzeum?

16

Muzeum Tachov

Chvátal

Středověké migrace a vesnické ţidovské obce

39

ZŠ Hornická, Tachov

Brichtová

Co je muzeum?

17

ZŠ Zárečná, Tachov

Brichtová

Procházka po Tachově – historie a památky

23

Ţidovské muzeum Praha + SOkA
Litoměřice + SOkA Chomutov

Chvátal

Ţidovský hřbitov Podmokly u Sušice (konference Ţidé v Čechách 6)

25

ZŠ Zárečná, Tachov

Brichtová

Procházka po Tachově – historie a památky

21

ZŠ Zárečná, Tachov

Brichtová

Procházka po Tachově – historie a památky

23

veřejnost

Brichtová

Ţivot ve františkánském řádu, klášteře...

92

Městys Stráţ

Chvátal

Americké pobřeţí Tichého oceánu

25

MČL + Akad. věd ČR
MKS Planá + DPS Smetanova,
Planá
MKS Planá + DPS Bohušova, Planá

Chvátal

Ţidovský hřbitov Tachov - historie a epigrafika

8

Chvátal

Ţidovské památky jihozápadních Čech

15

Chvátal

Ţidovské památky jihozápadních Čech

20

ZŠ Hornická Tachov

Chvátal

Ţidovský hřbitov Tachov - historie a epigrafika

14

MŠ Planá

Brichtová

Výklad v hist. a národopisné expozici

30

studenti akademie+veřejnost

Brichtová

Přednes textu o Karlu IV.

58

Ţidovská obec Plzeň

Chvátal

Středověké migrace a vesnické ţidovské obce

18

ZŠ a MŠ Hošťka

Brichtová

Výklad v hist. a národopis. expozici, betlém

11

Omnium z. s.

Chvátal

Dokumentace a stav ŢH v JZ Čechách

30

Stadt Berlin + Fraunhofer Institute

Chvátal

Rettung und Erforschung der jüdischen Friedhöfe in der Tschechischen
Republik (Internationale Konferenz - Kulturgüter sichern, Visegrád Ländern)

80

muzeum

Čadek

přednáška Poslední zahraniční cesta Karla IV.

48

Oddělení přírodovědné v této oblasti vykazuje následující výsledky:
„Za mechorosty do oblasti Dyleně“ – 28.5. 2016 – botanická exkurze určená veřejnosti Plzeňského
a Karlovarského kraje, pořádaná v rámci cyklu přírodovědných akcí „Pojďte s námi
do přírody“ (22 účastníků) - Mudrová
„ Rozšíření vstavače kukačky na Tachovsku a Domažlicku – minulost versus současnost“ –
20.10. 2016 – přednáška pořádaná v rámci setkání přátel a příznivců Českého lesa –
Mudra (50 účastníků)
„Člověk míní, bobr mění“ – 16.2. 2016 – M. Prokopová, SCHKO Český les (26 účastníků)
„ Hmyzí alkoholici aneb hmyzí pasti jako pomocník v entomologických průzkumech“ – 22.9. 2016 –
L. Dvořák, Městské muzeum Mariánské Lázně ( 11 účastníků)
„Ornitologické fotoalbum města Tachova“ (při vernisáži výstavy) – 25.10. 2016 – K. Machač,
doprovodná akce k vernisáži výstavy (37 účastníků)

Výchovné akce:
1.Vitání ptačího zpěvu v Tachově – 7.5. 2016 – vycházka s určováním hlasu pro společnou akci s ČSO
a SCHKO ČL (28 účastníků)
2. Setkání příznivců Českého lesa – 20. 10. 2016 – Dům přírody v Klenčí pod Čerchovem
3. Silvestrovská ornitologická vycházka – 27.12. 2016 – zimní vycházka bezprostředním okolí Tachova,
ve spolupráci s SCHKO Český les (30 účastníků)

Přednášky v sále pro veřejnost: 124 osob, 4 akce (z toho jedna DP Klenčí p. Čerchovem)
Přednášky pro školy: 198 osob, 6 akcí
Terénní akce: 80 osob, 3 akce
Celkem: 402 osob, 13 akcí
Archeolog Mgr. Tomáš Mařík vykazuje v této oblasti za rok 2016 následující výsledky:
1) 22.1. – Prezentace archeologických nálezů spolku mladých historiků při ZŠ Staré Sedliště (15
účastníků)
2) 17. – 19.5. – prezentace artefaktů z období vlády Karla IV. v rámci výukového pořadu L. Marka pro
ZŠ (celkem cca 300 účastníků).
Účast na Mezinárodním dni archeologie:
3) 11.10. – přednáška o archeologii pro ZŠ (20 účastníků)
4) 21.10. prezentace nálezů a archeologického poznání hradu Přimda spolku mladých historiků při ZŠ
Staré Sedliště (16 účastníků)
5)13. 11. Workshop (prezentace kresebné dokumentace artefaktů) + přednáška Archeologie
v českém prostředí (10 účastníků)

Ředitelka Jana Hutníková přednesla:
beseda na škole v rámci projektu Příběhy bezpráví – 30 lidí
školní program Co je muzeum 5 x– 101 lidí
Holocaust na Tachovsku – pro žáky 9.tř. a seminářů ZŠ 4x – 77 lidí
čtení místních pověstí v expozici – 12 lidí
školní program Husitství na Tachovsku – 35 lidí

školní program Velikonoce – 15 lidí
školní program Vánoce – 22 lidí
speciální výklady v expozici historie města na zámku v Tachově 3x – 34 lidí
školní program – vycházka středověkým Tachovem 2x – 43 lidí

b)programy a ostatní kulturní činnost v organizaci
V této kapitole jsou uvedeny pouze akce, které neuvádíme v jiných kapitolách (výstavy – jsou téměř
vždy zahajovány vernisáží s programem, přednášky, konference a semináře). Akce jsou uvedeny
chronologicky po měsících, kdy se konaly.

Leden
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - k příležitosti zahájení činnosti hospice.
Účinkující: Musica festiva (jeho dětská část), KOZTliveCZ , malé domácí pohoštění. Výtěžek
z dobrovolného vstupného (2.371,- Kč) byl použit na podporu nově vzniklého hospice v Tachově.
PŘEDSTAVENÍ SBORNÍKU MUZEA č. 34 - Opět po dvou letech vyšlo další číslo muzejního periodika,
jehož první číslo vyšlo v r. 1967. Obsahuje řadu zajímavých příspěvků, které přináší nové informace
z oblasti přírody a historie starší i modernější. Tímto číslem Sborník získal také novou grafickou
podobu, která ho již posouvá do kategorie knižní.

Únor
MASOPUST -ve spolupráci Muzeum ČL v Tachově, MKS Tachov, ZŠ Tachov, Hornická ul.
a ZŠ Tachov, Kostelní ul. Průvod městem, předání klíčů maškarám starostou, v muzeu scénky –
Masopustní svatba a Pohřeb Bakusa, tradiční občerstvení, hudba, soutěže, výroba škrabošek

Březen
SMRTNÁ NEDĚLE - spolu s dětmi ze ZŠ Tachov, Hornická, pod vedením učitelek Klečatské a Braunové,
jsme již tradičně vynesli Moranu do Mže a přinesli jsme líto do muzea. V muzeu byly velikonočně
zaměřené výtvarné dílny a drobné občerstvení (pučálka).
PROCES -loutkové představení . Zpracování románu F. Kafky v podání Divadelního spolku LoutKa.
/ Karlovy Vary /.
PAF TACHOV -38. ročník mezinárodního festivalu - podvodní foto, film a výtvarná díla
Muzeum bylo spolupořadatelem festivalu.
DOKUMENT O HRADU ŠVAMBERKU - projekce filmu, spojeno s besedou s autorem Liborem Markem
a představení jediného papírového modelu hradu Švamberk v ČR.
PROJEKCE SNÍMKŮ HYNKA ALTMANA – repríza (premiéra při vernisáži výstavy) cca 40 minutové
projekce digitalizovaných snímků z archivu, kterou připravil Hynek Altman ml. Téma: NAŠE MĚSTO
V LETECH 1945-1955

Duben
JÁ AMADEUS - Jakub Fišer - autorské čtení
Autor představil poezii z knihy o W. A. Mozartovi, která je z části básnickou fikcí o tom, že se Mozart
narodil na Chodsku, ale má také výrazný přesah do současnosti.
FILIPOJAKUBSKÁ NOC - tradiční program pro děti i dospělé v klášterní zahradě i v muzeu vrcholí
upálením čarodějnice, občerstvení, hudba, ve spolupráci s MKS Tachov.

Květen
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU - Vycházka po Knížecí aleji s určováním ptáků podle vzhledu i hlasu, ukázky
odchytu ptáků do nárazových sítí a kroužkování, soutěže ve znalostech o ptactvu pro děti i dospělé.
Ve spolupráci s SCHKO Český les a členy ČSO působícími v Tachově.
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ Návštěvníci měli možnost hledat poklad s veršovanou hledačkou –
questingem, vyzkoušet si nové testy, křížovky a rébusy v expozicích muzea nebo si mohli projít
muzeum s audioprůvodcem. Vstup zdarma.
MUZEJNÍ ZAHRADA VÁS ZVE - Tachovští muzikanti se představují – opět v nové sezóně muzika a
trochu mluveného slova tentokrát s Josefem Kožnarem. Občerstvení zajištěno.

Červen
MUZEJNĚ - ZÁMECKÁ NOC - tentokrát na téma Cesta kolem světa, ve spolupráci s MKS Tachov.
Historická expozice a výstava historických map na zámku + expozice a výstavy Muzea Českého lesa
v Tachově otevřeny zdarma, s programem a v netradičním čase. Tachov se opět připojil
k celorepublikovému Festivalu muzejních nocí, který pod záštitou Ministerstva kultury pořádá
Asociace muzeí a galerií ČR.
MUZEJNÍ ZAHRADA VÁS ZVE - Tachovští muzikanti se představují – tentokrát hudba a mluvené slovo
s Josefem Brabencem.

Červenec
MUZEJNÍ ZAHRADA VÁS ZVE - Tachovští muzikanti se představují
hudba a mluvené slovo: Pátek 1. 7. v 18 hod. s Pavlem Benešem.
Pátek 22. 7. v 18 hod. s Miroslavem Vlnou
BAROKNÍ KLÁŠTERNÍ SLAVNOST - Pátek 15. 7. 2016 19-22 hod.
Ve znamení tachovských barokních tvůrců malíře Eliáše Dollhopfa, varhanáře Vincence Gartnera
a skladatele Jana Antonína Losyho z Losimthalu . Pestrý program zakončený barokním ohňostrojem.
Akci podpořil Plzeňský kraj mimořádnou dotací.

Srpen
MUZEJNÍ ZAHRADA VÁS ZVE - Tachovští muzikanti se představují – tentokrát hudba a mluvené slovo
s Hubertem Jeřábkem.

Září
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Sobota 10. 9. 2016, 10-17 hod. Ve městě byla otevřena řada památek i běžně nepřístupných,
zdarma nebo se slevou. V muzeu komentované kostýmované prohlídky. Novinka: Loutkové
představení – pověst O strašidelném mlýně s loutkami, které pro muzeum vyrobil Karel Maňura .
VARHANNÍ KONCERT v interpretaci našeho předního varhaníka Jaroslava Tůmy a představení
publikace TACHOVSKÉ BAROKNÍ STOPY. Akci i vydání publikace podpořil Plzeňský kraj mimořádnou
dotací.

Říjen
Říjnové přednášky a vernisáže jsou uvedeny v jiných částech výroční zprávy.

Listopad
OŽIVENÉ NOČNÍ PROHLÍDKY
Sobota 5. 11. 2016 17, 18, 19, 20, 21 hod.
Tradiční oživené noční prohlídky františkánského kláštera a přilehlého kostela sv. Máří Magdaleny
a sv. Alžběty jen za svitu svící, se scénkami z historie tachovského kláštera i z klášterního života, za
doprovodu průvodce. Zakončeno ohňovou schow v podání skupiny historického šermu Zlatý grál.
DEN VĚDY A TECHNIKY PRO VEŘEJNOST
Neděle 13. 11. 2016 - muzeum bylo vyzváno, aby se zapojilo do celostátní akce Akademie věd ČR
Týden vědy a techniky.
PROGRAM:
10 – 12 hod. - Psáno v kameni -workshop -historie. Vedl PhDr. Ing. Václav F. Chvátal, byl zaměřen
na dokumentaci židovských náhrobků. Účastníci byli v jeho průběhu seznámeni se základy této práce
tak, aby v závěru byli schopni sami najít jednoduchý údaj na náhrobcích tachovského židovského
hřbitova.
14.30 – 17 hod. - Roboti mezi námi - workshop - technologie. Prezentace robotiky a 3D tisku v režii
Střední průmyslové školy Světce.
14.30 – 17 hod. - Na chvíli archeologem - workshop - historie. Ukázka odborného zpracování
archeologického materiálu s možností si tuto práci vyzkoušet. Vedl Mgr. Tomáš Mařík
15 – 16.30 hod. - Slyšíš - poznáš - sčítáš - workshop - biologie. Ornitologové, profesionální
i amatérští, dlouhodobě sčítají ptačí druhy, zjišťují, které mizí a které se nově objevují a co je příčinou
i důsledkem těchto pohybů v ptačí populaci. V programu se pracovalo s poslechem ptačích hlasů
i s ukázkou map a databází. Vedl RNDr. Pavel Řepa.
16.30 – 17.30 hod. - Pohyby - film - geologie. Dokumentární film, který se nepromítá v běžné
distribuci, divákovi postupně odkrývá, co vše badatelé svým citlivým a trpělivým pozorováním přírody
dokáží vyčíst nejen z terénu, ze samotných kamenů, ale i z těch nejmenších, neznatelných a doposud
nepředvídatelných tektonických pohybů země. Film, mapující práci českých vědců na Špicberských
ostrovech, vyrobilo Středisko společných činností AV ČR společně s Ústavem struktury a mechaniky
hornin AV ČR za finanční podpory Akademie věd.
Workshop ornitologický a židovské epigrafiky byl v týdnu několikrát opakován pro objednané školní
výpravy.
1.ADVENTNÍ KONCERT -Neděle 27. 11. 2016 v 17.30 hod. v kostele sv. Máří Magdaleny a sv. Alžběty,
vystoupení sboru KOZTliveCZ , otevření velkoplošného betléma.

Prosinec
ŽIVÝ BETLÉM – již tradiční akce, na které spolupracuje vždy jedna ze ZŠ v Tachově
Vystoupení si tentokrát připravili žáci z druhého stupně ZŠ Tachov, Zárečná ul. (8.A, 8.B a 9.B) pod
vedením p. uč. Marcely Vránové. Před postavenou kulisou Betléma v sále si žáci v kostýmech zahráli
postavy betlémského příběhu, zpívali koledy a k tomu p. uč. hrála na kytaru a pouštěla se hudba z
přehrávače. Scénka trvala asi 20 min. Akci navštívily děti z tachovských MŠ a nižších ročníků ZŠ.
PTÁCI V ZIMĚ NESPÍ -Sobota 31. 12. 2016 v 10 hod.
Silvestrovská vycházka bezprostředním okolím města spojená s pozorováním zimujících ptáků
a pátráním po vzácnějších návštěvnících. Vycházka byla zakončena v muzejní zahradě, kde
ornitologové připravili ukázku chytání ptáků do speciálních sítí a kroužkování. Připraveno bylo

i občerstvení. Hlavním cílem bylo setkání milovníků přírody před koncem roku, zhodnocení
ornitologických úspěchů a beseda o viděném a slyšeném. Ve spolupráci s AOPK ČR,RP Správa CHKO
Český les.

c) Semináře, vědecké a odborné konference
SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ ČESKÉHO LESA
Úterý 20. 10. 2016 17-21 hod. Pořádala Správa CHKO Český les ve spolupráci s Domem přírody
v Klenčí pod Čerchovem. Setkání profesionálních i dobrovolných přírodovědných badatelů i ostatní
veřejnosti představilo formou krátkých přednášek a prezentací z oblasti zoologie, botaniky atd.
nejrůznější aspekty přírody Českého lesa a výsledky nejnovějších zkoumání a sledování. Forma byla
přístupná i laikovi v dané oblasti. Na závěr volná diskuze s malým občerstvením.

d)práce v poradních orgánech jiných muzeí, AMG, redakčních radách apod.
Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií ČR a jeho ředitelka je od sněmu AMG v roce 2006
členkou exekutivy a z toho titulu i členkou senátu AMG. Do těchto pozic ji v listopadu 2015 opětně
zvolili účastníci Sněmu AMG v Plzni. Nadále také pokračuje její již více než desetileté angažmá
v redakční radě Věstníku AMG jako předsedkyně této rady. Ředitelka muzea je od roku 2011 členkou
komise města Tachova pro mládež a volnočasové aktivity. Od léta 2009 je ředitelka členkou redakční
rady Tachovských listů – měsíčníku města Tachova. Správkyně sbírek provádí kontrolu tohoto
zpravodaje z hlediska jazykového.
Muzeum je od roku 2007 členem Místní akční skupiny Zlatá cesta a ředitelka muzea je členkou
programové komise. Ředitelka muzea je kronikářkou města Tachova.
V rámci Mezinárodního festivalu PAF Tachov, jehož je muzeum spolupořadatelem je ředitelka
členkou festivalového výboru.
Ředitelka a správkyně sbírek Jaroslava Brichtová jsou členkami poradního sboru Městského muzea ve
Stříbře.
Botanik muzea, Petr Mudra , je členem České botanické společnosti a aktivně se účastní práce
západočeské pobočky.
Dokumentátorka oddělení přírodovědného Radka Mudrová je členkou České botanické společnosti a
aktivně se účastní práce Bryologicko-lichenologické sekce.
Zoolog muzea je členem České společnosti ornitologické, jejíž práce se aktivně účastní a spolupracuje
na řadě výzkumných i propagačních akcí.
Muzeum je kolektivním členem České archeologické společnosti.
Historik Štěpán Čadek jako garant dokumentace TLK v muzeu v Tachově je členem Komise Rady PK
pro zápis nemateriálních statků do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského
kraje.

e)zajištění badatelské činnosti a konzultace pro veřejnost, školy, obce aj.
Pracovníci Muzea Českého lesa v Tachově poskytli v roce 2016 konzultaci 146 badatelům. Většinou
šlo o studenty základních, středních a vysokých škol, zájemce z řad laické i odborné veřejnosti,
pracovníky městských a obecních úřadů, kolegy z jiných muzeí, novináře apod. Stále se také rozšiřuje
okruh badatelů, kteří se s genealogickou problematikou obracejí na pověřené pracoviště pro výzkum

a dokumentaci ŽH resp. jeho vedoucího PhDr. Ing. Václava F. Chvátala. V posledních letech je řada
badatelských dotazů vyřizována prostřednictvím elektronické pošty. Muzeum realizovalo 35
speciálních vzdělávacích programů pro děti, jichž se zúčastnilo cca 884 žáků. Do tohoto počtu nejsou
zahrnuty akce tipu Masopust, Smrtná neděle, Oživený Betlém, které jsou se žáky připravovány
obvykle na několika setkáních a jejichž realizaci tak předchází řada hodin práce jak žáků samotných,
tak pedagogů a pověřených pracovníků muzea. Loni na těchto akcích spolupracovalo, mnohdy
i opakovaně ( tedy jeden na více akcích), bezmála 70 žáků.

f)studijní cesty a stáže včetně zahraničních
Pro přehlednost bude vhodné strukturovat tuto kapitolu podle jednotlivých pracovníků muzea
PhDr.Jana Hutníková – ředitelka muzea
-Opakovaně porady ředitelů krajem zřizovaných kulturních organizací ( 4x ročně), jednání exekutivy
AMG ( 1x měsíčně), redakční rady Věstníku AMG ( 1x za 2 měsíce), senátu AMG ( 4x ročně), jednání
v Plzni a Bärnau ohledně přípravy a prezentace projektu Česko bavorská archeodílna, kde je muzeum
partnerem
-Účast na slavnostním vyhlášení národní soutěže muzeí Gloria Musaealis – Praha
-účast na zahájení projektu Západočeské baroko, kde je muzeum partnerem – Plzeň a Muzeum a
galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice
- účast na národním zahájení festivalu muzejních nocí – Roztoky u Prahy
- účast na Veletrhu muzeí – Třebíč
- účast na vyhodnocení nejlepších pracovníků kulturních organizací zřizovaných Plzeňským krajem
- účast na mezinárodní konferenci Muzeum a změna – Praha
-účast na Setkání přátel Českého lesa – Klenčí pod Čerchovem
- pracovní setkání se sekcí pro kulturu a komunikaci České komise pro UNESCO
- organizace a zahájení prezentační výstavy Mezinárodního festivalu PAF Tachov v Senátu ČR
- výjezdní zasedání exekutivy AMG a ČV ICOM – Plasy
- jednání karlovarské krajské sekce AMG
-jednání exekutivy AMG s náměstkem ministra kultury
- práce hodnotitele v komisi pro dotace z programu ISO MK ČR
- setkání se členy čestného boardu národní soutěže muzeí Gloria Musaealis
-absolvováno školení ministerstva pro místní rozvoj – Školení trenérů kvality služeb v cestovním
ruchu
-konzultace na odboru fondů KÚ PK
-prezentace muzea na Dni pro Tachov
- prezentace na veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň
- natáčení rozhovoru pro TV ZAK – Plzeň
Mgr. Jaroslava Brichtová – správce sbírek a konzervátorka
- účast na zahájení projektu Západočeské baroko, kde je muzeum partnerem – Muzeum a galerie
severního Plzeňska Mariánská Týnice
-účast na zahájení prezentační výstavy Mezinárodního festivalu PAF Tachov v Senátu ČR
-školení ke správě sbírek a Centrální evidenci – Plzeň
-konference konzervátorů a restaurátorů - Brno
Mgr. Štěpán Čadek –dokumentátor - historik
-opakovaně cesty do studovny Národní knihovny v souvislosti s výzkumným úkolem
- prezentace na veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň
-účast na Setkání přátel Českého lesa – Klenčí pod Čerchovem
-likvidace a odvoz výstavy Mezinárodního festivalu PAF Tachov v Senátu ČR

Lenka Havlová – ekonomka
-Řada školení k účetní , daňové a další problematice – Tachov, Plzeň, Klatovy
- účast na Veletrhu muzeí – Třebíč
PhDr., Ing. Václav Chvátal – dokumentátor – historik
-Opakovaně jednání či konzultace - Federace ŽO Praha, ŽM Praha, ŽO Plzeň, Národní archiv
-příspěvek na konferenci Židé v Čechách – Kadaň
- příspěvek na konferenci 36th International Conference for Jewish Genealogy -USA
- příspěvek na konferenci Internationale Konferenz Kulturgüter sichern, Visegrád Ländern - Berlín
-příspěvek na konferenci Staré hřbitovy - Praha
-účast na 15. zasedání k problematice sepulkrálních památek - Praha
-projekce snímků pamětních desek obětí holocaustu – Plzeň
-příprava dokumentu ČT – Poběžovice
-udělení Ceny hejtmana PK – dr. Chvátal oceněn jako pracovník krajem zřizovaného muzea
Mgr. Tomáš Mařík – archeolog
- prezentace na veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň
- archeologická komise – Horšovský Týn
- archeologická komise - Vidice
- seminář Archeologické komise při AMG – Most
RNDr. Pavel Řepa
-udělení Ceny hejtmana PK – dr. Řepa oceněn jako pracovník krajem zřizovaného muzea
-účast na Setkání přátel Českého lesa – Klenčí pod Čerchovem

8.Ediční a publikační činnost
Brichtová J.: Eliáš Dollhopf in: Tachovské barokní stopy, pro muzeum vydalo Nakladatelství Českého
lesa v Domažlicích
Čadek Š.: Baroko a Tachov, Františkánský klášter v Tachově, Arciděkanský kostel Nanebevzetí P.M.
v Tachově in: Tachovské barokní stopy
Čadek Š.: pravidelná editace aktualit na internetových stránkách muzea www.muzeum.tachov.cz,
počet návštěv za rok 2016 : 5667
Hutníková J: J.A. Losy z Losimthalu, J.A. Gartner, Pavlánský klášter ve Světcích, Husmanův (Zámecký)
mlýn v Tachově, Mariánský sloup na tachovském náměstí, Drobné kamenné památky na území
města, Baroko a krajina in: Tachovské barokní stopy
Hutníková J: Práce se školami bez muzejního pedagoga, Věstník AMG 1/2016
Hutníková J: Ročník 2016 Věstníku AMG pouze elektronicky, Věstník AMG 2/2016
Hutníková J: Šance pro regiony na hranici s Bavorskem, Věstník AMG 5/2016
Hutníková J: Muzejní grantové programy MK ČR, Věstník AMG 5/2016
Hutníková J: Míša Frýda oslavil sedmdesátiny, Věstník AMG 5/2016
Hutníková J: Muzeum a změna V – Ohlédnutí za konferencí, Věstník AMG 6/2016
Hutníková J: administrace FB stránek muzea, v r. 2016 zveřejněno 142 příspěvků, registrováno 570
„přátel“ k 31.12.2016, počet návštěv – prohlídek 31 892
Chvátal V.: aktualizace údajů na webové stránce http://zh.tachov.org
Chvátal V.: Židovský hřbitov Město Touškov, Vlastivědný sborník 1/2016, vydává MG Mariánská
Týnice
Chvátal V.: Barokní židovské náhrobky v Tachově in: Tachovské barokní stopy

Chvátal V., Vladařová : Židovský hřbitov Kožlany, Vlastivědný sborník 2/2016, vydává MG Mariánská
Týnice
Chvátal V., Havlová, Janečková: Židovské hřbitovy Plzeňského kraje - kalendář 5777, vydala ŽO Plzeň
Chvátal V.: How the Jews Came to Finland?, sylabus 36. mezinár. genealog. konference Seattle WA
Chvátal V.: Jewish Communities in Small Villages as a Result of Medieval Migration in Central Europe,
sylabus 36. mezinár. genealog. konference Seattle WA
Chvátal V.: Židovský hřbitov Rabšten nad Střelou, Vlastivědný sborník 3/2016, vydává MG Mariánská
Týnice
Chvátal V.: Židovské hřbitovy v Českém lese - Chodová Planá, Český les, CHKO Přimda
Chvátal V.: Židovská osobní jména na Tc a Stř. v 18.-20.stol., in: Bohemia Occidentalis Historica , ZČU
Plzeň, FPE
Chvátal V.: Židovský hřbitov Hřešihlavy, Vlastivědný sborník 4/2016, vydává MG Mariánská Týnice
Mařík, T.: Vyhodnocení povrchových sběrů z hradu Preitensteinu, okr. Plzeň-sever. In: Archeologie
západních Čech 10
Mařík, T.: Nálezové zprávy k 31 archeologickým akcím
Mařík, T.: 18 vyjádření k plánovaným akcím
Mudra P.: Zajímavé rostliny Českého lesa: tučnice obecná – Český les 15/2015: 27-29.
Mudra P.: Botanická inventarizace biotopu květnaté bučiny u obce Broumov v severní části CHKO
Český les. – grantový projekt ČSOP z programu ochrana biodiverzity č. 131643.
Mudra P. & Mudrová R.: Botanický inventarizační průzkum vybraných VKP na severovýchodní okraji
Českého lesa.– interní materiál určený pro město Mariánské Lázně.
Mudrová R., Procházková J. et Plášek V.: Mechorosty zaznamenané během 20. jarního setkání
bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Českém lese. – Bryonora.
Řepa P.: Bekasina otavní v Českém lese a jeho podhůří po roce 2005.–Český les 15/2016: 43-46.
Řepa P. : Rozšíření skorce vodního v CHKO Slavkovský les. – Arnika 2016 (1): 6 - 9.
Řepa P. : Strakapoud malý a prostřední v Slavkovském lese. - Arnika 2016 (2).
Řepa P. : Ptactvo jehličnatých lesů s převahou borovice ve východní části CHKO Slavkovský les. –
Sborník Muzea Karlovarského kraje.
Řepa P. : Ptactvo jehličnatých lesů s převahou smrku v západní části CHKO Slavkovský les. – Erica,
Plzeň.
Všechny akce muzea byly propagovány na plakátovacích plochách ve městě, na vlastních webových
stránkách a v regionálním tisku ( Deníky Bohemia, měsíčník Tachovské listy, týdeník 5+2, Plánský
měsíčník, Vítaný host ). Místní televize TV Tachov v roce 2016 uvedla 14 obrazových reportáží
z muzejních akcí a každý týden jsou zveřejňovány pozvánky na akce připravované. Byly poskytnuty
informace o činnosti muzea regionálním redakcím Mladé fronty dnes, deníku Právo a plzeňské
redakci Českého rozhlasu. Ředitelka muzea byla pozvána k natočení rozhovoruv TV ZAK v souvislosti
se zapojením muzea do Letního barokního festivalu. V souvislosti se zapojením do této akce byla
muzejní barokní slavnost propagována na společných letácích a také ve speciální příloze Deníku.
V souvislosti se zapojením do Mezinárodního dne archeologie se objevily informace o akcích
tachovského muzea na webu a FB této aktivity. Stejně tak tomu bylo v rámci zapojení muzea do
aktivity Akademie věd ČR – Týden vědy a techniky. V rámci prezentace města byla nadále zdarma
zpřístupněna virtuální prohlídka muzea na www.virtualtravel.cz.

9. Ekonomika

K 31.12.2016 v tis. Kč

Vybrané údaje z účetní závěrky. Celá účetní závěrka je uložena ve sbírce listin
obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vložka752.

NÁKLADY
50 - Spotřebované nákupy
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
504 - Prodané zboží

701
230
418
53

51 - Služby
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
518 - Ostatní služby

639
336
38
265

52 - Osobní náklady
521 - Mzdové náklady
z toho OON
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Jiné sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
53 - Daně a poplatky
54 - Ostatní náklady
55 - Odpisy, rezervy a opr. Položky
551 - Odpisy dlouhodobého majetku
558 - Náklady z drobného dlouh.
majetku
CELKEM NÁKLADY

4426
3282
155
1062
9
73
1
11
450
244
206
6228

VÝNOSY
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží
602 - Výnosy z prodeje služeb
603 - Výnosy z pronájmu
604 - Výnosy z prodaného zboží

440
143
242
55

64 - Ostatní výnosy
648 - Čerpání fondů
649- Ostatní výnosy z činnosti

134
133
1

67 - Příspěvky a dotace na provoz
672 - Příspěvky a dotace na provoz

5654
5654

CELKEM VÝNOSY

6228

10. Seznam pracovníků k 31.12.2016
PhDr. Jana Hutníková – ředitelka muzea
Lenka Havlová – účetní – ekonomka, zástupce ředitele
Petr Mudra – botanik , vedoucí oddělení přírodovědného (0,5 úvazku)
RNDr. Pavel Řepa – zoolog (0,5 úvazku)
Radka Mudrová - dokumentátor oddělení přírodovědného (0,5 úvazku)
Iveta Pšeničková - dokumentátor oddělení přírodovědného
PhDr.,Ing. Václav Chvátal – dokumentátor – židovské hřbitovy, vedoucí oddělení společenskovědního
Mgr. Štěpán Čadek – dokumentátor – historik
Mgr. Tomáš Mařík - archeolog
Mgr. Jaroslava Brichtová – správkyně sbírek – konzervátorka
Radka Rudová – výstavář, dokumentátor oddělení společenskovědního
Vladimír Hrebíček – údržbář (0,5 úvazku)
Pavlína Tunderová– uklízečka ( 0,5 úvazku)
Přepočtený stav pracovníků byl 11,2
V březnu 2017 sestavila PhDr. Jana Hutníková

Ministerstvo kultury, POB 119
120 21 PRAHA 2
Vyplněný výkaz doručte do 15. 3. 2017

Kult (MK) 14-01
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury
ČV 106/16 ze dne 22. 10. 2015

Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)
za rok 2016
Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2016. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna
poskytnout všechny požadované údaje. Děkujeme za spolupráci.

IČO
Adresa

Organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb. *

Muzeum Českého lesa v Tachově

Organizační složka obce dle zák. č. 128/2000 Sb. *
Organizační složka hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb.

76716
třída Míru 447
Tachov
347 01

Telefon

374722171

E - mail

11
12
13
14
21
(22)
23
24
30
32
40
50
60
62
64

Organizační složka kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. *

Právní forma zpravodajské jednotky
(zakroužkuje se odpovídající právní forma)

Název zpravodajské
jednotky
(přesný název muzea,
galerie)

muzeum@tachov.cz

Kraj

Plzeňský kraj, Tachov

Vlastní www stránky

Ano

Státní příspěvková organizace dle zák. č. 219/2000 Sb. *
Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. *
Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb. *
Příspěvková organizace hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb.
Státní podnik dle zák. č. 77/1997 Sb. *
Vysoká škola dle zák. č. 111/1998 Sb. *
Spolek dle zák. č. 89/2012 Sb.
Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 248/1995 Sb. *
Nadace nebo nadační fond dle zák. č. 89/2012 Sb.
Církevní právnická osoba dle zák. č. 3/2002 Sb. *
Školská právnická osoba dle zák. č. 561/2004 Sb. *
Obchodní společnosti dle zák. č. 90/2012 Sb. (veř. obchod. spol., komanditní spol.,
společnost s r. o., akciová společ.)
Družstvo dle zák. č. 90/2012 Sb.

70
75
80
90

Fyzická osoba se živnostenským oprávněním dle zák. č. 455/1991 Sb.

www stránky jednotky
A.

Jiná:

www.muzeum.tachov.cz

* ve znění pozdějších předpisů
KLASIFIKACE MUZEÍ, PAMÁTNÍKŮ A GALERIÍ podle převládajícího předmětu sbírek a výstav (vhodné zaškrtněte)
Kód
01
02
03
04
05
06
(07)
08
09

a
Výtvarné umění
Umělecké obory ostatní
Archeologie a historie
Historie přírody a přírodovědné obory
Věda a technika
Etnografie (etnologie) a antropologie
Všeobecné, kombinované (vlastivědné)
Skanzeny
Ostatní
B.

SEZNAM A KLASIFIKACE POBOČEK MUZEÍ A GALERIÍ (podle převládajícího předmětu sbírek a výstav)

Název a místo pobočky

1)

V případě více poboček uveďte zbylé v příloze.

Počet
Kód
Název a místo pobočky 1)
návštěvníků klasifikace

1)

Počet
Kód
návštěvníků klasifikace

Vyplní se jmenovitě všechny pobočky muzeí a galerií (počet poboček odpovídá ř. 0103).

Kód klasifikace pobočky se označí podle předcházející tabulky.

I. MUZEA / GALERIE / PAMÁTNÍKY A JEJICH EXPOZICE K 31. 12. SLEDOVANÉHO ROKU
a

Č. ř.

Celkem

z toho mimo provoz

1

2

3

I. MUZEA / GALERIE / PAMÁTNÍKY A JEJICH EXPOZICE - DOKONČENÍ
a

0101

1

Galerie (muzea výtvarných umění)

0102

0

Pobočky muzeí a galerií

0103

0

Počet m2 celkové výstavní plochy

0104

872

0105

599

počet m pro stálé expozice

z toho

2

počet m pro bezbariérový přístup
2

0106

170

Počet expozic muzeí a galerií

v tom

Muzea, památníky

Č. ř.

Celkem

1

2

z toho mimo
provoz
3

0107

4

x

výtvarné umění

0108

1

x

umělecké obory ostatní

0109

0

x

archeologie a historie

0110

1

x

historie přírody a přírodovědné
obory

0111

1

x

věda a technika

0112

0

x

0113

1

x

0114

0

x

0115

0

x

0159

1 650

etnografie (etnologie)
a antropologie
všeobecné, kombinované
(vlastivědné)
ostatní
Kontrolní součet (ř. 0101 až 0115)

0

II. VÝKONY MUZEA, GALERIE
a

Počet uspořádaných výstav celkem
(součet ř. 0210 až 0217)

a

0202

13

0203

1

počet instalací putovních výstav

0204

1

počet zapůjčených výstav do zahraničí

0205

0

0201

2)

Č. ř.

Celkem

1

2

0301

99

0302

11,2

z toho odborných pracovníků (přepočtený stav)

0303

6,5

Počet dobrovolných (fyzických) pracovníků z ř. 0301

0304

70

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky ročně

0305

818

0359

1 004,7

0206

2

Kontrolní součet (ř. 0301 až 0305)

od jiných muzeí v ČR

0207

ze zahraničí

0208

0
1

IV. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY

jiných (ze soukromých sbírek atd.)

0209

1

výtvarné umění

0210

4

umělecké obory ostatní

0211

3

archeologie a historie

0212

3

historie přírody a přírodovědné obory

0213

věda a technika

0214

2
1

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze státního rozpočtu

0404

0

etnografie (etnologie) a antropologie

0215

0

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje

0405

5 639,0

všeobecné, kombinované

0216

2

ostatní

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce

0406

15,0

0217

0

Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostatních subjektů

0407

0

0218

7 372

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí

0408

0

za vstupné celé

0219

696

0409

za vstupné snížené

0

0220

2 016

za vstupné zvýšené za speciální služby

0221

388

Počet návštěvníků expozic a výstav muzeí a galerií
(součet ř. 0219 až ř. 0223)

za rodinné vstupné

0222

655

neplatících

0223
0224

3 617
70

0225

884

0226

35

Počet cizinců z celkového počtu návštěvníků (z ř. 0218)
Počet účastníků speciálních doprovodných programů
k výstavám a expozicím (z ř. 0218)
Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy
(z ř. 0225)
pro děti a mládež

0227
0228

0

pro seniory

0229

0

0230

0

návštěvníků
kulturně
výchovných akcí
(v ř. 0232)

0231

72

0232

3 692

samostatná scénická
vystoupení

0233

6

přednášky

0234

38

z toho

Č. ř.

Celkem v tis. Kč

1

2

0401

197,0

vybrané vstupné

0402

53,0

tržby z prodeje upomínkových předmětů,
propagačních materiálů, programů apod.

0403

55,0

z toho z fondů EU
Dary a sponzorské příspěvky

0410

0

Ostatní provozní výnosy výše neuvedené

0411

376,0

Příjmy (výnosy) celkem
(ř. 0401 + ř. 0404 až 0408 + ř. 0410 + 0411)

0412

6 227,0

Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu

0413

0

Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje

0414

0

Dotace a granty na investice z rozpočtu obce

0415

0

Dotace a granty na investice od ostatních subjektů

0416

0

Dotace a granty na investice ze zahraničí

0417

0

0418

0

z toho z fondů EU
Dotace a granty na investice celkem
(součet ř. 0413 až 0417)

0419

Vlastní vklady 3)

0420

0

Kontrolní součet (ř. 0401 až 0420)

0459

12 562,0

V. VÝDAJE RESP. NÁKLADY
a

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb

Č. ř.

Celkem v tis. Kč

1

2

0501

1 285,1

0502

0

ostatní

0235

28

samostatných scénických
vystoupení

0236

499

0503

4 425,6

přednášek

0237

1 143

mzdy

0504

3 127,3

2 050

ostatní osobní náklady

0505

155,1

náklady na zdravotní a sociální pojištění

0506

1 061,5

ostatní sociální náklady

0507

81,7

Náklady na nákup sbírkových předmětů

0508

54,5

Náklady na restaurování, konzervování a preparování
(dodavatelsky)

0509

0

Daně a poplatky (bez daně z příjmů)

0510

1,5

Daň z příjmů (účt. skupina 59)

0511

0

Odpisy dlouhodobého majetku

0512

244,2

Ostatní provozní náklady výše neuvedené

0513

216,9

Výdaje (náklady) celkem
(součet ř. 0501 + ř. 0503 + ř. 0508 až 0513)

0514

6 227,8

Nezbytné základní provozní výdaje (z ř. 0514)

0515

5 927,0

Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem

0516

0

0517

0

0518

0

0559

22 808,2

ostatních

Počet počítačů ve výstavních prostorách muzea (galerie)
připojených na internet k 31. 12. sledovaného roku
Počet sympozií, konferencí a seminářů
(pořádaných muzeem, galerií)
Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů
Počet titulů vydaných neperiodických publikací dle zák.
č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

0238
0239

0

0240

1

0241

50

0242

2

z ř. 0242 náklad (počet výtisků v ks)
Počet titulů vydávaného periodického tisku
dle zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
z ř. 0244 náklad (počet výtisků v ks)
Počet titulů vydaných audiovizuálních děl
dle zák. č. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
z ř. 0246 náklad (počet v ks)
Počet titulů elektronických dokumentů na hmotných
nosičích
z ř. 0248 náklad (počet v ks)

0243

1 300

0244

0

Počet titulů elektronických dokumentů na internetu
Počet titulů z ř. 0242, ř. 0244, ř. 0246, ř. 0248, ř. 0250,
které jsou autorskými díly zaměstnanců muzea
Počet dnů, kdy bylo muzeum otevřeno pro veřejnost

0250

Kontrolní součet (ř. 0201 až 0252)

0245

0

0246

0

0247

0

0248

0

0249

z toho nájmy
Osobní náklady (součet ř. 0504 až 0507)

v tom

Počet

kulturně
výchovných akcí
(v ř. 0231)

Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží

35

pro etnické menšiny

pro zdravotně handicapované
Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost, jichž je
muzeum (galerie) pořadatelem (bez výkladu
ve výstavních prostorách)
Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí (z ř. 0231)

a

0
0

0251

2

0252

360

0259

25 060

v tom

z toho
v tom

2

Počet zaměstnanců (přepočtený stav)

v ř. 0201 převzatých (zapůjčených)

v ř. 0201

1

Celkový počet pracujících (fyzických) osob

putovních

v tom

Celkem

15

v ř. 0201 vlastních (základních)

z toho

III. ZAMĚSTNANCI
Č. ř.

hmotný majetek

4)

nehmotný majetek 5)

Kontrolní součet (ř. 0501 až 0518)

2)

Zahrnuje podnikatele, rodinné příslušníky, zaměstnance, dobrovolníky apod.
Vložené finanční prostředky z vlastních zdrojů (rezerv apod.).
Vstupní cena vyšší než 40 000 Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok (§ 26 ZDP).
5)
Vstupní cena vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (§ 32a ZDP).
3)
4)

VI. KNIHOVNY MUZEÍ A GALERIÍ

VII. OBJEKTY PROHLÁŠENÉ ZA NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKU

Evidenční číslo knihovny evidované dle knihovního
zákona č. 257/2001 Sb.

543/2003 TCE001
Č. ř.

Celkem

1

2

a

Počet knihoven

a

0601

1

0602

1

Počet knihovních jednotek

0603

7 316

Roční přírůstek v knihovních jednotkách

0604

58

Počet registrovaných uživatelů

0605

14

zaměstnanci muzea a galerie

0606

8

ostatní veřejnost

0607

6

Počet výpůjček celkem

0608

95

0609

0

Výdaje na knižní fond v tis. Kč

0610

4,7

Počet zaměstnanců knihovny (přepočtený stav)

0611

0,1

z toho odborných knihovníků

0612

0,0

Počet dobrovolných pracovníků

0613

0

v tom

z toho přístupných veřejnosti

6)

z toho absenčních výpůjček

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky ročně

0

0614

Počet počítačů v muzejní studovně nebo knihovně
připojených na internet k 31. 12. sledovaného roku

0615

2

Kontrolní součet (ř. 0601 až 0615)

0659

7 505,8

Počet objektů prohlášených za národní kulturní památku,
s nimiž vykazující organizace hospodaří
k 31. 12. sledovaného roku
Počet objektů prohlášených za národní kulturní památku,
které vykazující organizace užívá na základě nájemní
smlouvy k 31. 12. sledovaného roku
Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní
památku, s nimiž vykazující organizace hospodaří
k 31. 12. sledovaného roku
Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní
památku, které vykazující organizace užívá na základě
nájemní smlouvy k 31. 12. sledovaného roku

Celkem

1

2

0701

0

0702

0

0703

1

0704

0

Počet m2 plochy přístupné veřejnosti

0705

928

z toho počet m2 výstavní plochy

0706

872

Kontrolní součet (ř. 0701 až 0706)

0759

1 801

VIII. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY MUZEA (GALERIE)
Č. ř.
a

Celkem
2

1
Ano

Možnost
elektronické
rezervace
vstupenek

Ne

prostřednictvím on-line formulářů

0801

Ne

prostřednictvím elektronické pošty

0802

Ano

Počet návštěv webových stránek muzea za sledovaný rok
6)

Č. ř.

5 667

0803

Pro poskytování knihovnických služeb.

Sbírka muzea (galerie) je zapsána v CES:

IX. SBÍRKY, DOKUMENTACE, ODBORNÁ ČINNOST
a

Č. ř.

Celkem

1

2

Ano

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem k 31. 12. sledovaného roku

0901

27 881

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zpracovaných v systematické evidenci (katalogizovaných) v elektronické podobě celkem k 31. 12.

0902

21 310

0903

1 205

z toho digitalizovaných v podobě obrazového záznamu
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů prezentovaných formou on-line katalogu na internetové stránce muzea

0904

0

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok

0905

115

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vyřazených ze sbírky za sledovaný rok

0906

0

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapůjčených jinému zařízení

0907

69

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vypůjčených od jiného zařízení

0908

7

Počet inventarizovaných (revidovaných) sbírkových předmětů za sledovaný rok

0909

1 509

Počet konzervovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok

0910

892

0911

891

0912

0

0913

0

0914

0

z toho vlastní kapacitou
Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok
z toho vlastní kapacitou
Počet preparovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok
z toho vlastní kapacitou

0915

0

Počet zpracovávaných vědeckovýzkumných úkolů za sledovaný rok

0916

11

Počet výstupů plnění úkolů výzkumu a vývoje

0917

16

Počet zaměstnanců muzea podílejících se na plnění vědeckovýzkumných úkolů (z ř. 0916) za sledovaný rok (přepočtený stav)

0918

1,0

Počet badatelských úkonů za sledovaný rok (návštěvy, dotazy, konzultace, žádosti o rešerše atd.)

0919

146

Kontrolní součet (ř. 0901 až 0919)

0959

54 053,0

Případný komentář: k ř.0242 - Pro muzeum vydalo dva sborníky Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích pod svým ISBN k ř.0803 - muzeum provozuje FB stránku k 31.12.2016
registrováno 570 "přátel" k ř. 0904 - z www stránek muzea je proklik jednak k jednotlivým podsbírkám muzea v CES, kde jsou fotografie a popisy uvdeny a jednak do portálu
eSbírky, kde muzeum prezentuje 72 sbírkových předmětů k ř. 0916 a 0917 - archeolog muzea provedl 31 záchranných archeologických výzkumů k nimž vyhotovil nálezové zprávy

Odesláno dne:

Razítko:

Výkaz vyplnil – jméno (hůlkovým písmem) a podpis:

23.3.2017 13:26:27

Muzeum Českého lesa v Tachově

PhDr. Jana Hutníková
Telefon: 374722171

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího
zpravodajské jednotky:

e – mail: muzeum@tachov.cz

Metodické vysvětlivky k výkazu
ODDÍL I.
Řádek 0101 a 0102: uvádějí se samostatná muzea, památníky, galerie, nikoliv detašovaná pracoviště.
Řádek 0103: za pobočku se považují ty detašované části muzea, galerie, které jsou mimo sídlo muzea, galerie a tvoří s vykazujícím muzeem, galerií organizační
jednotku.
Řádek 0107: za expozici se pokládá dlouhodobá, tj. více než dvouletá instalace sbírkových předmětů muzea nebo galerie umístěná v jednom objektu, přístupná
veřejnosti, nebo část takové instalace tématicky jednoznačně pro návštěvníky odlišená od jiných částí (např. názvem, samostatným katalogem, informací
v průvodci apod.).

ODDÍL II.
Řádek 0201: zahrnují se všechny výstavy, které muzeum nebo galerie uspořádaly, tzn. základní, vlastní putovní a dále výstavy převzaté od jiných organizací, tj. výstavy
jinou organizací instalované a ve vykazujícím muzeu nebo galerii přechodně vystavené. Podrobnější členění se uvede v ř. 0202 – 0217.
Řádek 0202: vlastní (základní) výstava – jedná se o výstavu autorsky připravenou vykazujícím muzeem a obsahující v převážné míře vlastní exponáty (alespoň 50%).
Řádek 0203: putovní výstavou se rozumí výstava pořádaná muzeem, památníkem nebo galerií mimo vlastní výstavní prostory (ve školách, obcích, kulturních klubových
zařízeních apod.).
Řádek 0206: převzatá (zapůjčená) výstava – jedná se o výstavu, kterou si vykazující muzeum vypůjčilo jako celek od jiné instituce, případně si vypůjčilo podstatnou část
takové výstavy, a vykazující muzeum není jejím hlavním tvůrcem.
Řádek 0218: vykazuje se počet návštěvníků expozic a výstav podle počtu prodaných vstupenek, případně podle záznamu v knize návštěv. Je-li vstup volný, je třeba
zajistit evidenci jiným způsobem, eventuálně je možno použít spolehlivého odhadu. U putovních výstav uvádí návštěvníky to zařízení, které je právě
vystavuje. Návštěvníci se vykazují ve fyzických osobách za sledované období, nikoliv teprve po skončení výstavy.
Řádek 0231: mezi kulturně výchovné akce lze zařadit také vernisáž výstavy (expozice), jestliže bylo její součástí kulturní vystoupení většího rozsahu. Počet návštěvníků
vernisáže se vykáže v ř. 0232, ale již se nezapočítává do návštěvníků expozic a výstav v ř. 0218.
Řádek 0233: uvedou se např. koncerty, literárně dramatická vystoupení, folklorní apod.
Řádek 0235: v ostatních kulturně výchovných akcích se uvedou např. soutěže, přehlídky, poznávací výlety, Muzejní noc atd.
Řádek 0251: z celkového počtu vydaných titulů (ř. 0242, ř. 0244, ř. 0246, ř. 0248, ř. 0250) se uvede počet titulů, které jsou autorským dílem zaměstnanců muzea, nebo
na jejichž obsahu se zaměstnanci muzea autorsky podíleli, případně počet titulů, které prezentují činnost muzea. Za takové tituly se (bez ohledu na autorský
podíl zaměstnanců muzea) považují např. katalogy nebo průvodce expozic, výstav a sbírek muzea, sborníky z konferencí, jichž bylo muzeum pořadatelem
apod.
Řádek 0252: uvede se počet dnů v roce, po které muzeum zpřístupnilo výstavní prostory veřejnosti. Pokud muzeum provozuje několik samostatných objektů, uvede se
nejdelší časový interval, kdy bylo muzeum v těchto objektech otevřeno.

ODDÍL III.
Řádek 0302: uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený stav). Metodicky odpovídá ukazateli uvedenému na příslušném čtvrtletním výkazu o práci.
Řádek 0303: jako odborní pracovníci se vykazují vědečtí pracovníci, kurátoři sbírek, kvalifikovaní konzervátoři, restaurátoři, lektoři a pracovníci manažmentu, přičemž
jejich vzdělání není pro výkaz rozhodující.
Řádek 0304: dobrovolný pracovník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či
společnosti.

ODDÍL V.
Řádek 0515: do výpočtu nezbytných základních provozních výdajů se zahrnou: údaje z ř. 0502 + 0503 + 0510 + 0512 a dále eventuelní výdaje v tis. Kč na povinné revize
a servis přístrojů a zařízení (např. EZS, EPS, RHP atd.), náklady na energie a komunální poplatky (tj. např. elektrická energie, plyn, dálkové vytápění, vodné
a stočné, likvidace komunálního a nebezpečného odpadu), pojistné na majetek a osoby, bankovní služby, odvod do FKSP, případně povinné náklady na
preventivní zdravotní péči nebo na povinné školení zaměstnanců, povinné náklady na vedení elektronické pošty a s tím spojenou správu softwaru.

ODDÍL VI.
Za knihovnu se pro účely tohoto statistického výkazu považuje ta součást muzea, jejímž hlavním cílem je udržování uspořádané sbírky knih, časopisů a jiných
dokumentů, které jsou řádně evidovány na základě platných právních předpisů v přírůstkovém seznamu, spravovány pověřeným pracovníkem a umožňují
prostřednictvím knihovnických služeb využívání této sbírky.
Řádek 0601: uvede se počet výše definovaných organizačních útvarů muzea k 31. 12. sledovaného roku.
Řádek 0602: uvedou se ty knihovny, které kromě pracovníků muzea slouží i dalším zájemcům ze strany veřejnosti.
Řádek 0603: uvede se celkový stav knihovních jednotek všech druhů dokumentů zapsaných k 31. 12. sledovaného roku v přírůstkových seznamech, zmenšený o počet
knihovních jednotek zapsaných v seznamech úbytků. Za knihovní jednotku se považuje každý samostatný svazek knihy, vázaný nebo v deskách uložený
komplet celého ročníku nebo alespoň několika čísel periodika, každý separát článku, ucelený soubor přímo čitelných kopií nebo mikrokopií ekvivalentní
jednotce originálu tiskoviny, ucelený soubor fotokopií (obrazových informací) nebo jiných netištěných dokumentů (ucelených souborů obrazových
a zvukových informací na filmech, diapozitivech, videokazetách, gramofonových deskách, magnetofonových páscích či kazetách a discích). Za samostatnou
knihovní jednotku se nepovažuje jednotlivé číslo časopisu nebo novin.
Řádek 0604: uvede se počet všech knihovních jednotek, které byly během vykazovaného období evidovány v přírůstkovém seznamu.
Řádek 0605: uvede se počet uživatelů, kteří si ve vykazovaném roce na evidovanou výpůjčku vypůjčili alespoň jednu knihovní jednotku. Pokud knihovna není přístupna
veřejnosti, uvede se počet zaměstnanců muzea. Za registrovaného uživatele se považuje každá fyzická nebo právnická osoba zaregistrovaná v knihovně,
která je oprávněna půjčovat si dokumenty z jejích fondů a která během vykazovaného období byla nově zaregistrována nebo její registrace byla obnovena.
Řádek 0608: uvede se součet všech zaregistrovaných výpůjček knihovních jednotek fyzickým i právnickým osobám, prezenčně či absenčně, všech vyžádaných
a zaregistrovaných prodloužení výpůjční lhůty a všech kladně vyřízených požadavků na meziknihovní (i mezinárodní) výpůjční službu jiným knihovnám i od
jiných knihoven.
Řádek 0609: absenční výpůjčkou se rozumí výpůjčka mimo budovu knihovny.
Řádek 0610: uvede se úhrn veškerých výdajů za všechny dokumenty zakoupené knihovnou během vykazovaného období pro její knihovní fond.
Řádek 0611: uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců knihovny přepočtený na plně zaměstnané za sledovaný rok s přesností na jedno desetinné místo, jedná
se o počet zaměstnanců knihovny z celkového počtu zaměstnanců muzea (tj. z ř. 0301).
Řádek 0612: uvede se součet všech pracovních úvazků zaměstnanců knihovny s kvalifikací v knihovnictví nebo informačních vědách počínaje úrovní ukončeného
středoškolského studia.

ODDÍL VII.
Řádek 0705: uvede se počet m2 plochy přístupné veřejnosti včetně depozitářů sbírek, knihovny a archivu; tj. např. expoziční a výstavní sály, koncertní a přednáškové sály
a salonky, badatelny a zmíněné depozitáře, knihovny a archivy muzeí a galerií.

ODDÍL IX.
Řádek 0901: vykazují se ty sbírkové předměty, které byly v předchozích letech evidovány v chronologické evidenci a předměty evidované v systematické evidenci, pokud
nejsou zahrnuty v chronologické evidenci.
Řádek 0903: převedení dvojrozměrného nebo trojrozměrného sbírkového předmětu nebo dokumentu do digitální podoby skenováním nebo fotografováním aj. a připojení
takto získaných dat k dokumentačnímu záznamu o předmětu a jejich archivace.
Řádek 0905: vykazuje se počet přírůstkových čísel získaných od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku.
Řádek 0906: vykazuje se počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vyřazených fyzicky od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku.
Řádek 0909: vykazuje se počet sbírkových předmětů, které byly od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku revidovány (porovnání evidence se skutečným stavem
sbírek).
Řádek 0910: počet konzervovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – uvede se počet evidenčních čísel.
Řádek 0912: počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – uvede se počet evidenčních čísel.
Řádek 0914: počet preparovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – uvede se počet evidenčních čísel.
Řádek 0917: za výstupy plnění úkolů výzkumu a vývoje se považují monografie (jejich kapitoly) s přiděleným ISBN, články s poznámkovým aparátem ve sbornících
a časopisech, ohlášené referáty na konferencích, učebnice (jejich kapitoly), katalogy sbírek, výstav nebo expozic, případně edice dokumentů, které mají
kritický aparát, libreto nebo scénář autorské výstavy nebo expozice, rukopisy výzkumných a restaurátorských zpráv mající povahu autorského díla, přijaté
projekty nebo návrhy na nové technologie.

