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Úvod

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková
organizace Plzeňského kraje, předkládá tuto veřejně
přístupnou výroční zprávu o své činnosti za rok 2018
v souladu se zákonem č. 122/2000Sb. v platném
znění. Současně je zde zveřejňována i výroční zpráva
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
o poskytování informací. Výroční zpáva je veřejně
přístupná v tištěné podobě na sekretariátu ředitele
Západočeského muzea v Plzni, p.o a dálkově je
přístupná na adrese www.zcm.cz v elektronické
podobě a ve sbírce listin obchodního rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, složka Pr 758.
Západočeské muzeum v Plzni, p.o., při své činnosti
v roce 2018 vycházelo z Plánu hlavních úkolů
organizace na rok 2018, sestaveného na základě
dílčích plánů činnosti navržených jednotlivými
pobočkami, odbornými i provozními odděleními
muzea. Plán i skutečná činnost muzea byly v roce
2018 v souladu s Koncepcí rozvoje muzeí Plzeňského
kraje na léta 2012 – 2017, schválené usnesením
Rady Plzeňského kraje č. 4926/11 ze dne 8. 12. 2012
a Zřizovací listinou Západočeského muzea v Plzni,
p.o. v platném znění. Organizační struktura muzea
a jeho složek je publikována v závěrečné části této
zprávy. Pracovníci Západočeského muzea v Plzni, p.o
vyslovili souhlas s uveřejněním svých jmen a zařazení
pro tento účel dle Směrnice EU 216/679 (GDPR).
V roce 2018 byl zpracován projekt na revitalizaci
Národopisného
muzea
Plzně
a
Plzeňska
(národopisného oddělení muzea) obou objektů
muzea (historicky Gerlachovského a Chotěšovského
domu). Předmětem projektu je rekonstrukce
obou objektů a vytvoření nových moderních
expozic s etnologickou tématikou. Byla podána
žádost o podporu do Integrovaného regionálního
operačního programu 06–17–099, 76. Výzva IROP –
Muzea II – Sc 3.1. na Ministrestvo pro místní rozvoj
ČR. žádost byla vyhodnocena bez závad, avšak
vzhledem k nedostatku finančních prostředků
byla zařazena mezi projekty čekající na navýšení
prostředků 76. výzvy.
Byl zahájen provoz depozitářů v dislokovaném
objektu ve Zbirohu–Švabíně, kam již byly částečně
přestěhovány a uloženy sbírky prehistorické oddělení,
oddělení starších dějin, knihovny a paleontologie.
Objekt byl celkově vybaven depozitárním nábytkem
a postupně jsou stěhovány i další sbírkové fondy. Byla
zprovozněna rekonstruovaná budova v Rokycanech,
ul. Mládežníků 228, kde bylo dokončeno vybavení
mobilářem, postupně je doplňován depozitární
mobilář a ukládány sbírky paleontologického
oddělení. V 1NP byly dokončeny prostory knihovny
Muzea Dr. Bohuslava Horáka, dříve dislokované

v nevyhovujících pronajatých prostorách v Mýtě.
Pro objekt MBH na nám. J. Urbana v Rokycanech byl
zpracován projekt na odstranění statických poruch
budovy a projekt na vybudování nové kanalizace.
Na tyto opravy byla podána žádost o stavební
povolení. Předpokládané zahájení oprav je v jarních
měsících roku 2019. Současně byl zpracován projekt
na rekonstrukci objektu MBH na Malém náměstí
v Rokycanech, který je v současnosti ve schvalovacím
řízení. Opravy budou zahájeny ihned po uvolnění
prostor historickými sbírkami, které jsou postupně
stěhovány do objektu v ul. J. Knihy v Rokycanech.
Plynule probíhá revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív
financovaný z projektu IROP 06–15–015, 13. výzva
Revitalizace vybraných památek, kde probíhá
restaurování technologického zařízení a oprava
stavební části objektu. V roce 2018 bylo vybudováno
sociální zázemí hamru včetně samostatné budovy,
napojení na vodovodní přípojku a kanalizaci, včetně
úpravy okolního prostranství.
Akviziční činnost byla zajišťována především
vlastní
sbírkotvornou
činností
provázanou
s odbornou a vědeckou činností pracovníků muzea.
Velké množství dokladů hmotné kultury bylo
získáno záchrannými archeologickými výzkumy.
Archeologické výzkumy na celém území Plzeňského
kraje jsou prováděny Západočeským muzeem
jako oprávněnou organizací na základě pověření
Ministerstva kultury ČR v souladu se zákonem o státní
památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění.
Západočeské muzeum v Plzni, p.o. je výzkumnou
organizací registrovanou v registru výzkumných
organizací vedeném Ministerstvem mládeže,
tělovýchovy a sportu. Mimořádně úspěšnou
a koncepční sbírkotvornou činnost provádějí
přírodovědná oddělení, kde jsou přímé vazby na
publikační a vědeckou práci muzea. Mimořádné
hodnocení v odborné veřejnosti přináší výzkumná
práce Centra paleobiodiverzity, jako centrálního
výzkumného pracoviště pro paleontologii. Centrum
pracuje jak se sbírkovým fondem Západočeského
muzea,
paleontologického
oddělení,
tak
s paleontologickými sbírkami Muzea Dr. Bohuslava
Horáka v Rokycanech, pobočky Západočeského
muzea v Plzni. Jeho sbírky jsou rozšiřovány nejen
výzkumy a sběry z území České republiky, ale
i z dalších evropských zemí (Německo, Polsko,
Itálie). Ve spolupráci s činskou akademií věd probíhá
výzkum na lokalitě Wuda ve Vnitřním Mongolsku
(Čínská lidová republika), kde po dobu šesti
měsíců působil pracovník Západočeského muzea
v Plzni (RNDr. J. Pšenička, PhD.). Paleontologické
pracoviště obdrželo dva granty Grantové agentury
ČR, což lze hodnotit jako mimořádný úspěch.
Současně je pracoviště spoluřešitelem grantu
s Nanjing Institute of Geology and Paleontology
Chinese Academy of Scinces. Muzeum je
vydavatelm tří odborných recenzovaných časopisů:
Archeologie západních Čech, Folia Musei Rerum
Naturalium Bohemiae Occidentalis – geologica et
paleobiologica a botanického časopisu Erika; dále
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je spolu s Českou geologickou službou vydavatelem
impaktovaného časopisu Bulletin of Geosciences.
Mimo časopisů vydalo muzeum katalogy výstav
a monografické publikace. Původní vědecké statě
pracovníků muzea jsou pak publikovány v českých
i zahraničních a impaktovaných časopisech. Přehled
publikačních výstupů je podrobně rozpracován
v předkládané zprávě. Pracovníci muzea o výsledcích
své práce pravidelně referují na odborných
konferencích a sympoziích. Odborní pracovníci
společenskovědních i přírodovědných oborů se
podílí i na vysokoškolské výuce na Univerzitě
Karlově v Praze, fakultě filozofické a přírodovědné,
dále na Západočeské univerzitě v Plzni a Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích. Pracovníci
Západočeského muzea v Plzni jsou členy řady
odborných komisí, poradních orgánů a edičních rad
odborných časopisů.
Prezentace sbírek muzea byla tématem většiny
výstav pořádaných muzeem uvedených ve Výroční
zprávě za rok 2018. Významné je, že muzeum
výstavy realizuje vlastními pracovníky s minimem
realizačních nákladů a to včetně výtvarného řešení
a instalace.
Západočeské muzeum v Plzni získalo v květnu roku
2018 zvláštní cenu MK ČR v soutěži „Gloria musealis“
v kategorii Muzejní počin roku 2017/2018 za projekt
„Rekonstrukce historické expozice Umělecké řemeslo
/ Užité umění.“
Muzeum se podílelo svými sbírkami i autorsky
na řadě významných výstav v České republice
i zahraničí. V posledním roce byla opět věnována
pozornost mladým návštěvníkům muzea. Edukační
programy pro školy všech stupňů interaktivní formou
seznamují žáky a studenty s jednotlivými vědními
obory a tématy. Pro školy připravuje výukové
programy navázané na muzejní výstavy a expozice.
Pro učitele připravuje semináře k edukační činnosti
muzea. V letních měsících muzeum pořádá
příměstský dětský tábor s vlastivědnou tématikou
(Plzeň, Rokycany). Muzeum je také stálým členem
mezinárodní organizace „Hand On!“ se zastoupením
v řídícím výboru tohoto muzejního sdružení
zaměřeného na dětského návštěvníka. Národopisné
muzeum Plzeňska se intenzivně věnovalo prezentaci
lidové výroby a lidových zvyků na Plzeňsku (vynášení
smrtky, velikonoční a adventní dílny). Vybudována
byla expoziční dílna s názvem „ Rok na vsi“, kde má
návštěvník možnost si vyzkoušet podomáckou
výrobu (draní peří, spřádání vlny, tkaní na stavu,
a další.). Do edukační činnosti se zapojila v roce
2018 i pobočka Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech. Podrobný výčet všech vzdělávacích
aktivit a edukačních programů je obsažen
v jednotlivých kapitolách této Výroční zpávy za rok
2018.
Správa sbírek a jejich ochrana je prováděna dle
zákona č. 122/2000 Sb. v platném znění a prováděcích
vyhlášek k tomuto zákonu. Sbírka Západočeského
muzea v Plzni a sbírky Muzea Dr. Bohuslava Horáka

v Rokycanech – pobočky Západočeského muzea
v Plzni, p.o. jsou evidovány v Centrální evidenci sbírek
(CES) na Ministerstvu kultury ČR pod č.j. ZČM/001–
07–30/018001 a čj. MHB/002–05–10/185002. Sbírky
jsou zpracovvány v databázi systému DEMUS
ve dvoustupňové evidenci a jsou pravidelně
aktualizovány. Inventarizace sbírek je prováděna
podle dlouhodobého harmonogramu v termínech
stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., v platném
znění. O výsledku inventarizace a stavu evidenčních
počtů je každoročně podávána zpráva MK ČR
a zřizovateli. Počty evidovaných a inventarizovaných
sbírek za rok 2018 jsou uvedeny v příslušné kapitole
Výroční zprávy za rok 2018.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem
pracovníkům muzea za obětavou práci, mnohdy
nad rámec povinností a dále zřizovateli, Plzeňskému
kraji za vytváření dobrých podmínek pro činnost
muzea a také všem, kteří svoji návštěvou a zájmem
o muzeum oceňují naši práci.
PhDr. František Frýda
ředitel muzea
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Sbírkotvorná činnost

•

Ředitelství
Ředitel - F. Frýda
Koordinace sbírkotvorné činnosti muzea, schvalování
nákupů sbírek, nákup sbírek „per rolam“ na základě
návrhů kurátorů sbírek. Kontrola dodržování
koncepce akviziční činnosti muzea. Supervise
záznamů do Centrální evidence sbírek na MK ČR
(CES). Schvalování změn v CES.
Náměstek pro odbornou činnost - J. Mergl
• sledování a koordinace akviziční činnosti
odborných odd.; sledování a hodnocení zásad
sbírkotvorné činnosti ZČM; účast na zasedání
komisí pro sbírkotvornou činnost – průběžně
• průběžné sledování a odborný průzkum nabídky
na starožitnickém trhu
• sledování
současné
uměleckoprůmyslové
a designové tvorby v kontextu sbírek uměleckoprůmyslového oddělení ZČM
• akviziční činnost a příprava zasedání sbírkotvorné
komise uměleckoprůmyslového oddělení

Oddělení prehistorie
Z časově náročných aktivit v roce 2018 můžeme
uvést záchranný archeologický výzkum při stavbě
III. etapy kanalizace na předhradí raně středověkého
hradiště v Hradci u Stoda a v jeho podhradí, který
probíhal od počátku roku do konce května.
Současně probíhal záchranný výzkum mohylového
pohřebiště v Dýšině v lese „Kokotsko“ nad
Horomyslicemi, kde byla zkoumána nově objevená
mohyla 22. Výzkum byl časově náročný zejména
vzhledem k několika vrstvám neporušené kamenné
konstrukce a utažení terénu lesní cestou, která vedla
přímo přes mohylu. Výzkum se tak protáhl až do září
2018.
Vedle toho se oddělení také podílelo na výzkumu při
otvírce kamenolomu v Mutěníně (okr. Domažlice),
které vedlo Muzeum Chodska v Domažlicích.
Zkoumáno zde bylo poměrně rozlehlé sídliště
z mladší doby bronzové.
Pro nezodpovědnost autorů se časově náročnější
stává roční vydávání dvou čísel časopisu Archeologie
západních Čech. Přes komplikace se podařilo vydat
čísla 9/1 a 9/2.
Náročnější je také jakákoliv administrativa spojená se
záchrannými archeologickými výzkumy a především
zadávání dat o záchranných archeologických akcích,
nálezech a nálezových zprávách do Archeologické
mapy ČR, které znamenalo vyčlenění jednoho
pracovníka na 3 měsíce.
Vzhledem k nárůstu sbírkového fondu, ročně
4.653 evidenčních záznamů se zapsanými 23.732
sbírkovými předměty, se stále delší doba musí
věnovat inventarizaci sbírkového fondu.

•

•

•

V rámci sbírkotvorné činnosti byly prováděny
cílené sběry na neolitických a jiných pravěkých
lokalitách, zejména tam, kde bylo oznámeno
narušení objektů orbou (Nýřany, Litice, Malesice)
a také prospekce na vytypovaných výšinných
lokalitách především chamské kultury (Obora,
Kaliště–Teplá skála), jejichž cílem bylo doplnit
a rozšířit obraz pravěkého osídlení regionu.
Ze společnosti ZIP o.p.s. v Plzni byl převzat soubor
nálezů z výzkumu mladě bronzového a pozdně
halštatského pohřebiště a polykulturního
sídliště zkoumaného v roce 2013–2015 při
stavbě haly Ideal v Ostrově u Stříbra, okres
Tachov. Nejvýznamnějším nálezem je hrob
1153 obsahující také importovanou bronzovou
zobákovitou konvici.
Převzaty, zpracovány a zapsány byly soubory
nálezů ze sběrů od spolupracovníků muzea,
především dlouholeté sběry M. Řezáče a R. Trnky.
Zpracovány byly soubory z katastrálních území
Záluží (okr. Plzeň–jih), Borovy (okr. Klatovy) a Líně
(okr. Plzeň–sever). Část těchto povrchových
sběrů byla realizována z podnětu muzea a část
z vlastních aktivit autorů.
Vzrůstá také počet kovových artefaktů
předaných do muzea od amatérských nálezců.
Nejvýznamnější je bohatý soubor železných
předmětů z depotu u Tedražic (okr. Klatovy), který
pochází z doby laténské.

Souhrnný přehled přírůstků, výzkumů s pozitivními
nálezy a převzatého materiálu. Všechny jsou zapsány
do přírůstkové knihy a byla na ně vypracována
hlášení o nálezech a doklady o nabytí sbírky
RP 1/2018

Tedražice (okr. Klatovy), temeno kopce
„Hora“, depot 1, předal D. Oudes.
RP 2/2018 Hejná (okr. Klatovy), západní svah
vrchu „Pučanka“, předal D. Oudes.
PR 3/2018 Holýšov (okr. Domažlice), západní svah
vrchu „Trní“, předal P. Hulina.
RP 4/2018 Tedražice (okr. Klatovy), temeno kopce
„Hora“, depot 2, předal D. Oudes.
RP 5/2018 Něšov (okr. Plzeň–sever), 500 m
severozápadně od obce, předal
J. Grabowski.
RP 6/2018 Borovy (okr. Klatovy), jihozápadně
od vodojemu, předal M. Řezáč.
RP 7/2018 Strýčkovice (okr. Domažlice), poloha
„Za Měchovy“, předala V. Ševčíková.
RP 8/2018 Obora u Kaznějova (okr. Plzeň–sever),
ostrožna nad Obořickou myslivnou,
předal R. Trnka.
RP 9/2018 Bdeněves (okr. Plzeň–sever), severní
část pole „Čouby“, v jižním sousedství
křížení trati a silnice, sběr vlastní.
RP 10/2018 Město Touškov (okr. Plzeň–sever),
poloha „K Vlkýši“, předal J. Duchek.
RP 11/2018 Ostrov u Stříbra (okr. Tachov), hala
„Ideal“, ppč. 1758/2, 1759, 1760,
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RP 12/2018
RP 13/2018
RP 14/2018
RP 15/2018
RP 16/2018
RP 17/2018
RP 18/2018
RP 19/2018
RP 20/2018
RP 21/2018

RP 22/2018
RP 23/2018
RP 24/2018
RP 25/2018
RP 26/2018
RP 27/2018
RP 28/2018
RP 29/2018
RP 30/2018
RP 31/2018
RP 32/2018

výzkum pohřebiště a sídliště, předal ZIP.
Hradec u Stoda, (okr. Plzeň–jih),
kanalizace na hradišti a v obci,
III. etapa, výzkum vlastní.
Borovy (okr. Klatovy), jižní okraj obce,
políčko v louce, předal M. Řezáč.
Borovy (okr. Klatovy), severovýchodně
od zemědělského družstva, na levém
břehu Úhlavy, předal M. Řezáč.
Borovy (okr. Klatovy), severně od obce,
západně od železniční trati
a severně od vodoteče, předal M. Řezáč.
Borovy (okr. Klatovy), poloha „Ouhelky“
severně od obce, na levém břehu
Úhlavy, předal M. Řezáč.
Borovy (okr. Klatovy), SV od obce,
na pravém břehu Úhlavy, na SZ úpatí
vrchu „Hora“, předal M. Řezáč.
Borovy (okr. Klatovy), pole
„Nad Zastávkou“, předal M. Řezáč.
Černotín (okr. Plzeň–jih), poloha
„V Cihelně“, u sloupu elektrického
vedení, předal M. Řezáč.
Holýšov (okr. Domažlice), vrch „Trní“,
sedlo severně od nejvyššího vrcholu,
předal K. Kurtiš.
Mutěnín (okr. Domažlice), jižně
od nově otevíraného lomu na vrchu
„Vinice“, při silnici do Hostouně, sběr
vlastní.
Červený Újezd (okr. Plzeň–sever), pole
„U Kolny“, předal M. Řezáč.
Mířkov (okr. Domažlice), „Malý
Křakovský vrch“, předal J. Fejt.
Srbice (okr. Domažlice), 300 m
severně od kostela sv. Víta, předal
J. Fejt.
Plzeň–Doubravka (okr. Plzeň–město),
vrch „Chlum“, předal P. Třeštík.
Plzeň–Černice (okr. Plzeň–město), pole
severně od výzkumu v roce 2006, sběr
vlastní.
Hradec u Stoda (okr. Plzeň–jih), poloha
„Za Kotovickou roklí“, předal F. Kučera.
Mašovice (okr. Domažlice), stavba polní
cesty C8, výzkum vlastní.
Plzeň–Křimice (okr. Plzeň–město),
Tlumená ulice, výzkum vlastní.
Vejprnice (okr. Plzeň–sever), 500 m
jihovýchodně od „Pekelného rybníka“,
předal S. Lohosha.
Záluží (okr. Plzeň–jih),
západně od dvora, v jeho sousedství,
předal M. Řezáč.
Záluží (okr. Plzeň–jih),
v severovýchodním sousedství
Dvorského rybníka, předal M. Řezáč.

RP 33/2018 Záluží (okr. Plzeň–jih), severozápadně
od dvora, na jižním svahu „Tříkopce“,
předal M. Řezáč.
RP 34/2018 Záluží (okr. Plzeň–jih), hřbet
jihovýchodně od Dvorského rybníka,
předal M. Řezáč.
RP 35/2018 Záluží (okr. Plzeň–jih), pole
„Nad Rybníkem“ asi 1 km
západně od obce, předal M. Řezáč.
RP 36/2018 Záluží (okr. Plzeň–jih),
východní sousedství obce „U
Červeného kříže“, předal M. Řezáč.
RP 37/2018 Záluží (okr. Plzeň–jih), návrší
severovýchodně od polohy „Nad
Rybníkem“, předal M. Řezáč.
RP 38/2018 Záluží (okr. Plzeň–jih), jihovýchodně
od polohy „Nad Rybníkem“, předal
M. Řezáč.
RP 39/2018 Záluží (okr. Plzeň–jih), jihozápadně
od Dvorského rybníka, pole
„Na ovčárně“, předal M. Řezáč.
RP 40/2018 Záluží (okr. Plzeň–jih), 500 m
jihozápadně od Dvorského rybníka,
předal M. Řezáč.
RP 41/2018 Záluží (okr. Plzeň–jih), 500 m západně
od Dvorského rybníka, předal M. Řezáč.
RP 42/2018 Dýšina (okr. Plzeň–město), Golfpark
Plzeň, mohylové pohřebiště
nad Horomyslicemi, výzkum vlastní.
RP 43/2018 Borovy (okr. Plzeň–jih), kulturní
vrstva v prostoru křižovatky silnic I/27
a III/0276, předal OZAV.
RP 44/2018 Nýřany (okr. Plzeň–sever), pole
západně od výzkumu „U Vily“, předal
J. Duchek.
RP 45/2018 Plešnice (okr. Plzeň–sever),
západní okraj obce, 10 m od silnice,
na jihovýchodním svahu vodoteče,
předala V. Ševčíková.
RP 46/2018 Újezd nade Mží (okr. Plzeň–sever),
na lesní cestě v „Touškovském lese“,
předala V. Ševčíková.
RP 47/2018 Újezd nade Mží (okr. Plzeň–sever),
pole „Kamenec“, severně od silnice
do Touškova, předala V. Ševčíková.
RP 48/2018 Kaliště (okr. Klatovy), výšinné sídliště
„Teplá skála“, sběr vlastní.
RP 49/2018 Tlučná (okr. Plzeň–sever), 250 m
od jihozápadně od fotbalového hřiště,
předal L. Hanáček.
RP 50/2018 Drozdov (okr. Beroun), jihovýchodně
od kóty 572 m, na „Holém vrchu“,
předal F. Koláčný.
RP 51/2018 Chotěšov (okr. Plzeň–jih), „Dobřanská
pole“, předal M. Řezáč.
RP 52/2018 Dolní Sekyřany (okr. Plzeň–sever),
sousedství obce, předal M. Řezáč.

7
RP 53/2018 Malá Víska v Brdech (okr. Beroun),
poloha „Jindřichova skála“, předal
M. Řezáč.
RP 54/2018 Měcholupy (okr. Plzeň–jih),
východně od „Bukové hory“, předal
J. Trš.
RP 55/2018 Nepomuk (okr. Plzeň–jih), nález
v „Nepomuckém lese“, předal J. Trš.
RP 56/2018 Vochov (okr. Plzeň–sever), poloha
„Za Tratí“, pole pod polní cestou, sběr
vlastní.
RP 57/2018 Protivec (okr. Karlovy Vary), svah
jihozápadně od kóty 484 m, 1200
m jižně od obce nad Střelou, sběr
A. Danielisová a M. Metlička.
RP 58/2018 Prášily (okr. Klatovy), ostrožna 1 km
severozápadně od polohy „Stodůlky“,
výzkum vlastní a ARÚ Praha.
RP 59/2018 Prášily (okr. Klatovy), „Sklářské údolí“,
výzkum 2018, výzkum vlastní a ARÚ
Praha.
RP 60/2018 Líně (okr. Plzeň–sever), „Pod Novým
rybníkem“, při hraně terasy v jižní části
pole, poloha 1, předal M. Řezáč.
RP 61/2018 Líně (okr. Plzeň–sever), „Pod Novým
rybníkem“, poloha 1a, předal M. Řezáč.
RP 62/2018 Líně (okr. Plzeň–sever), „Pod Novým
rybníkem“, poloha 1b, předal M. Řezáč.
RP 63/2018 Líně (okr. Plzeň–sever), „Pod Novým
rybníkem“, jihozápadní část pole,
poloha 2, předal M. Řezáč.
RP 64/2018 Líně (okr. Plzeň–sever), „Pod Novým
rybníkem“, severozápadní část pole,
poloha 3, předal M. Řezáč.
RP 65/2018 Líně (okr. Plzeň–sever), “Pod Novým
rybníkem“, severní a severovýchodní
část pole, poloha 4, předal M. Řezáč.
RP 66/2018 Líně (okr. Plzeň–sever), návrší nad
Zálužským potokem a přítokem, jižní
okraj obce, poloha 6, předal M. Řezáč.
RP 67/2018 Líně (okr. Plzeň–sever), jihozápadně
od bytovek, poloha 8, předal M. Řezáč.
RP 68/2018 Líně (okr. Plzeň–sever), návrší
„K Tlučné“, východně od kóty 353,8 m,
poloha 9, předal M. Řezáč.
RP 69/2018 Líně–Zbůch (okr. Plzeň–sever), jižní
svah návrší, jihozápadně od polohy
„Na Dlouhých“, předal M. Řezáč.
RP 70/2018 Nýřany (okr. Plzeň–sever), pole „U Vily“,
západně od výzkumu v roce 1995,
předal M. Cuper.
RP 71/2018 Zbůch (okr. Plzeň–sever),
severně od silnice do Líní, u hranice
katastrů, předal M. Řezáč.
RP 72/2018 Ostřetice (okr. Klatovy), mohylník „Myť“,
mohyla 26, předal J. Král (výzkum
KAR ZČU).

RP 73/2018 Plzeň–Litice (okr. Plzeň–město), pole
západně od „Kotlíku“, sběr vlastní.
RP 74/2018 Malesice (okr. Plzeň–sever), pole
„U Drátovny“, sběr vlastní.
RP 75/2018 Kyšice (okr. Plzeň–město), poloha
„U Starých Kyšic“, sběr vlastní.
RP 76/2018 Šťáhlavy (okr. Plzeň–jih), mohylové
pohřebiště „Hájek“, žárový hrob, předal
KAR ZČU.
RP 77/2018 Nebílovy (okr. Plzeň–jih), pole
jihozápadně od křížku „U Trojice“,
předal D. Moravec.
RP 78/2018 Merklín (okr. Plzeň–jih), pole
„U Gottharda“, předal J. Šalom.
RP 79/2018 Tlučná (okr. Plzeň–sever), pole západně
od polohy „Němčí“, předal S. Lohosha.
RP 80/2018 Břasy (okr. Rokycany), ppč. 525, areál
bývalé „Ultramarínky“, předal J. Čihák.
RP 81/2018 Soběkury (okr. Plzeň–jih), zaniklá
středověká vesnice Tuřany, předal
M. Řezáč a M. Cuper.

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
1. Záchranné archeologické výzkumy
v městských jádrech
Horšovský Týn (okres Domažlice), Benešova ulice,
výstavba parčíku, dozor, novověké vrstvy, zdivo
a destrukce s nálezy keramiky, především kachlů
z 19. století, jako intruze nalezena neglazovaná
keramika z 16. až 17. století.
Stříbro (okres Tachov), stavba mateřské školy
a inženýrských sítí, skrývkami a dalšími výkopy
zachyceno městské smetiště z padesátých let
20. století s vyhozenými pozdně gotickými
a renesančními stavebními detaily.
1.2. Záchranné výzkumy v areálech feudálních
sídel a sakrálních staveb
Křimice (okres Plzeň–město), stavba kanalizační
přípojky v zámeckém areálu, dozor, zachyceny
navážkové vrstvy s nálezy keramiky 14. až 17. století.
Druztová (okres Plzeň–sever), odvodnění kostela
sv. Máří Magdalény, sondáž a dozor při výkopových
pracích, zachycené kulturní souvrství se sídelními
aktivitami z pozdního středověku a z přestavby
kostela během raného novověku.
Druztová, okres PS – kostel sv. Maří Magdaleny –
archeologický výzkum v interiéru kostela. Sonda
v presbyteriu zachytila nejméně dvě úrovně dlažeb,
základové zdivo triumfálního oblouku, na několik
pohřbů novověkých pohřbů, pravděpodobně
duchovních.
Milevsko (okres Písek), kostel sv. Jiljí, rekonstrukce
podlahy a odvodnění kostela, poradní činnost při
záchranném výzkumu, zbytky románského a raně
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gotického kostela pod vrcholně gotickou stavbou.
Mirošov (okres Rokycany), demolice stájí v areálu
zámku.
Mirošov (okres Rokycany), oprava ohradní zdi zámku.
Strašice (okres Rokycany), přípojka vodovodu
v areálu hradu. Výkop probíhal v trase současné
komunikace a nezasáhl kulturní vrstvy související
s existencí hradu.
1.3. Ostatní lokality
Dobřany (okres Plzeň–jih), výrobní hala Pebal.
Zachycen okraj halštatského sídliště se zahloubenou
zemnicí, půdorysem kůlového domu a cca. 20
sídlištními objekty.
Pocinovice (okres Domažlice), intravilán obce, stavba
kanalizace a vodovodu, dozor, v profilech byly
sledovány vedle zcela negativních situací převážně
vrstvy s ojedinělými zlomky raně novověké keramiky,
pouze v prostoru u čp. 138 byla zachycena vrstva
ze 13. – 14. století s nálezy keramiky a strusky.
Radobyčice (okres Plzeň–město), extravilán obce,
povrchový sběr na pozemku parc. č. 579, nález
polotovaru kamenného sekeromlatu, mladší doba
kamenná, kultura s vypíchanou keramikou.
Stříbro – Kšice (okres Tachov), lokalizace rozsahu
sídliště ze středního paleolitu, nálezy kamenných
artefaktů.

Oddělení starších dějin
Sbírkový fond Historická archeologie byl obohacen především záchrannými archeologickými
výzkumy. V roce 2018 byly realizovány se sbírkotvorným přínosem tyto výzkumy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Klášter Chotěšov – záchrana a využití konventu
kláštera
Luková, kostel sv. Jiří, stavební úpravy
Manětín, kostel sv. Jana Křtitele, stavební úpravy
interiéru
Mariánská Týnice, dostavba východního ambitu
Plzeň, Františkánská – horkovod
Plzeň – Litice, kostel sv. Petra a Pavla, stavební
úpravy
Starý Plzenec, Smetanova ul., bytový dům
Plzeň, Sedláčkova – revitalizace historického
centra

Dále byl přebrán materiál z archeologických
výzkumů odd. prehistorie (12 přírůstkových čísel.)
Do numismatické podsbírky bylo získáno
51 přírůstkových čísel, což je 1122 předmětů.
Zakoupených bylo 31 přírůstkových čísel,
celkové náklady činily 60 660 Kč. Převodem
od archeologických oddělení muzea bylo získáno
12 přírůstkových čísel. Ze starého stavu muzea bylo
zapsáno 8 přírůstkových čísel.

•

•

•
•

Př.č. AN 9/2018
» Matyáš Korvín, slezský groš kolem 1470, ms
Vratislav
Př.č. AN 5/ 2018, AN 8/ 2018, AN 38/ 2018, AN 39/
2018, AN 44/ 2018
» Německo 1919 – 1923, soubor papírových
nouzovek různých měst, obcí a krajů
Př.č. AN 11/ 2018
» Německo, III. říše, Španělský kříž legie Condor
AN 26/ 2018
» Japonsko, Řád zlatého luňáka

Do podsbírky militaria bylo zapsáno 22 přírůstkových čísel. Zakoupeno bylo 11 přírůstkových čísel,
celkové náklady činily 31 420 Kč. 2 přírůstková čísla
byly dary. Vlastním sběrem pak byla získána zbylá
přírůstková čísla.
Významné přírůstky podsbírky militaria
•

•

Př. č. 13/2018
» Francie, bonnet de police 3. pluku voltižérů
Císařské gardy Napoleona III.
Př. č. AZ 11/ 2018
» ČSR, samonabíjecí puška vz. 52, první výrobní
provedení

Oddělení novějších dějin
Rozšíření sbírkového fondu dle koncepce oddělení.
Zvláště o předměty technické povahy a předmětů
běžného denního použití. Sběr dokumentů
a předmětů vztahujících se k významným plzeňským
a regionálním událostem kulturního, politického,
průmyslového či sportovního života.
Sbírkový fond oddělení byl v roce 2018 obohacen
o sběratelsky utřídění soubor faktur a korespondence
podnikatelů z Plzně a Plzeňského kraje z 30. a 40. let
20. století, plakáty s týdenním programem kina Bio
Sokol Třemošná z let 1939, 1941 a 1942 a fotografie
z období let 1945 – 1995.

Oddělení uměleckoprůmyslové
Rozšiřování a doplňování obou sbírkových fondů
uměleckoprůmyslového oddělení ZČM – fondů
Umělecké řemeslo (UMP) a Orient (O) – vycházelo
z dané celkové koncepce a oborového zaměření
oddělení a ze struktury podsbírek.
V oborech uměleckého řemesla a užitého umění
byla průběžně sledována nabídka domácího
i zahraničního starožitnostnického trhu, veřejných
i internetových aukcí. Zvažovány byly i nabídky
soukromých osob doručené prostřednictvím emailu
a na základě osobního prostudování předmětů.
Průběžně je rovněž sledována a dokumentována
tvorba studentů ateliérů Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
zaměřených na užitou tvorbu.
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Zasedání Poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost uměleckoprůmyslového odd. za rok 2018
se uskutečnilo 14. 10. 2018, posoudilo a schválilo
návrhy na úplatné nabytí a dary věcí movitých do
sbírky Západočeského muzea v Plzni, p. o., č. CES
ZČM /001–07–30/018001, podsbírek 12 Orient a 15
Umělecké řemeslo. Celkem bylo do sbírek nově
zapsáno 44 inventárních čísel.
Zakoupené sbírkové předměty:
Fond Umělecké řemeslo – Porcelán
• dva koflíky s miskami, porcelán, zajímavé
barevností a použitou výzdobnou technikou,
Stará Role, 30. léta
• váza, porcelán, Průmyslová škola keramická,
Karlovy Vary, kolem 1960
• váza, porcelán, návrh Václav Šerák, Porcelánka
Dubí, kolem 1980
• Turek, porcelánová plastika, návrh J. Znoj,
porcelánka Březová, Karlovy Vary pro Družstevní
práci, Praha, 1938
• talíř ozdobný, porcelán s dekorem, Průmyslová
škola keramická v Karlových Varech, návrh
J. Plachota, 1953
• konvice s víkem, porcelán s různobarevným
dekorem, s kovovou montáží, Porcelánka Březová,
Karlovy Vary, asi 1860
• popelník, porcelán s pestrobarevným obtiskem,
Porcelánka Rybáře, kolem 1900
Fond Umělecké řemeslo – Kovy
• kovová krbová mříž a krbová mřížová dvířka,
Emanuel Velebil, Plzeň, 1938 a kolem 1935
Fond Umělecké řemeslo – Sklo
• část čajové varné soupravy, návrh Ladislav
Sutnar pro Krásnou jizbu Družstevní práce, 1932,
provedení Sklárna Kavalier, Sázava.
• soubor 23 váz, mís a dalších předmětů
z lisovaného skla, návrhy F. Pečeného, V. Šotoly,
R. Jurnikla, J. Žoužely, sklárna Heřmanova Huť,
1953 – 1977
Fond Umělecké řemeslo – Grafika
• soubor kresebných autorských návrhů tvarů,
dekorů a dalších prací z oblastí designerské
tvorby F. Pečeného pro sklárnu v Heřmanově Huti
(celkem 127 položek)
Fond Orient
• závěsný zámek s klíčem, Nepál, 19. – 20. století,
kované železo;
• tři visací zámky, Káthmándú, Nepál, 70. léta
20. století
Sbírkové předměty získané
do uměleckoprůmyslových sbírek darem:
Od pana Jana P. Van Soesta, Rotterdam, Holandsko,
do fondů Porcelán, Keramika a Sklo
•

dvě mísy, porcelán, porcelánka Fischer & Mieg,
kolem 1890

•
•
•

dezertní souprava – mísa a šest taliřků,
Harrachovská sklárna, Nový Svět, kolem 1900
váza s galvanoplastickým dekorem, Sklárna
Johann Lötz vdova, Klášterský Mlýn, 1899–1900
váza, kamenina, Amphora továrna na kameninu,
Trnovany u Teplic, kolem 1911

Od pana Leoše Senjuka, Štěnovický Borek, do fondu
Umělecké řemeslo – Obrazy
•

dva obrazy Hrady a zámky Západočeského kraje
I a II, malby epoxydovou pryskyřicí, akad. mal.
Karel Březina, kolem 1980

Oddělení národopisné
Obdobně, jako v předcházejících letech, také v roce
2018 byla sbírkotvorná činnost národopisného
odd. orientována převážnou měrou na zpracování
doposud
nezpracovaných
terénních
sběrů
z období před rokem 1989. To zejména v důsledku
probíhající generální inventarizace. Vedle toho
uzavřelo národopisné oddělení Západočeského
muzea v Plzni, p. o. celkem 7 darovacích a 6 kupních
smluv, prostřednictvím kterých byly obohaceny
především sbírkové fondy „Textil a oděvy městské“,
„Textil lidový“ a „Památky řemeslné“. Významné byly
nákupy kompletů a částí sokolských uniforem z IX. –
XI. Všesokolských sletů, dále soubor kovotepeckého
náčiní plzeňského kovotepce a zlatníka Emanuela
Velebila a rozsáhlý soubor krojových součástek
a doplňků z majetku jeho dcery, Ludmily
Velebilové.
Struktura a členění etnografické podsbírky se
oproti letům 2015 – 2017 nezměnila. K 31. 12. 2018
sestávala etnografická podsbírka z 64 sbírkových
fondů, průběžně doplňovaných novými akvizicemi
až do konce 90. let 20. století.

Centrum paleobiodiverzity
V roce 2018 byly sbírky obohaceny odkupem jedné
sbírky pana Tichávka.
Přírůstky v roce 2018 (chronologická evidence):
•
•

1/18 – 11. červen – odkup – Sbírka František
Tichávek fosilní rostliny, silur, lokalita Kosov
u Berouna.
Vzorky z výzkumu na lokalitě Wuda / Vnitřní
Mongolsko – Čínská lidová republika (ve stavu,
preparace, odborného zpracování a determinace.

Oddělení botanické
Sbírkový fond byl v roce 2018 obohacen zejména
sběry pracovníků oddělení botaniky (dokladový
materiál k výzkumným úkolům, materiál z pracovních
i soukromých terénních cest) a řady spolupracovníků,
především z řad členů Zpč. pobočky ČBS.
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Problematické druhy byly revidovány specialisty
(především v rámci Centra Excelence Pladias) –
celkem 652 herbářových položek, které byly opatřeny
revizními štítky a poté zařazeny systematicky
do sbírky.

Oddělení zoologické
Sbírkotvorná činnost byla zaměřena na získávání
materiálu ze západočeského regionu. Značnou
část představují sběry pavouků (Araneae) a brouků
(Coleoptera) z lokalit: Šlovický vrch, Národní park
Šumava a PP Rokycanská stráň (I. Hradská, I. Těťál).
K preparaci bylo přijato 9 nalezených kadáverů ptáků
(Š. Vančurová, R. Vacík).

Knihovna Západočeského muzea
v Plzni
Sbírkový fond regionální literatury (RL) byl navýšen
o 207 svazků. Z toho bylo 49 sv. získáno koupí, 155
sv. bylo získáno zdarma, 3 sv. převedeny ze studijního
fondu. Celkový stav sbírkového fondu RL je tedy
ke konci roku 2018 celkem 9.293 svazků. Fond RL
je průběžně zpracováván do počítačové databáze
Verbis.
Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 118
svazků. Podle druhu akvizice bylo 93 svazků získáno
koupí, 31 darem, 52 převedeno ze studijního fondu
a 3 svazky převedeny z fondu up. Všechny získané
svazky byly zaevidovány. Celkový stav fondu ST
je k 31. 12. 2018 celkem 3.389 sv. V r. 2011 bylo
započato se zpracováním sbírkových fondů do dtb
a za vykázané období (tj. r. 2018) bylo zpracováno
celkem 2.299 záznamů. Celkem je v dtb zpracováno
11.987 záznamů (př. č.).
Za rok 2018 bylo získáno do sbírkových fondů
knihovny celkem 235 svazků, celkový výdaj za nákup
sbírek byl 134.661,– Kč. Celkový stav sbírek knihovny
je 12.179 svazků. Viz tabulku na konci zprávy.

Oddělení historie a společenských
věd /Rokycany/
Rozšiřování a doplňování sbírkového fondu
vycházelo z celkové koncepce a oborového zaměření
oddělení. V roce 2018 byl sbírkový fond oddělení
obohacen dary a vlastními sběry, koupí byl získán
soubor plakátů a fotografie dokumentující činnost
dramatického oddílu TJ Sokol Rokycany.

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
Akvizice oddělení přírodních věd MBH Rokycany
v botanických oborech probíhala v souladu
s akvizičním plánem. Byla zaměřena na dokumentaci
invazních a nově se šířících taxonů, mizejících
ruderálních společenstev, chráněných a taxonomicky
obtížných druhů cévnatých rostlin rokycanského

regionu v souvislosti s výzkumnou a odbornou
činností pracovníků.
Současně s novým výzkumem cévnatých rostlin
bylo prováděno i ověřování starších, v literatuře
publikovaných
nálezů
a
fotodokumentace
taxonů a biotopů. Takto získané fotografie jsou
postupně výběrově zařazovány do podsbírky
další přírodovědné dokumentace (Dr. Šandová).
Výzkumem lichenoflóry se zabýval Dr. Šoun.
Vlastním výzkumem pracovníků oddělení za rok
2018 bylo získáno celkem 670 ks sbírkových
předmětů – jednalo se o cévnaté rostliny (206 ks
– Dr. Šandová), lišejníky (272 ks – Dr. Šoun),192 ks
fotografií (Dr. Šandová).
Sbírka cévnatých rostlin byla dále doplněna
o 315 položek získaných koupí studijního herbáře
(Hořovicko, Rokycansko, Plzeňsko, Klatovsko).
Mykologické sbírky byly doplněny koupí exsikátů
hub (108 ks) z oblasti Brd, Hořovicka, Berounska,
Teplicka a Českomoravské Vysočiny. Dále zakoupeny
fotografie hub, dokumentující exsikáty hub
v přírodním prostředí (131ks). Entomologická sbírka
byla doplněna náhodnými sběry Mgr. Süssové z roku
2018, které budou zařazeny do sbírek až v roce 2019.
Zoologické sbírky byly doplněny koupí 9 ks hotových
dermoplastických preparátů (mj. Anser anser
z Rokycanska). Mezi zakoupenými preparáty byl
získán i plaz Vipera berus, který je prvním zástupcem
této skupiny ve sbírkách.
Celkem bylo v přírůstkové knize oddělení zapsáno
117 nových přírůstkových čísel, tj. 1233 předmětů,
v číselné řadě N1/2018 – N117/2018.
K význačným nálezům cévnatých rostlin patří
mj. nálezy Cardamine cf. occulta, Hordeum
jubatum a Chenopodium rubrum ze Svojkovic,
Cynoglossum officinale z Brd, Rosa pendulina
z nové lokality v Brdech, Hordeum murinum
a Asperugo procumbens z Hořovic, Bunias orientalis
a Fagopyrum esculentum z Kařeza–Borku, Blechnum
spicant z Rakové a další
Ze zajímavých nálezů lišejníků na Rokycansku byly
do sbírky zařazeny např. Chrysothrix candelaris,
Hyperphyscia
adglutinata,
Parmelia
serrana
a Sclerophora peronella.
Předměty, které nebyly zařazeny do sbírek, byly
ukládány v doprovodné dokumentaci.
V r. 2018 nebyly žádné sbírky získány převodem
od jiných organizací, odúmrtí ani darem a ze sbírek
oddělení přírodních věd nebyly vyřazeny žádné
sbírkové předměty.

Oddělení knihovny a informací /
Rokycany/
Sbírkový fond regionální literatury (Reg) byl navýšen
o 82 svazků (od Reg 7411 po Reg 7492). Z toho bylo
34 sv. získáno koupí, 31 sv. bylo získáno zdarma, 2 sv.
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tvořilo materiál muzea, 15 sv. výměnou. Fond Reg
je průběžně zpracováván do počítačové databáze
Clavius, celkem je k 31. 12. 2018 již 7.542 záznamů
(př. č.). Větší počet je dán přívazky.

Odborná činnost

Sbírkový fond starých tisků (St) nebyl rozšířen.
Celkový stav fondu St (vlastního sbírkového fondu)
je ke konci roku 2018 celkem 1.095 sv. Celkový počet
kusů sbírkového fondu knihy: 8587 sv. (z toho 7492
regionální literatura).

ředitel: F. Frýda
• Koordinace odborné části a koncepce projektů
IROP (Vodní hamr Dobřív; Centrum paleodiverzity;
revitalizace Národopisného muzea)
• Schvalování výstavních plánů a prezentačních
činností muzea.
• Koordinace pro využití centrálního depozitáře
ve Zbirohu–Švabíně
• Schvalování a koordinace vědy a výzkumu
v podmínkách muzea
• Koordinace a příprava vnitřních směrnic muzea
• Úkoly ředitele vyplývající ze zřizovací listiny
muzea
• Zpracování a koncepce expozice NKP Vodní hamr
Dobřív.

Celkem je v databázi Clavius zpracováno 1.095
záznamů starých tisků (př. č.).

Ředitelství

Náměstek pro odbornou činnost: J. Mergl
• odborná spolupráce na koncepci výstavního
plánu ZČM, návazně odborné zpracování
a příprava exponátů pro výstavy (viz 7. Expozice
a výstavy)
• průběžná administrace systému interních grantů
ZČM
• řízení a koordinace odborné činnosti uměleckoprůmyslového odd. ZČM
• odborné zpracování sbírek uměleckořemeslného
a uměleckoprůmyslového charakteru a uměleckých sbírek v rámci činnosti uměleckoprůmyslového odd. ZČM a ve vazbě na výstavní,
publikační a přednáškovou činnost
• odborná spolupráce v rámci nizozemsko–
německého projektu dokumentace evropských
fajánsí v evropských muzejních sbírkách
(s L. Merglovou Pánkovou)
• další viz Výstavy a Expozice, Publikační činnost

Oddělení prehistorie
Vypracované a odevzdané nálezové
a antropologické zprávy:
•

•

•

Nálezová zpráva ze společného výzkumu
s Archeologickým ústavem v Praze (ved.
D. Dreslerová) v Prášilech (okr. Klatovy)
„Sklářského údolí“ ze sezóny 2017.
Nálezová zpráva z výzkumu v Plzni–Křimicích
(okr. Plzeň–město) „Dokončení úprav centrálního
prostoru – Zámecké náměstí a Tlumená ulice“.
Výzkum z let 2017–2018.
Nálezová zpráva z výzkumu v Meclově –
Ohnišťovicicích (okr. Domažlice), při stavbě polní
cesty HPC2, VPC6 a C4. Výzkum duben–červen
2018.
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•

•

•
•

•
•

•

Odevzdána
byla
nálezová
zpráva
z archeologického výzkumu v Tasnovicích
(okr. Domažlice) ze stavby stáje dojnic v areálu
družstva. Výzkum 2012.
Nálezová zpráva ke starším výzkumům při
pokládce zemního kabelu Telecomu a vodovodu
v okolí kostela sv. Vavřince v Žákavě (okr. Plzeň–
jih). Výzkum odd. ZAV v roce 1998.
Nálezová zpráva z archeologického dohledu při
výstavbě stezky pro chodce a cyklostezky Radčice
– Malesice (okr. Plzeň–město). Výzkum 2018.
Nálezová zpráva z archeologického dohledu při
stavbě Plzeňského vědeckotechnologického
parku v Teslově ulici – výstavba poloprovozního
objektu H2 v Plzni. Výzkum 2018.
Nálezová zpráva z archeologického dozoru
v Plzni–Křimicích při rekonstrukci vysokotlakého
plynovodu Plzeň 1. Výzkum 2018.
Nálezová zpráva o archeologickém dohledu při
stavbě Zbůch (okr. Plzeň–sever), „lokalita Višňovka
– výstavba řadových rodinných domů“ – II. etapa.
Výzkum 2018.
Nálezová zpráva o archeologickém dozoru při
výstavbě přípojky kabelů NN v obci Vránov (okr.
Domažlice) na pozemku ppč. 1060/2. Výzkum
2018.

Přehled dozorovaných akcí:
Na všech níže uvedených stavebních akcích byl
v průběhu roku proveden archeologický dozor a byly
na ně vypracovány zprávy o provedení a výsledcích
dozoru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plzeň–Křimice (okr. Plzeň–město). Dozor při
rekonstrukci VTL plynovodu (AV 9/2018).
Meclov a Ohnišťovice (okres Domažlice). Výstavba
polní cesty (AV 31/2018).
Nynice (okres Plzeň–sever). Přípojky zemního
kabelu NN a vzdušného vedení vysokého napětí
(AV 49/2018).
Stod (okres Plzeň–jih). Výstavba haly AGC
(AV 51/2018).
Plzeň–Újezd (okres Plzeň–město). Rekonstrukce
VTL plynovodu (AV 87/2018).
Plzeň–Radčice a Malesice (okres Plzeň–město).
Výstavba nové cyklostezky. (AV 102/2018).
Plzeň–Skvrňany (okres Plzeň–město). Výstavba
VTP Parku v Teslově ulici (AV 104/2018).
Plzeň–Křimice (okres Plzeň–město). Dokončení
úprav centrálního prostoru zámeckého náměstí
a Tlumené ulice (AV 107/2017).
Krchleby – Staňkov – Ohučov (okres Domažlice).
Výstavba polní cesty (AV 123/2017).
Plzeň–Valcha (okres Plzeň–město). Rozvoj
areálu Berger Bohemia a.s. Plzeň, severní část
(AV 124/2018).
Dobřany (okres Plzeň–jih). Výstavba obytných
domů v lokalitě „Kasárna“ (AV 135/2017).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zbůch (okres Plzeň–sever). Výstavba bytových
domů v lokalitě Višňovka – II. etapa (AV 136/2018).
Benešovice (okres Tachov). Přípojky zemního
kabelu NN (AV 143/2018).
Vránov (okres Domažlice). Přípojky zemního
kabelu NN (AV 155/2018).
Zvíkovec (okres Rokycany). Výstavba hasičské
zbrojnice (AV 156/2018).
Hostouň (okres Domažlice). Výstavba výrobního
areálu–pily (AV 161/18).
Staňkov a Vránov (okres Domažlice). Pokládka
dešťové kanalizace a přípojek (AV 40/2017).
Nýřany (okres Plzeň–sever). Výstavba rodinného
domu na ppč. 1523.
Soběkury (okres Plzeň–jih). Výstavba rodinného
domu na ppč. 121.
Tymákov (okr. Plzeň–město). Výstavba rodinného
domu na ppč. 2079/3.
Tymákov (okr. Plzeň–město). Výstavba rodinného
domu na ppč. 2079/6.
Žilov (okres Plzeň–sever). Výstavba rodinného
domu na ppč. 1415/1.
Plzeň–Újezd (okr. Plzeň–město). Výstavba domova
pro seniory.
Kařez (okres Rokycany). Pokládka zemního kabelu
NN.

Ostatní
• K výkazu práce za rok 2018 a pro formulář Výkaz
o muzeu pro Ministerstvo kultury byly sečteny
počty zkonzervovaných a zrestaurovaných
předmětů a další požadované údaje.
• Byl napsán protokol o průběhu a výsledcích
inventarizace sbírkového fondu prováděné
v průběhu roku 2018.
• Byl sestaven a odevzdán plán práce oddělení
prehistorie na rok 2019.
• Byl napsán celkový roční výkaz práce oddělení
za rok 2018.
• Zaměřeno bylo mohylové pohřebiště v lese
„Dubovec“ na kat. území Chotěšova, okr. Plzeň–
jih. Jednotlivé mohyly byly popsány, fotograficky
zdokumentovány, zaměřeny pomocí GPS
a následně i totální stanicí včetně výškopisu.
Následně byl sestaven celkový plán mohylníku
v měřítku 1:1000.
• V rámci zpracovávání náplně chamské kultury
byla nakreslena kolekce artefaktů ze Bzí (okr.
Plzeň–jih) – „Velké skály“ uložená v krabici Z 08
C/06.
• Byl umyt nálezový soubor středověké keramiky
a vypracován seznam nálezů z výzkumu při
výstavbě rodinného domu v Plané u Mariánských
lázní (okr. Tachov) v Tylově ulici.
• Pro potřeby prezentace a nálezové zprávy byla
vytvořena obrazová dokumentace (digitalizace
a úprava obrázků, focení předmětů, ad.)
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

z výzkumu v Plané u Mariánských lázní, Tylově
ulici.
Postupně jsou kresleny keramické zlomky
nádob z výzkumu v Plané u Mariánských lázní
(okr. Tachov) z výzkumu v Tylově ulici na stavbě
rodinného domu.
Byl vytvořen celkový plán mohyly 20 zkoumané
v roce 2017 v Dýšině (okr. Plzeň–město) při
rozšiřování golfového hřiště. Nakresleny byly
půdorysy 2. a 3. vrstvy mohyly a její řezy.
Z mohyly 22 v Dýšině zkoumané při rozšiřování
golfového hřiště v roce 2018 byly sestaveny
fotoplány 1. až 3. vrstvy pláště mohylového
závalu. Následně byl vytvořen celkový plán
prokreslením všech vrstev a řezů.
Pro potřeby nálezové zprávy a publikace výzkumu
v Nýřanech (okr. Plzeň–sever) v poloze „U vily“
byly finálně upraveny jednotlivé plány obou sond
a mapa pravěkého osídlení okolí.
V rámci zpracovávání záchranného archeologického výzkumu při výstavbě bioplynové
stanice v Meclově (okr. Domažlice) byla proveden
kontrola kreseb nálezů, kresby byly překresleny
na rastrový papír, sestaveny byly tabule s nálezy
a nálezy byly popsány. Vyhotoven byl také
celkový plán výzkumu.
Byl umyt veškerý archeologický materiál
a rozplaveny vzorky výplní objektů ze
záchranného výzkumu při stavbě III. etapy
kanalizace v Hradci u Stoda (okr. Plzeň–jih), která
zasáhla akropoli a předhradí raně středověkého
hradiště.
Byl vytvořen celkový plán výkopů III. etapy
kanalizace vedoucích na předhradí hradiště
v Hradci u Stoda (okr. Plzeň–jih) z výzkumů
v letech 2017–2018. Současně byly do plánu
zaneseny polohy zkoumaných objektů.
V rámci prováděného výzkumu na hradišti
v Hradci u Stoda byly zhotoveny také celkové
plány zkoumaných objektů z předešlých akcí –
z výzkumů v roce 1998 při výkopech pro kabely
Telecomu a z roku 2003 při plynofikaci obce.
K oběma výzkumům byly také nakresleny řezy
porušených a zkoumaných objektů.
V rámci plnění IGP 2017/02 byly digitálně
nakresleny řezy všech objektů zkoumaných při
záchranném výzkumu sídliště v Plzni–Černicích,
Písecké ulici na stavbě administrativní budovy se
zkušebnou v roce 2005–2006.
Byla zhotovena mapa chamských výšinných
sídlišť v jihozápadních Čechách s rozlišením
jednotlivých typů výšinných poloh.
Roztříděn a vybrán byl materiál z analytických
sběrů Katedry archeologie ZČU v Plzni v zázemí
hradiště Vladař u Žlutic. Ze souborů nálezů na
katastrálních územích obcí Močidlec, Stvolny,
Vladořice a Pšov byly vybrány zlomky pravěké
keramiky.
Dokončeno bylo statistické zpracování mazanice
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z výzkumu v Plzni–Újezdě z lokality „Na Dražkách“
z výzkumu v roce 2015.
Přepsány byly terénní zápisy a deník z archeologického výzkumu ve Stodu (okr. Plzeň–jih) při
stavbě prodejny Mountfield v roce 2017.
Ve spolupráci s M. Řezáčem byly zaměřeny staré
výkopy melioračních rýh vedoucích přes zaniklou
středověkou vesnici Tuřany na katastrálním území
Soběkury (okr. Plzeň–jih).
Pro zamýšlenou publikaci byl do wordu přepsán
text diplomové práce Jiřího Militkého „Sídliště
mohylové kultury západních Čech“.
Dokončena byla digitalizace a grafická úprava
dříve vytvořených plánů pravěkých a raně
středověkých hradišť v jihozápadních Čechách.
Pro nálezovou zprávu o výzkumu v Prášilech (okr.
Klatovy) ve „Sklářském údolí“ v roce 2017 byl
vytvořen plán jednotlivých sond a z nakreslených
artefaktů byly sestaveny a digitalizovány tabule
keramiky.
Byl vytvořen celkový plán výzkumu v Poběžovicích (okr. Domažlice), který předcházel stavbě
přeložky silnice I/09 v roce 2009.
Na rastrové papíry byla překreslena bohatá
kolekce nálezů z výzkumu laténské chaty
u Oplota (okr. Plzeň–jih) prozkoumaná v poloze
„Půlhlavice“ P. Břicháčkem z odd. ZAV.
Byly přepsány terénní deníky z výzkumu mohyl
1 a 21 ve Stříbře (okr. Tachov) na mohylovém
pohřebišti „U Butovské hájovny“.
Současně s postupující evidencí materiálu
z výzkumu v Ostrově u Stříbra (okres Tachov)
ze stavby haly Vanadium jsou postupně
do seznamu nálezů doplňovány ze sáčků
chybějící údaje.
Vytříděno bylo více jak 25 souborů nálezů
ze sběrů M. Řezáče z katastrálních území Borovy
(okr. Klatovy) a Záluží (okr. Plzeň–jih). Nálezy byly
následně zapsány do přírůstkové knihy a byla
na ně napsána hlášení o nálezu.
Pro seminární práci (vypracování nálezové zprávy)
studentky L. Burešové z Ústavu pro archeologii
UK v Praze byl vybrán bohatý sběrový soubor
z polykulturního sídliště z Borov (okr. Klatovy).
Byly nakresleny menší nálezové soubory
z mladší doby bronzové ze sběrů v Ohnišťovicích
(okres Domažlice) ze soutoku Pivoňky
a Černého potoka (RP 78/2009), z polohy
východně od zaniklé vodoteče severovýchodně
od obce (RP 205/2016), z Meclova, polohy
„Březinka“ (RP 7/1989 a 80/2009) Meclova polohy
„Za Humny“ (RP 81/2009), Mašovic, polohy
„Nad Tratí“ (RP 217/2016) a náhonu „U Stodoly“
(RP 9/1988 a 26/1989).
Byl nakreslen a na rastrové papíry překreslen
materiál z výzkumu v Tasnovicích (okr. Domažlice)
při stavbě stáje pro dojnice v areálu farmy v roce
2012.
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Na rastrový papír byly překresleny keramické
zlomky z Miřkova (okr. Domažlice) – „Malého
křakovského vrchu“ a z Plzně–Černic, pole
severovýchodně od nákupního centra Olympia.
Pro připravovaný článek o nálezu dětského
neolitického hrobu 70 z Plzně–Křimic byly
nakresleny keramické nádoby, štípaná a broušená
kamenná industrie a mramorové korálky.
V rámci dětského letního tábora pořádaného
ZČM byla realizována návštěva archeologického
skanzenu v Jivjanech a v jeho rámci bylo
provedeno prvotní zaměření mohyl pomocí GPS
na mohylovém pohřebišti v Hradišťanech (okres
Plzeň–jih) ve „Spáleném lese“.
Byla provedena revizní prohlídka místa výzkumu
porušené mohyly v Ostřeticích (okr. Klatovy),
odkud byl na oddělení předán materiál z výzkumu
Katedry archeologie ZČU.
V souvislosti s uplynutím 4. roku udržitelnosti
projektu OPVK byla napsána další monitorovací
zpráva, v rámci které byly připraveny a předány
prezenční listiny pořádaných akcí a také dvě nová
čísla časopisu Archeologie západních Čech.
Do informačního systému Archeologická
mapa České republiky bylo vloženo a navrženo
k archivaci 278 akcí za roky 2016–2017 a 8 projektů
vedených Mgr. M. Metličkou a Mgr. A. Zelenkou
od roku 2011.
Začala revize a nová evidence fondu kopií
a replik archeologických artefaktů. Nově
zapsány byly kopie nádob, kamenných nástrojů,
bronzových předmětů a zlomkové keramiky
uložené v příručním depozitáři včetně zjištění
inventárních čísel originálů. Dosud bylo zařazeno
a zapsáno 226 ks předmětů.
Digitalizován a upraven byl celkový plán výzkumu
v Plzni–Křimicích, při stavbě haly firmy Stavebniny
Škopek z roku 2002 a poloha sondy byla zasazena
podle zaměření do katastrální mapy v měřítku
1:1000. Stejným způsobem byly digitalizovány
i další plány z výzkumů v Plzni–Křimicích. Jde
o výzkumy při stavbě haly II firmy Keramika
Soukup z roku 2006, při stavbě haly balíkové
pošty v roce 1996 a při stavbě logistického centra
Plzeň–West Business Center v letech 2005–2006.
Provedeno bylo překreslení a grafická úprava
obrazových příloh článků T. Maříka a J. Chlevišťana
do časopisu Archeologie západních Čech č. 9/2.
Napatinovány byly sádrové kopie předmětů
určených pro krátkodobou výstavu k 700. výročí
obce Vochova.
Pro Muzeum Karlovy Vary bylo nakresleno
9 bronzových srpů z depotu 2 z Mezirolí (okres
Karlovy Vary).
Nakresleny byly čtyři zdobené bronzové kruhy
z lokalit Semnice (okr. Karlovy Vary) a Místo (okres
Chomutov) a bronzová sekera a dláto z depotu
z Vejprnic (okr. Plzeň–sever).
Pokračovalo kreslení materiálu z časně eneo-
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litického hliníku 3 ze Starého Plzence (okres
Plzeň–jih) z polohy „Dolejší borovice“ při stavbě
dálničního mostu. Nakresleno bylo 11 celých
nádob a zlomkový keramický materiál z krabic
Z 9 B/5–8 a Z 09 C/01.
Pokračovalo kreslení materiálu z výzkumu v Plzni–
Radčicích (okr. Plzeň–město) při výkopech pro
kanalizaci jižně od areálu HP Pelzer. Kreslena byla
zlomková keramika z krabic Z 40 B/5–8 a Z 40 C/1.
Byl nakreslen keramický materiál ze sběrů
z Kaliště (okr. Klatovy) „Teplé skály“, Meclova (okr.
Domažlice) „Březinky“, Mračnice (okr. Domažlice)
východně od vsi, z Měcholup (okr. Plzeň–
jih) ze skalnatého hřbetu „Chýlava“, z Obory
u Kaznějova (okr. Plzeň–sever) ostrožny nad
Oborskou myslivnou, z Dlouhého Hradiště (okr.
Tachov) výšinných sídlišť „Marasův mlýn I a II“,
z Krs (okr. Plzeň–sever) ostrožny nad Dolským
potokem, z Lomničky (okr. Plzeň–sever) ostrožny
nad Lomanským potokem a keramika 12. a 13.
století z povrchových sběrů z Borov (okr. Klatovy)
a Záluží (okr. Plzeň–jih).
Do finální podoby byl překreslen materiál
z výzkumu v Městě Touškově (okr. Plzeň–sever)
z výzkumu na Kostelním náměstí, řez příkopem
z roku 2001, Újezdské ulice 134, z ulic Tichá,
Na Tržišti a Žitná. Nakresleny byly vzorníky typů
okrajů keramiky a výzdoby keramiky.
Nakreslen byl keramický materiál z výzkumu
žárového hrobu 1 z Lomničky, (okr. Tachov)
z mohylového pohřebiště „Horské domky“
a nálezy z výzkumu části mohyly 21 v Chotiné
(okr. Plzeň–sever) z mohylníku v lese jižně
od obce.
Proběhla jednání s Policií ČR v Nýřanech
a
s
Národním
památkovým
úřadem
v Plzni ohledně bagrem zničené mohyly
v trojúhelníkovém lese v Doubravě (okr. Plzeň–
sever). Zničení mohyly bylo také prezentováno
zástupci Krajského ředitelství policie ČR, paní
I. Týmlové v rámci policejní akce Pandora
II. Zároveň byla zástupkyně informována
o poškozování nemovitých archeologických
památek a obchodem s archeologickými nálezy.
Do Národního muzea v Praze, oddělení
antropologie byl předán kosterní materiál
z výzkumu OZAV ze Žákavy (okr. Plzeň–jih).
Pro chystanou exkurzi v rámci pořádané
neolitické konference a pro natáčení Toulavé
kamery jsme provedli vyčištění rekonstruované
mohyly 1, ve Stříbře (okr. Tachov) na mohylovém
pohřebišti „U Butovské hájovny“.
Byl proveden průzkum na nově objeveném
pravěké hradišti na vrchu „Čerťák“ na katastrálním
území Sovolusky (okr. Karlovy Vary).
Byly zaměřeny objekty pravěkého sídliště
ve Ždánově (okr. Domažlice), kde prováděli
záchranný archeologický výzkum archeologové
Muzea Chodska v Domažlicích.
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Na základě povolení NP Šumava bylo ve dnech
16.–17. října provedeno zaměření sejpových polí
na Roklanském potoce u Roklanské chaty. Rozsah
polí byl vynesen do mapy a GPS souřadnice byly
archivovány.
Proběhla údržba a oprava tkalcovského stavu
v expozici „Pravěku a raného středověku
jihozápadních Čech“ v hlavní budově
Západočeského muzea. Byla provedena výměna
projektorů centrální projekce v expozici.
Odbornými pracovníky odd. bylo napsáno 8
recenzních posudků na články do archeologických
periodik Archeologické výzkumy v jižních
Čechách, Archeologie ve středních Čechách
a Archeologie západních Čech.
V infocentru Metrostavu v Dýšině byla ukončena
výstava o archeologických výzkumech a nálezech
při stavbě nového železničního koridoru
Rokycany–Plzeň a ejpovického tunelu.

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Záchranné archeologické výzkumy
• Bělá nad Radbuzou (okr. Domažlice), rekonstrukce
mostu ev. č. 1954–2, dozor, negativní situace.
• Brnířov (okr. Domažlice), podél severovýchodního
okraje obce, stavba kanalizace, dozor, negativním
situace.
• Břasy (okres Rokycany), stavba rodinného domu
na parcele č. 325/23, dozor, negativní situace.
• Bukovec (okr. Plzeň–město), výstavba rodinného
domu na parcele č. 36/2, dozor, negativní situace.
• Česká Kubice (okres Domažlice), rekonstrukce
místní komunikace mezi Českou a Novou Kubicí
a stavba dešťové kanalizace, dozor, novověké
vrstvy.
• Domažlice (okres Domažlice), Vrbova ulice, stavba
obytné zóny, dozor, negativní situace.
• Domažlice (okres Domažlice), ulice Elišky
Krásnohorské, přestavba ubytovacího zařízení
čp. 373 na sportovní centrum, dozor, novověké
navážky a vyrovnávací vrstvy.
• Domažlice (okres Domažlice), poloha Na cvičáku,
výstavba vodních nádrží, dozor, negativní situace.
• Domažlice (okres Domažlice), Palackého ulice,
čp. 230, přestavba a dostavba bazénu, dozor,
negativní výsledek, ojediněle pouze novodobé
vrstvy.
• Domažlice (okres Domažlice), podél jižní
a západní strany Chodského hradu, výstavba
metropolitní optické sítě, 6. a 7. etapa, dozor,
novověké vrstvy.
• Domažlice (okres Domažlice), lokalita Na Bábě,
Javorová ulice, stavba řadových domů, dozor,
negativní situace.
• Drahotín (okres Domažlice), rekonstrukce mostu,
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negativní situace.
Ejpovice (okres Rokycany), výstavba rodinného
domu na parcele č. 678/4, dozor, negativní
situace.
Horní Folmava (okres Domažlice), pozemky
číslo 94/9, 94/8, 94/7, 94/2, 94/1 severozápadně
od Horní Folmavy, stavba retenční nádrže, dozor,
negativní situace.
Horšov (okres Domažlice), jihovýchodní okraj
obce, stavba kanalizace, II. etapa, dozor, negativní
výsledek.
Horšovský Týn (okres Domažlice), Průmyslová
ulice, pozemek číslo 1823/29, přístavba haly
společnosti Sigloch, dozor, negativní situace.
Horšovský Týn (okres Domažlice), ulice Plzeňská,
Puškinova, K terénu a Tolstého, výstavba
plynovodu, dozor, novodobé vrstvy a původní
štětování komunikace.
Horšovský Týn (okres Domažlice), Plzeňská
ulice, plynovodní přípojka a přípojky dešťové
kanalizace kolem domu čp. 80, dozor, negativní
situace.
Horšovský Týn (okres Domažlice), Masarykovy
ulice, rekonstrukce ulice, dozor, negativní situace,
případně pouze novodobé vrstvy.
Horšovský Týn (okres Domažlice), Masarykovy
ulice, stavba NTL plynovodu a přípojek, dozor,
novověké vrstvy s ojedinělými nálezy zlomků
glazované keramiky.
Horšovský Týn (okres Domažlice), Masarykovy
ulice, rekonstrukce vodovodu a kanalizace, dozor,
negativní situace, případně pouze novodobé
vrstvy.
Horšovský Týn (okres Domažlice), ulice ČSLA,
rekonstrukci ulice a stavba veřejného osvětlení,
dozor, negativní situace, případně pouze
novodobé vrstvy.
Horšovský Týn (okres Domažlice), ulice U garáží,
rekonstrukci ulice a stavba veřejného osvětlení,
dozor, negativní situace, případně pouze
novodobé vrstvy.
Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba
rodinného domu na parcele č. 1582/16, dozor,
negativní situace.
Chotíkov (okres Plzeň–sever), výstavba rodinného
domu na parcelách č. 744/6, 745/2 a 558/153,
dozor, negativní situace.
Chotíkov (okres Plzeň–sever), stavba rodinného
domu na ppč. 693/165, negativní situace.
Kamenný Újezd (okres Rokycany), výstavba
bezbariérové pěší trasy, dozor, negativní situace.
Kamenný Újezd (okres Rokycany), výstavba
vodovodu v části obce „Za pilou“, dozor, negativní
situace.
Koloveč (okres Domažlice), výstavba jednotné
kanalizace a vodovodu v obytné zóně II, dozor,
negativní situace.
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Koloveč (okres Domažlice), rekonstrukce Tyršovy
ulice, dozor, negativní situace.
Letkov (okres Plzeň–město), stavba bytových
domů, negativní situace.
Lešišov (okres Klatovy), výstavba rodinného
domu na parcele č. 24, dozor, negativní situace.
Luby (okres Klatovy), stavba rodinného domu
na parcele č. 902, dozor, negativní situace.
Luženice (okres Domažlice), severní okraj obce
v poloze U dubu, obytná zóna, stavba vodovodu
a kanalizace, dozor, negativní výsledek.
Luženice (okres Domažlice), severní okraj
obce v poloze U dubu, obytná zóna, stavba
komunikace, dozor, negativní výsledek.
Mirošov (okr. Rokycany), rekonstrukce komunikací
v Mirošově, silnice č. II/117, III/11725 a III/1783,
dozor, negativní situace.
Nekmíř (okres Plzeň sever), stavba rodinného
domu na parcele č. 425/1, dozor, negativní
situace.
Nemanice (okres Domažlice), u domu čp. 12
východně od obce, výstavba tůní a obtokového
koryta, dozor, negativní situace, druhotně
nalezeny doklady sklářské výroby z okolních
skláren.
Nýrsko (okres Klatovy), stavba rodinného domu
na parcele č. 981/10, dozor, negativní situace.
Oprechtice (okr. Domažlice), podél obce východně
od ní po křižovatku se silnicí III. třídy číslo 1838,
rekonstrukce místní komunikace, dozor, negativní
situace.
Osek (okres Rokycany), výstavba stájí pro telata
v areálu farmy Osek, dozor, negativní situace.
Plzeň (okres Plzeň–město), Majakovského ulice,
rekonstrukce MS, dozor, negativní situace.
Plzeň (okres Plzeň–město), náměstí generála Píky,
rekonstrukce MS, dozor, negativní situace.
Plzeň – Bolevec (okres Plzeň–město), stavba
rekreačního domu na parcele č.2065, 2066, dozor,
negativní situace.
Plzeň (okres Plzeň–město), U Velkého rybníka,
stavba bytových domů, negativní situace.
Plzeň Plzeň (okres Plzeň–město), Brněnská ulice,
rekonstrukce plynovodu, negativní situace.
Poleň (okres Klatovy), výstavba chaty na parcele
číslo 184/25, dozor, negativní situace.
Radobyčice (okres Plzeň–město), lokalita Výsluní,
stavba rekreačního objektu na parcele č. 468,
dozor, negativní situace.
Rokycany (okres Rokycany), ulice A. Uxy, výměna
vodovodu, negativní situace.
Rokycany (okres Rokycany), Klicperova ulice,
rekonstrukce vodovodu, negativní situace.
Rokycany (okres Rokycany), ulice M. Šmolíka,
rekonstrukce vodovodu, negativní situace.
Rokycany (okres Rokycany), Mokroušská ulice,
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rekonstrukce vodovodu, negativní situace.
Rokycany (okres Rokycany), ulice Na svahu,
rekonstrukce vodovodu, negativní situace.
Senec (okres Plzeň–sever), výstavba rodinného
domu na parcelách č. 749/8–10, dozor, negativní
situace.
Stříbro (okres Tachov), oprava chodníku
a kanalizace v Plzeňské ulici, v konstrukci starší
kanalizace renesanční stavební prvky.
Stříbro (okres Tachov), Pivovarská ulice, stavba
kanalizace, ve výkopech zachycen průběh dvou
negativů zdí (městské opevnění?).
Stříbro (okres Tachov), Muzejní náměstí, dozor
při skrývkách pod novou dlažbu v místech
středověké městské zástavby (západní křídlo
minoritského kláštera).
Stříbro (okres Tachov), kostel Panny Marie,
dokumentace hrobových vrstev při snížení terénu
pod novou dlažbu.
Stříbro (okres Tachov), ohradní zeď u kostela
sv. Petra, příkop kolem hřbitova zasypán odpadky
v průběhu 20. století.
Stříbro (okres Tachov), stavba lávky pro pěší
v městském parku pod hradební zdí, suťové
kužele s recentním souvrstvím.
Stříbro (okres Tachov), Třešňová ulice, stavba
komunikace a inženýrských sítí, recentní
souvrství.
Stupno (okres Rokycany), stavba rodinného domu
na parcele č. 115/12, dozor, negativní situace.
Špičák (okres Klatovy), stavba rodinného domu
na parcele č. 204/9, dozor, negativní situace.
Štěpánovice (okres Klatovy), výstavba rodinného
domu na parcele č. 13/9, dozor, negativní situace.
Štěpánovice (okres Klatovy), výstavba rodinného
domu na parcele č. 684, dozor, negativní situace.
Štěpánovice (okres Klatovy), stavba rodinného
domu na parcele č. 850/21, dozor, negativní
situace.
Švihov (okres Klatovy), výstavba komunikace
v lokalitě Záhumenice, dozor, negativní situace.
Točník (okres Klatovy), stavba rodinného domu
na parcele č. 118, dozor, negativní situace.
Týnec u Janovic nad Úhlavou (okres Klatovy), m. č.
Loreta, výstavba rodinného domu na parcele
č. 197/22, dozor, negativní situace.
Újezdec (okres Klatovy), výstavba rodinného
domu na parcele č. 15/11, dozor, negativní
situace.
Újezdec (okres Klatovy), výstavba rodinného
domu na parcele č. 15/14, dozor, negativní
situace.
Vejprnice (okres Plzeň–sever), stavba výrobní
haly, negativní situace.
Veselá (okres Rokycany), výstavba multifunkčního
sportovního hřiště, dozor, zachycen objekt pece
s přilehlou drobnou stavební konstrukcí z 14. / 15.

17
•
•

století.
Vrhaveč (okres Klatovy), výstavba rodinného
domu na parcele č. 369/9, dozor, negativní
situace.
Zbůch (okres Plzeň–sever), stavba výrobního
areálu Gerco, negativní situace.

Záchranné výzkumy a dozory v extravilánech,
větší liniové stavby
• VTL Plynovod DN 1400 RU Kateřinský potok – RU
Přimda (HPPL). Zjišťovací archeologický průzkum.
• Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,
I. etapa. Zjišťovací archeologický průzkum.
• Česká Kubice, Horní a Dolní Folmava (okres
Domažlice), intravilány obcí a mezi obcemi,
stavba vodovodu, kanalizace a ČOV, dozor,
negativní situace.
• Ejpovice (okres Rokycany), rozšiřování dobývacího
prostoru lomu Kyšice, dozor, negativní situace.
• Kaznějov (okres Plzeň–sever), rozšiřování
dobývacího prostoru lomu Kaznějov I, dozor,
negativní situace.
• Pivoň (okres Domažlice), rekonstrukce mostu
ev. č. 19514–2, dozor, negativní situace.
• Sedlice, Zahořany (okr. Domažlice), mezi obcemi,
stavba kanalizace, dozor, negativní výsledek.
• Skořice (okres Rokycany), rekonstrukce mostů
11725–3 a 11725–4, dozor, negativní situace.
• Zářečí u Horažďovic (okres Klatovy), výstavba
nové betonárky, dozor, negativní situace.
Letecká prospekce a fotodokumentace
• Postupné zpracovávání leteckých fotografií
pro archivy Západočeského muzea a ostatních
odborných institucí v regionu.
Nálezové a investorské zprávy
Čísla jednací oddělení záchranných archeologických
výzkumů, fond uložen v archivu oddělení
1/2018

Švihov (okres Klatovy), výstavba
komunikace v lokalitě Záhumenice,
investorská zpráva (J. Smetana)
2/2018 Radobyčice (okres Plzeň–město), hlášení
o sběru (J. Smetana)
6/2018 Kamenný Újezd (okres Rokycany),
bezbariérová pěší trasa, investorská zpráva
(J. Smetana)
8/2018 Břasy (okres Rokycany), stavba rodinného
domu, zpráva o dozoru (M. Šmejdová)
9/2018 Horšovský Týn (okres Domažlice), pokládka
inženýrský sítí kolem čp. 80 v Plzeňské
ulici, zpráva o dozoru (P. Hereit)
10/2018 Horšovský Týn (okres Domažlice), výstavba
parčíku v Benešově ulici, investorská
zpráva (P. Hereit)
12/2018 Horní Folmava (okres Domažlice), stavba
retenční nádrže, investorská zpráva
(P. Hereit)

14/2018 Horšovský Týn (okres Domažlice), přístavba
haly firmy Sigloch, investorská zpráva
(P. Hereit)
16/2018 Štěpánovice (okres Klatovy), stavba
rodinného domu na parcele číslo 684,
zpráva o dozoru (J. Smetana)
18/2018 Štěpánovice (okres Klatovy), stavba
rodinného domu na parcele číslo 13/9,
zpráva o dozoru (J. Smetana)
20/2018 Bělá nad Radbuzou (okres Domažlice),
rekonstrukce mostu ev. č. 1954–2,
investorská zpráva (J. Smetana)
21/2018 Horšovský Týn (okres Rokycany),
rekonstrukce plynovodu na Plzeňském
předměstí, investorská zpráva (P. Hereit)
22/2018 Osek (okres Rokycany), výstavba stájí pro
telata v areálu farmy Osek, investorská
zpráva (J. Smetana)
23/2018 Čerňovice (okres Plzeň–sever), stavba
rodinného domu, zpráva o dozoru
(M. Sochorová)
24/2018 Ejpovice (okres Rokycany), stavba
rodinného domu na parcele číslo 678/4,
zpráva o dozoru (J. Smetana)
25/2018 Oprechtice (okr Domažlice), oprava místní
komunikace, investorská zpráva (P. Hereit)
26/2018 Újezdec (okres Klatovy), stavba rodinného
domu na parcele číslo 15/11, zpráva
o dozoru (J. Smetana)
27/2018 Štěpánovice (okres Klatovy), stavba
rodinného domu na parcele číslo 850/21,
zpráva o dozoru (J. Smetana)
28/2018 Senec (okres Plzeň–sever), stavba
rodinného domu na parcele číslo
749/8–10, zpráva o dozoru (J. Smetana)
29/2018 Bukovec (okres Plzeň–město), stavba
rodinného domu na parcele číslo 36/2,
zpráva o dozoru (J. Smetana)
30/2018 Týnec u Janovic nad Úhlavou (okres
Klatovy), m. č. Loreta, stavba rodinného
domu na parcele číslo 197/22, zpráva
o dozoru (J. Smetana)
31/2018 Liblín (okres Rokycany), vyjádření
(P. Schneiderwinklová)
34/2018 Lešišov (okres Klatovy), stavba rodinného
domu na parcele číslo 24, zpráva o dozoru
(J. Smetana)
35/2018 Čemíny (okres Plzeň–sever), stavba
rodinného domu, zpráva o dozoru
(M. Sochorová)
36/2018 Nemanice (okres Domažlice), výstavba
tůní a odtokového koryta, zpráva o dozoru
(P. Hereit)
37/2018 Stupno (okres Rokycany), stavba
rodinného domu, zpráva o dozoru
(M. Šmejdová)
38/2018 Domažlice (okres Domažlice), přestavba
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39/2018
41/2018

42/2018
43/2018

44/2018
45/2018
46/2018
48/2018
49/2018
50/2018
51/2018
52/2018
53/2018
54/2018
57/2018
58/2018

59/2018
60/2018
61/2018

objektu čp. 373 v ulici Elišky Krásnohorské,
investorská zpráva (P. Hereit)
Mirošov (okres Rokycany), dostavba
ohradní zdi zámku, investorská zpráva
(M. Čechura)
Domažlice (okres Domažlice), výstavba
komunikace a inženýrských sítí v obytné
zóně ve Vrbově ulici, investorská zpráva
(P. Hereit)
Letkov (okres Plzeň–město), stavba
rodinného domu, zpráva o dozoru
(M. Sochorová)
Chotíkov (okres Plzeň–sever), stavba
rodinného domu na parcele číslo 693/165
v ulici Nad školou, zpráva o dozoru
(M. Čechura)
Bolevec (okres Plzeň–město), stavba
rekreačního domu, zpráva o dozoru
(M. Šmejdová)
Litohlavy (okres Rokycany), stavba
rodinného domu, vyjádření (M. Šmejdová)
Plzeň (okres Plzeň–město), Majakovského
ulice, rekonstrukce MS, investorská zpráva
(J. Smetana)
Stříbro (okres Tachov), Plzeňská ulice,
investorská zpráva (P. Břicháček)
Letkov (okres Plzeň–město), stavba
rodinného domu, zpráva o dozoru
(M. Sochorová)
Luby (okres Klatovy), stavba rodinného
domu na parcele číslo 902, zpráva
o dozoru (J. Smetana)
Točník (okres Klatovy), stavba rodinného
domu na parcele číslo 118, zpráva
o dozoru (J. Smetana)
Skořice (okres Rokycany), rekonstrukce
mostů, investorská zpráva (J. Smetana)
Špičák (okres Klatovy), stavba rodinného
domu na parcele číslo 204/9, zpráva
o dozoru (J. Smetana)
Nýrsko (okres Klatovy), stavba rodinného
domu na parcele číslo 981/10, zpráva
o dozoru (J. Smetana)
Domažlice (okres Domažlice), stavba
vodních nádrží v poloze Na cvičáku,
investorská zpráva (P. Hereit)
Křimice (okres Plzeň–město), stavba
kanalizační přípojky v zámeckém areálu,
pozemek parc. č. 6, zpráva o dozoru
(J. Smetana)
Vejprnice (okr.es Plzeň–sever), Avesbury
Business Park, investorská zpráva
(M. Čechura)
Pivoň (okres Domažlice), rekonstrukce
mostu ev. č. 19514–2, investorská zpráva
(J. Smetana)
Křimice (okres Plzeň–město), kanalizační

62/2018
63/2018
64/2018
65/2018
66/2018
67/2018
68/2018
69/2018
70/2018
71/2018
72/2018
73/2018
74/2018
75/2018
77/2018
78/2018
79/2018

80/2018
81/2018
82/2018

přípojka k zámku, zpráva o dozoru
(P. Schneiderwinklová)
Horšovský Týn (okres Domažlice),
rekonstrukce Masarykovy ulice,
investorská zpráva (P. Hereit)
Brnířov (okres Domažlice), rozšíření
kanalizace, investorská zpráva (P. Hereit)
Úněšov (okres Plzeň–sever), přestavba
chaty na parcele číslo 326/45, zpráva
o dozoru (M. Sochorová)
Dobřany (okres Plzeň–sever), Tyršova
ulice, zpráva o dozoru (A. Kordíková,
P. Schneiderwinklová)
Plzeň (okres Plzeň–město), náměstí
generála Píky, rekonstrukce MS,
investorská zpráva (J. Smetana)
Vrhaveč (okres Klatovy), stavba rodinného
domu na parcele číslo 369/9, zpráva
o dozoru (J. Smetana)
Újezdec (okres Klatovy), stavba rodinného
domu na parcele číslo 15/14, zpráva
o dozoru (J. Smetana)
Rokycany (okres Rokycany), vyjádření
(P. Schneiderwinklová)
Stříbro (okres Tachov), ohradní zeď
hřbitova u kostela sv. Petra, investorská
zpráva (P. Břicháček)
Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba
rodinného domu na parcele číslo 1582/16,
hlášení o sběru (J. Smetana)
Stříbro (okres Tachov), městský park –
lávka, investorská zpráva (P. Břicháček)
Česká Kubice – Folmava (okres Domažlice),
výstavba kanalizace, vodovodu a ČOV,
investorská zpráva (P. Hereit)
Stříbro (okres Tachov), kostel Panny Marie,
investorská zpráva (P. Břicháček)
Domažlice (okres Domažlice), stavební
úpravy bazénu a jeho přístavba, zpráva
o dozoru (P. Hereit)
Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba
rodinného domu na parcele číslo 2975/2,
zpráva o dozoru (J. Smetana)
Horšovský Týn (okres Domažlice),
rekonstrukce plynovodu v Masarykově
ulici, zpráva o dozoru (P. Hereit)
Horšovský Týn (okres Domažlice),
rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v Masarykově ulici, zpráva o dozoru
(P. Hereit)
Poleň (okres Klatovy), stavba chaty
na parcele číslo 184/25, zpráva o dozoru
(J. Smetana)
Mirošov (okres Rokycany), stavba průtahu
Mirošova, silnice číslo II/117, III/11725
a III/1783, investorská zpráva (J. Smetana)
Chotíkov (okres Plzeň–sever), stavba
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rodinného domu na parcelách číslo
744/6, 745/2 a 558/153, zpráva o dozoru
(J. Smetana)
83/2018 Rokycany (okres Rokycany), rekonstrukce
vodovodu v ulici M. Šmolíka, investorská
zpráva (M. Čechura)
84/2018 Rokycany (okres Rokycany), rekonstrukce
vodovodu v ulici Na svahu, investorská
zpráva (M. Čechura)
85/2018 Rokycany (okres Rokycany), Klicperova
ulice, investorská zpráva (M. Čechura)
86/2018 Mirošov (okres Rokycany), zámek, stavba
zahradního jezírka, investorská zpráva
(M. Čechura)
87/2018 Stříbro (okres Tachov), Třešňová ulice,
investorská zpráva (P. Břicháček)
88/2018 Koloveč (okres Domažlice), obytná zóna II,
investorská zpráva (J. Smetana)
89/2018 Líšťany (okres Plzeň–sever), úpravy
rodinného domu, zpráva o dozoru
(M. Sochorová)
91/2018 Domažlice (okres Domažlice), stavba
metropolitní sítě, 6. a 7. etapa, v lokalitě
u Chodského hradu, zpráva o dozoru
(P. Hereit)
93/2018 Radobyčice (okres Plzeň–město), lokalita
Výsluní, stavba rekreačního objektu
na parcele číslo 468, zpráva o dozoru
(J. Smetana)
94/2018 Ejpovice (okres Rokycany), rozšíření
dobývacího prostoru Kyšice, investorská
zpráva (J. Smetana)
95/2018 Přestavlky (okres Plzeň–sever),
rekonstrukce VN, investorská zpráva
(M. Sochorová)
96/2018 Hamry (okres Klatovy), výstavba
vysokorychlostní sítě elektronické
komunikace, ppč. 3021, vyjádření
ke stavbě (J. Smetana)
97/2018 Hamry (okres Klatovy), výstavba
vysokorychlostní sítě elektronické
komunikace, ppč. 3224, vyjádření
ke stavbě (J. Smetana)
98/2018 Bukovec (okres Plzeň–město),
rekonstrukce kanalizace v Hlavní a Vedlejší
ulici, investorská zpráva (M. Sochorová)
99/2018 Luženice (ok. Domažlice), obytná zóna II,
stavba kanalizace, investorská zpr. (Hereit)
100/2018 Stříbro (okres Tachov), Muzejní náměstí,
investorská zpráva (P. Břicháček)
101/2018 Sedlice (okres Domažlice), stavba oddílné
kanalizace, předběžná investorská zpráva
za rok 2018 (P. Hereit)
102/2018 Horšovský Týn (okres Domažlice),
rekonstrukce ulice ČSLA, investorská
zpráva (P. Hereit)
103/2018 Horšovský Týn (okres Domažlice),

rekonstrukce ulice U garáží, investorská
zpráva (P. Hereit)
104/2018 Koloveč (okres Domažlice), rekonstrukce
Tyršovy ulice, investorská zpráva
(J. Smetana)
105/2018 Úherce (okres Plzeň–sever), Nový
rybník, výstavba tůní, investorská zpráva
(M. Sochorová)
106/2018 Kamenný Újezd (okres Rokycany),
výstavba vodovodu v části obce za Pilou,
investorská zpráva (J. Smetana)
107/2018 Česká Kubice (okres Domažlice),
rekonstrukce místní komunikace a dešťové
kanalizace, investorská zpráva (P. Hereit)
108/2018 Domažlice (okres Domažlice), výstavba
řadových domů v lokalitě Na Bábě,
předběžná investorská zpráva za rok 2018
(P. Hereit)
109/2018 Plzeň (okres Plzeň–město), Brněnská
ulice, rekonstrukce, investorská zpráva
(M. Sochorová)
110/2018 Kaznějov (okres Plzeň–sever), rozšiřování
dobývacího prostoru lomu Kaznějov I,
investorská zpráva (J. Smetana)
111/2018 Milevsko (okres Písek), kostel svatého Jiljí,
investorská zpráva (P. Břicháček)
112/2018 Plzeň (okres Plzeň–město), armádní
střelnice Lobzy, rekonstrukce kanalizace,
investorská zpráva (M. Sochorová)
113/2018 Zářečí u Horažďovic (okres Klatovy),
výstavba betonárky, investorská zpráva
(P. Schneiderwinklová)
114/2018 Horšov (okres Domažlice), výstavba
kanalizace, II. etapa, investorská zpráva
(P. Hereit)
115/2018 Pocinovice (okres Domažlice), výstavba
kanalizace, vodovodu a ČOV, předběžná
investorská zpráva za rok 2018 (P. Hereit)
Odborné zpracování nálezových souborů a další
výzkumná činnost
Zpracován a v rámci Archeologické mapy České
republiky odeslán do Archeologického ústavu AV ČR,
v.v.i. soubor 8 nálezových zpráv o archeologických
výzkumech na Domažlicku provedených v roce 2017
(P. Hereit).
Odeslán do Národního památkového ústavu
ú.o.p. v Plzni soubor 8 nálezových zpráv a zpráv
o archeologické akci o archeologických výzkumech
na Domažlicku provedených v roce 2017.
Postupné zpracovávání výzkumu v Domažlicích z let
2010 – 2012 do podoby nálezové zprávy (P. Hereit).
Vypracované posudky a vyjádření v souvislosti
s archeologickými výzkumy
Bukovec (okres Plzeň–město), vrtaná studna
na parcele 8/1, vyjádření ke stavbě, čj. 47/2018 OZAV
(M. Sochorová)
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Domažlice (okres Domažlice), stavba „Obytná
zóna Vrbova ulice v Domažlicích (okres týž)“, návrh
rozpočtu na archeologický výzkum, čj. 5/2018 OZAV
(P. Hereit)
Domažlice (okres Domažlice), stavba „Domažlice,
přestavba ubytovacího zařízení na sportovní
centrum“ v ulici Elišky Krásnohorské čp. 373, návrh
rozpočtu na archeologický výzkum, čj. 17/2018 OZAV
(P. Hereit)
Domažlice (okres Domažlice), výměna veřejného
osvětlení v ulicích Špillarova a Waldhegerova, návrh
rozpočtu na archeologický výzkum, čj. 76/2018 OZAV
(P. Hereit)
Domažlice (okres Domažlice), stavba „Řadové domy,
obytná zóna Na Bábě, Domažlice – ulice Javorová
C 2.11, C 2.12, C 2.13, C 2.14, C 2.15, C 2.21, C 2.22,
C 2.23 a C 2.24“, návrh rozpočtu na archeologický
výzkum, čj. 90/2018 OZAV (P. Hereit)
Domažlice (okres Domažlice), stavba „Výstavba
datové optické metropolitní sítě Domažlice – 6. a 7.
etapa“ v lokalitě U jezera a další, zpráva pro kolaudaci
stavby, čj. 92/2018 OZAV (P. Hereit)
Havlovice (okres Domažlice), stavba „Doplnění závor
na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice –
Planá u Mariánských Lázní“, vyjádření ke stavbě,
33/2018 OZAV (P. Hereit)
Horšovský Týn (okres Domažlice), přístavba haly
firmy Sigloch, návrh rozpočtu na archeologický
výzkum, čj. 3/2018
OZAV (P. Hereit)
Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba „Horšovský
Týn (okres Domažlice), parčík Benešova ulice“, návrh
rozpočtu na archeologický výzkum, čj. 4/2018 OZAV
(P. Hereit)
Mnichov (okres Domažlice), oprava malé vodní
nádrže, zpráva pro kolaudaci stavby, čj. 56/2018
OZAV (P. Hereit)
Nýrsko (okres Klatovy), výstavba RS a PRS, vyjádření
ke stavbě, čj. 13/2018 OZAV (M. Sochorová)
Přestavlky (okres Plzeň–jih), stavba „Rekonstrukce
VN Jordán I“, vyjádření ke stavbě, čj. 7/2018 OZAV
(M. Sochorová)
Přeštice (okres Plzeň–jih) – Chrást (okres Plzeň–
město), zdvojení vysokého napětí, vyjádření
k projektu, čj. 55/2018 OZAV (J. Smetana)
Přívětice (okres Rokycany), stavba rodinného domu,
vyjádření ke stavbě, čj. 32/2018 OZAV (M. Šmejdová)
Semošice (okres Domažlice), stavba přípojky kNN
k ppč. 1533, vyjádření ke stavbě, čj. 15/2018 OZAV
(P. Hereit)
Švihov (okres Klatovy), stavba „Na Záhumenici, 12
RD – kNN“, vyjádření k projektu, čj. 19/2018 OZAV
(J. Smetana)
Tlučná (okres Plzeň–sever), stavba rodinného domu
na parcele číslo 162, vyjádření k projektu, čj. 11/2018

OZAV (J. Smetana)
Zbiroh (okres Rokycany), výstavba VPS, vyjádření
ke stavbě, čj. 40/2018 OZAV (P. Schneiderwinklová).
Recenzní posudky pro odborný tisk
Recenzní posudky pro časopis Archaeologie historica
(M. Čechura, P. Schneiderwinklová), pro časopis
Historie, otázky, problémy (M. Čechura), Archeologie
v západních Čechách (M. Čechura) a Acta rerum
naturalium – Stříbrná Jihlava (P. Schneiderwinklová).
Kvalifikační práce
Oponentské
posudky
bakalářských
prací,
Archeologický ústav JČU České Budějovice
(P. Břicháček).
Oponentské posudky pro bakalářské a diplomové
práce, ZČU v Plzni (M. Čechura).
Zpracování Archeologické mapy České republiky
Archeologická mapa ČR (AMČR) je softwarová
aplikace, která slouží ke shromažďování dat
o plánovaných terénních zásazích, rozdělování
archeologických
výzkumů
mezi
oprávněné
organizace a sběru informací o jejich výsledcích.
V rámci této aplikace bylo prováděno postupné
zpracování dat o archeologických výzkumech
provedených
oddělením
záchranných
archeologických výzkumů v letech 2017 a 2018
(A. Kordíková, P. Schneiderwinklová, J. Smetana).

Oddělení starších dějin
Záchranné archeologické výzkumy
bez sbírkotvorného přínosu
• Bezděkov, RO, p.č. 629/6, kNN
• Bor, TC, Nová Hospoda CTP, vzVN
• Česká Bříza, PS, pč. 714 – kNN
• Dobřany, fara, dětské centrum Anežka Česká
• Dolany, PS, Dolany p.č. 32, DTS, vzNN
• Ejpovice, kanalizace a ČOV 2. Etapa
• Heřmanova Huť, PS, Dolní Sekyřany ppč. 317/2,
kNN
• Holoubkov, NN, VO
• HOLÝŠOV, ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU
EVOBUS
• Horní Bříza, PS, K cihelně, ppč.1554/9, kNN
• Horšovský Týn, Lidická, obytná zóna II. Etapa
• Kamenný Újezd, RO, p.č. 222/2, kNN
• Kasejovice, PJ, Řesanice, kNN, vNN
• Kaznějov, PS, K Sídlišti 353, kNN
• Klatovy Sobětice II. etapa stezka pro pěší
a cyklisty podél silnice I/22
• Konstantinovy Lázně, TC, nádraží, kNN
• Líně, PS, p.č. 1231/1, kNN
• Manětín, kostel sv. Barbory, stavební úpravy
– I. Etapa

21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nečtiny, zámek čp. 1, víceúčelové hřiště
Nepomuk, Nové Město – kNN
Nepomuk, PJ, pč. 566/20 – NN
Obora u Kaznějova, PS, Obora Obec 3, kNN
Olešná u Radnic, HPC
Plasy, PS, Plzeňská čp. 41 – kNN
Plzeň, Dlouhá, rekonstrukce ulice
Plzeň, hotel Continental, HV přípojka
Plzeň, K Hůrce, parc.č. 1069/9 – kNN
Plzeň – Karlovarská + 5, reko MS
Plzeň, Ke Kukačce, úprava vnitrobloku
Plzeň – Koterov – Starý Plzenec, cyklostezka
Plzeň, Kotíkovská, p.p.č. 11255/2, kNN
Plzeň – Koželužská + 3, reko MS
Plzeň, Ledecká ulice, obnova vodovodu
a přípojek
Plzeň – Lhota, sokolovna I. etapa
Plzeň – Litice, 26. ZŠ – školní hřiště
Plzeň, Mikulášská, přeložky kanalizace
a vodovodu
Plzeň – Nade Mží, reko MS
Plzeň, Náplavka Radbuza
Plzeň, Nepomucká, RD
Plzeň, Park Vinice
Plzeň, Revoluční – Dlouhá, úprava vnitrobloku
Plzeň, Rezidence Mlýnská strouha
Plzeň – Skrétova 15 – 19 HP, reko MS
Plzeň, SOU stavební, výstavba nové haly
Plzeň, Šumavská – autobusový terminál
Plzeň, Technická p.č. 8456/1, LDS–VN
Plzeň – U Borského parku, reko MS
Plzeň, úsek ZOO, Greenways sportovně rekreační
trasy v údolích řek, Mže
Plzeň, Úslavská, dostavba sportovní haly
Plzeň, V Hliníku, vodovod
Plzeň, Zábělská, regenerace vnitrobloku
Plzeň, Zahradní ul., kNN
Plzeň – zakrytí 4 hrobek na hřbitově Všech
svatých
Plzeň, ZČU – Přístavba menzy Bory
Přehýšov, PS, Bítov, ppč. 622, kNN
Skapce, TC, Krtín obec, TS, kNN
Starý Plzenec, PM, Lesní, č.26, č.32, kNN
Stříbro, Soběslavova + 1, ROZ MS
Stříbro, TC, p.č. 330/3 – kNN
Sušice, opravy telekomunikačních sítí
Tachov, Tovární, Delta, kVN, NN, DTS
Všeruby, DO, II/184 – přeložka kNN
Všeruby, II/184 průtah
Zbůch, PS, V Olšinkách, ppč.765/4, kNN
Žihle, PS, pč. 1511/1, VN, TS, kNN, NN

Nálezové zprávy, investorské zprávy, zprávy
o provedení výzkumu, vyjádření k provedení
výzkumu, antropologické zprávy (Čísla jednací fondu
historické archeologie oddělení starších dějin, uložen
v archivu oddělení)
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
14/2018
15/2018

16/2018
17/2018
18/2018
19/2018
20/2018
21/2018
22/2018
23/2018

Tachov, p.č. 942/13 – kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
Rybnice u Kaznějova, parc. č. 34,
kanalizační přípojka, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
Křenovy, společná zařízení, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, Lobezská, p. č. 742/72. kVN, TS, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Rokycany p.p.č. 95, nové oplocení,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, Hluboká + 1, reko MS
GridServices, s.r.o. vyjádření k provedení
výzkumu
Plzeň, Třešňová + 2, reko MS, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, Borová + 3, reko MS, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
Domažlice, Mánesova + 3, reko MS,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň – Lochotín, Sokolovská, reko MS,
etapa A, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
Plzeň, Doudlevecká, p.č.6511/2,3, kVN, TS,
kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, Zahradní ul., kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
Puclice, Most ev. č. 19 352–2, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
Lhůta HOBBY ZOO, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
Litohlavy, parc. č. 1095/28, 1095/54
a 1095/62, novostavba RD a krytého stání
pro 2 OA, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
Rekonstrukce zastávky Kornatice, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
Zruč – Senec, PS, Senec, č.e. 177, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Bor, TC, Nová Hospoda CTP, vzVN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, Vejprnická 1157/32, Lidl, kVN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, hotel Continental, HV přípojka,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, Lidická p.p.č. 11629/2, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Mirošov, novostavba rodinného domu,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň – Hornická, reko VTL RS, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
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24/2018 Plzeň, Ledecká, p.č. 1081/1, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
25/2018 Velké Dvorce – FLUSÁRNA TC_0083 – DTS,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
26/2018 Lhota, Na Dolíkách VII., kNN, 24 RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
27/2018 Tymákov, p.p.č. 2079/3, novostavba
rodinného domu, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
28/2018 Plasy, PS, Plzeňská 2, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
29/2018 Plzeň – Nade Mží, reko MS, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
30/2018 Dobřany, fara, dětské centrum Anežka
Česká, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
31/2018 Nečtiny, kostel sv. Jakuba, hrobka,
nálezová zpráva (Orna)
32/2018 Skvrňany, plynová přípojka k pozemku
parc. č. 1801/2, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
33/2018 Manětín, kostel sv. Barbory, stavební
úpravy – I. Etapa, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
34/2018 Dýšina, PM, p.č. 88, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
35/2018 Plzeň – Lochotín, reko MS – kolektory –
1. etapa, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
36/2018 Plzeň, Viléma Blodka, Jakuba Jana Ryby,
reko MS, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
37/2018 Rokycany, Mokroušská, kVN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
38/2018 Žihle, PS, pč. 1511/1, VN, TS, kNN, NN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
39/2018 Obora u Kaznějova, PS, Obora Obec 3,
kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
40/2018 Nepomuk, PJ, pč. 566/20 – NN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
41/2018 Číhaná, parc. č. 42, novostavba RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
42/2018 Plzeň, Křimice, Žitná, p.č. 1097/88, VN, TS,
NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
43/2018 Plzeň – Lochotín, reko MS – kolektory –
2. etapa, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
44/2018 Plzeň, Dlouhá, rekonstrukce ulice, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
45/2018 Trhomné, novostavba rekreační chaty,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
46/2018 Plzeň, K Hůrce, parc.č. 1069/9 – kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
47/2018 Plzeň – Skrétova 15 – 19 HP, reko MS,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
48/2018 TYMÁKOV, P.P.Č. 2079/10, NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU, vyjádření k provedení

49/2018
50/2018
51/2018
52/2018
53/2018
54/2018
55/2018
56/2018
57/2018
58/2018
59/2018
60/2018
61/2018
62/2018
63/2018
64/2018
65/2018
66/2018
67/2018
68/2018
69/2018
70/2018
71/2018
72/2018
73/2018

výzkumu (Orna)
TYMÁKOV, P.P.Č. 2079/11, NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
TYMÁKOV, P.P.Č. 2079/12, NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
TYMÁKOV, P.P.Č. 2079/7, NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
TYMÁKOV, P.P.Č. 2079/8, NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
Bezděkov, RO, p.č. 629/6, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
Plasy, PS, Plzeňská čp. 41 – kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
Česká Bříza, PS, pč. 714 – kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
Dolany, PS, Dolany p.č. 32, DTS, vzNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, Anglické náb. p5573/2 kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň – Skvrňany, parc. č. 1801/2, plynová
přípojka, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
Plzeň, Pod Mikulkou, p.č. 11616/1, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Stupno, parc. č. 115/11, novostavba RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, Prvomájová, p.1075/1, TS, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Zruč – Senec, Ke Březí 274, 275, úpravy BD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň – U Borského parku, reko MS, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, SOU stavební, výstavba nové haly,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, Úslavská, dostavba sportovní haly,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
Hromnice, PS, p.č. 756/131, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, Šumavská, p. č. 5659/9, kVN,
vyjádření k provedení výzkumu(Orna)
Plzeň, Skrétova, p.č. 10527/1, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, Rokycanská, p.č. 2883/1, kVN, TS, kN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Křelovice, PS, ppč. 4016, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, Zábělská, regenerace vnitrobloku,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
Krsy, novostavba RD, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
Skapce, TC, Krtín obec, TS, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
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74/2018 Plzeň, Park Vinice, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
75/2018 Plzeň, Kotíkovská, p.p.č. 11255/2, kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
76/2018 Plzeň, Technická p.č. 8456/1, LDS–VN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
77/2018 Plzeň, ZČU – Přístavba menzy Bory, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
78/2018 Kaznějov, PS, K Sídlišti 353, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
79/2018 Starý Plzenec, Blochův statek, výstavba
bytového domu, zpráva o provedení
výzkumu
(Orna)
80/2018 Plzeň, Jesenická, Hořejší, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
81/2018 Plzeň – Lochotín, reko MS – 3. etapa –
kolektory, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
82/2018 Plzeň, Bolevecká, p.č.11586/8, kVN, TS,
kNN, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
83/2018 Plzeň – Litice, 26. ZŠ – školní hřiště, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
84/2018 Malesice, PM, Dolní Vlkýš p.č. 200, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
85/2018 Malesice, PM, Dolní Vlkýš p.č. 203/2, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
86/2018 Trnová, rekonstrukce MK, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
87/2018 Poběžovice čp. 137, parc. č. 257, stavební
úpravy objektu, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
88/2018 Tymákov, parc. č. 2079/4, novostavba RD
a zpevněné plochy, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
89/2018 Plzeň, Folmavská, p.č. 8492/38, kVN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
90/2018 Plzeň, Zborovská, p.č. 254/19, BD, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
91/2018 Tymákov, parc. č. 2079/10, novostavba RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
92/2018 Domažlice, Vrbova, 2382/1 – TS, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
93/2018 Smolov, DO, č.p. 8 – vedení NN, vyjádření k
provedení výzkumu (Orna)
94/2018 Tymákov, parc. č. 2079/5, novostavba RD
s garáží, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
95/2018 Pocinovice, DO – kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
96/2018 TYMÁKOV, P.P.Č. 2079/12, NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
97/2018 Přívětice, par. čísla 5/7 a 648/2, novostavba
RD, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)

98/2018
99/2018
100/2018
101/2018
102/2018
103/2018
104/2018
105/2018
106/2018
107/2018
108/2018
109/2018
110/2018
111/2018
112/2018
113/2018
114/2018
115/2018
116/2018
117/2018
118/2018
119/2018

Mariánská Týnice, dostavba východního
ambitu, průběžná zpráva (Orna)
Líně, PS, p.č. 1231/1, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
Třemošná, parc. č. 103/1, truhlářská
dílna, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
Plzeň, rekonstrukce TV v DKV, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, Poděbradova, p.č.9516/2,
kNN, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
Plzeň, Ledecká ulice, obnova vodovodu
a přípojek, zpráva o provedení výzkumu
(Orna)
Plzeň, Mikulášská, přeložky kanalizace
a vodovodu, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
Rokycany, parc. č. 2099/2, novostavba
RD, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
Tachov, Tovární, Delta, kVN, NN, DTS,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
Všeruby, DO, II/184 – přeložka kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
Domažlice, TS DO_0520, DO_0524
– kabel VN, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
Rokycany, parc. č. 2071/2, novostavba
RD, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
Plzeň, Lidická p.p.č. 11629/2, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu(Orna)
Olešná u Radnic, HPC, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
Žichlice, prodloužení vodovodu
a kanalizace, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
Mariánská Týnice, dostavba východního
ambitu, průběžná zpráva (Orna)
Líně, parc. č. 566/3, novostavba
rodinného domu, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
Stříbro, TC, Mírová, p.č. 1402/593 – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Vejprnice, PS, Lesní zátiší, ppč1246/44,
DTS, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
Rokycany p.p.č. 740/34, novostavba
rodinného domu, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
Plzeň – Lochotín, reko MS, 4. etapa,
kolektory, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
Ejpovice, RO, p.č. 711, 726, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
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120/2018 Břasy, RO, Vranovice, p.č. 57, vVN, TS,
kNN, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
121/2018 Plzeň, V Hliníku, vodovod, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
122/2018 Břasy, Vodárna keramiky, RO 0303, TS,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
123/2018 Mariánská Týnice, dostavba východního
ambitu, průběžná zpráva (Orna)
124/2018 Šťáhlavy, PM, p.č.523/7, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
125/2018 Plzeň, K Prokopávce, p.č.3203/4, rVN,
kVN, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
126/2018 Holýšov, DO, Belgická – kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
127/2018 HÁJEK, DO, parc.č. 792 – kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
128/2018 Plzeň, Ke Kukačce, úprava vnitrobloku,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
129/2018 Nepomuk, Nové Město – kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
130/2018 Plzeň, Revoluční – Dlouhá, úprava
vnitrobloku, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
131/2018 Starý Plzenec, parc. č. 721/17, rodinný
dům, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
132/2018 Chotíkov, p.p.č. 688/21 a 688/23,
novostavba RD, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
133/2018 Heřmanova Huť, PS, p.č. 378 – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
134/2018 Mirošov, RO, náměstí Míru, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
135/2018 Pec – kNN pro p.č. 1492/3, okres DO,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
136/2018 Ejpovice p.p.č. 37/2, novostavba RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
137/2018 Letkov, PM, Staroplzenecká, p.č.392/1,
kNN, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
138/2018 Osek u Rokycan, p.č. 822/127,
novostavba RD, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
139/2018 Rokycany, p.p.č. 740/55, novostavba RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
140/2018 Kdyně, novostavba RD, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
141/2018 Všeruby, PS, ppč. 408, kNN, DTS,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
142/2018 Tymákov, p.p.č. 2079/6, novostavba RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
143/2018 Folmava, čerpací stanice LPG F1,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
144/2018 Koterov – Starý Plzenec, cyklostezka,

145/2018
146/2018
147/2018
148/2018
149/2018
150/2018
151/2018
152/2018
153/2018
154/2018
155/2018
156/2018
157/2018
158/2018
159/2018
160/2018
161/2018
162/2018
163/2018
164/2018
165/2018
166/2018
167/2018
168/2018

zpráva o provedení výzkumu (Orna)
Starý Plzenec, PM, Lesní, č.26, č.32, kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
Plzeň – Karlovarská + 5, reko MS, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
Heřmanova Huť, PS, Dolní Sekyřany ppč.
317/2, kNN, zpráva o provedení výzkumu
(Orna)
Plzeň, úsek ZOO, Greenways sportovně
rekreační trasy v údolích řek, Mže, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
Prapořiště, DO – obnova vedeníNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Poběžovice u Domažlic, DO, Příkopy,
186/1 – kNN, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
Všeruby, DO, II/184 – přeložka kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
Horní Bříza, parc. č. 1761/242, rodinný
dům, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
Příkosice čp. 159, přístavba RD, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, Šumavská– autobusový terminál,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
Chrást u Plzně – Radnice, přejezdy,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Cekov, RO – kNN, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
Nýřany, PS, novostavba RD na ppč.
2001/11, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
Líšťany, PS, Těchoděly, č.p. 70, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Rokycany p.p.č. 740/43, novostavba RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Mlečice 38, změna rodinného domu,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Druztová, parc. č. 351, rodinný dům,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, K Losiné, p.č. 1493/6, kVN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Řenče, PJ, pč. 510/1, DTS, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
Příkosice – Nezvěstice, vybudování
obchozí trasy, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
Prapořiště, DO, č.p. 115 – vedení NN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
Plzeň – Koželužská + 3, reko MS, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
Plzeň, Žlutická, p.č. 3763, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
Klatovy Sobětice II. etapa stezka pro
pěší a cyklisty podél silnice I/22, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
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169/2018 Horšovský Týn, Lidická, obytná zóna
II. Etapa, zpráva o provedení výzkumu
(Orna)
170/2018 Kamenný Újezd, RO, p.č. 222/2, kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
171/2018 Pňovany, PS, ppč. 1175/65, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
172/2018 Plzeň, – Kaštanová, reko MS, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
173/2018 Újezd u Domažlic, V0D6C_P_W2022_
LO_DOUJE_OK, vyjádření k provedení
výzkumu
(Orna)
174/2018 Všeruby, II/184 průtah, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
175/2018 HOLÝŠOV, ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO
ZÁVODU EVOBUS, zpráva o provedení
výzkumu
(Orna)
176/2018 Plzeň, Nepomucká, RD, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
177/2018 Chocomyšl, vnitropodniková čerpací
stanice, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
178/2018 Manětín, kostel sv. Jana Křtitele, stavební
úpravy interiéru, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
179/2018 Plzeň – Litice, kostel sv. Petra a Pavla,
stavební úpravy, nálezová zpráva (Orna)
180/2018 Mohelnice obec, PJ–rekonstrukce sítě N,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
181/2018 Milavče, DO – obnova vedení NN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
182/2018 Hracholusky, PS, ppč. 321/1, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
183/2018 Stříbro, TC, p.č. 330/3 – kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
184/2018 Kasejovice, PJ, Řesanice, kNN, vNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
185/2018 Konstantinovy Lázně, TC, nádraží, kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
186/2018 Heřmanova Huť, PS, K Samotě, ppč.806,
kNN, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
187/2018 Domažlice – Planá, rekonstrukce
přejezdu v km 36,756, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
188/2018 Stříbro, Soběslavova + 1, ROZ MS, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
189/2018 Plasy, PS, ppč. 265/8, kNN, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
190/2018 Dobřív, parc. č. 49/41, novostavba RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
191/2018 Ejpovice, parc. č. 223, novostavba RD
a garáže, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
192/2018 Nečtiny, zámek čp. 1, víceúčelové hřiště,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

193/2018 Mirošov, lokalita nad Gustavkou,
protipovodňová opatření, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
194/2018 Plzeň, Nepomucká, p.č. 1452/7, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
195/2018 Komušín, RVDSL1819_C_P_HORA328–
HORA2HR_MET, vyjádření k provedení
výzkumu (Orna)
196/2018 Přehýšov, PS, Bítov, ppč. 622, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
197/2018 Starý Plzenec, PM, Malá Strana, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
198/2018 Mokrouše, parc.č. 85/2, NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU, vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
199/2018 Mirošov, Příkosická, kVN, TS, kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
200/2018 Stupno, parc. č. 97/1, výstavba RD,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
201/2018 Plzeň, Slovanská alej, p.č. 3959, kVN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
202/2018 Plzeň, Malostranská 143, reko přípojky,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
203/2018 Zbůch, PS, V Olšinkách, ppč.765/4, kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
204/2018 Luková, kostel sv. Jiří, stavební úpravy,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
205/2018 Nové Sedliště, TC, p.č. 160/10 – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
206/2018 Útušice, PJ, parc. č. 280/16 – kNN,
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
207/2018 Hrádek, RO, Rokycanská, p. č. 1575/111,
kNN, vyjádření k provedení výzkumu
(Orna)
208/2018 Klášter Chotěšov – záchrana a využití
konventu kláštera v chotěšově, průběžná
zpráva (Orna)
209/2018 Horní Bříza, PS, K cihelně, ppč.1554/9,
kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
210/2018 Sušice, opravy telekomunikačních sítí,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
211/2018 Hostouň, výstavba PZS v km 28,872
trati Domažlice – Planá u M.L., vyjádření
k provedení výzkumu (Orna)
Písemná odborná vyjádření (M. Hus)
•
•
•

Studie „Řád zlaté ostruhy a lateránský palatinát“
pro Centrum baroka Plzeňského kraje; v lednu
2018
Posudek na zhotovení replik uniforem celní
správy ČSR (vz.23) pro Kabinet historie celnictví
Generálního ředitelství cel ČR; v září 2018
Studie „Jáchymovský výtěžkový tolar a struktura
oběživa v Čechách v 18.století“ pro Centrum
baroka Plzeňského kraje; v červnu 2018

26
Určování sbírek pro jiné organizace

Zpracování nálezů mincí na Plzeňsku (M. Hus)

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

určení a popis obsahu fotografií četnictva
na Kralovicku na počátku 20. století. Pro MaG
SP Mariánská Týnice (A. Kožíšková); leden 2018
(M. Hus)
určení a popis různých vyznamenání z 1. sv.války.
Pro DHP Přeštice (Mgr. R. Süsová); únor 2018
(M. Hus)
určení a popis obsahu fotografií dragounů při
slavnostech v Plzni v první třetině 20. století.
Pro NMP ZČM (Mgr. T. Bernhardt); květen 2018
(M. Hus)
určení a popis obsahu fotografií vojsk a techniky
na Plzeňsku při okupaci 1968. Pro MaG SP
Mariánská Týnice (A. Kožíšková); červenec 2018
(M. Hus)
určení a popis obsahu fotografií ostrostřelců
při různých slavnostech v Plzni v první třetině
20. století. Pro NMP ZČM (Mgr. T. Bernhardt);
listopad 2018 (M. Hus)
Určování zbraní a militarií pro muzeum Sokolov
(B. Diviš)
Určování zbraní a militarií pro Patton Memorial
(B. Diviš)
Určování nábojů pro Společnost pro studium
nábojů (B. Diviš)
Určování zbraní pro OKTE PČR KŘP Plzeň (B. Diviš)
Určování zbraní a militarií pro Kabinet celnictví
(B. Diviš)

Recenzní posudky
• Almanach západočeských spisovatelů „Moje
republika“, vydalo Středisko západočeských
spisovatelů Plzeň (red. M. Čekanová); únor 2018
(M. Hus)
• „Za Malickou bránou. Historie Městského obvodu
Plzeň – 1“. Autor J. Drnek (CSA Plzeň), vyd.
MO Plzeň –1; duben 2018 (M. Hus)
• „Jaroslav Bílý – od rakouskouherského námořníka
po správce muzea“. Autorka Mgr. R. Praumová,
Sborník MBH Rokycany 2018; červen 2018
(M. Hus)
• „Zámecké služebnictvo a hofštát v Manětíně
v první třetině 18.století“. Autorka dr. I. Bukačová,
vyd. Centrum baroka Plzeňského kraje; červenec
2018 (M. Hus)
• recenze knihy Technologie a archeometrické
studium středověké keramiky od L. Čapek a kol.
(J. Orna)
• recenze článku Jímka 938 z Chrudimi – Hradební
ulice pro AH 43/2 (J. Orna)
• recenze článku Obraz vrcholně a pozdně
středověkého osídlení klášterního městečka
Touškova na základě archeologických pramenů
od A. Zelenky pro AZČ 14 (J. Orna)
• recenze článku Záchranný archeologický
výzkum u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích
od J. Bouda a kol. pro AZČ 9/2 (J. Orna)

nález 1 římské mince v Horažďovicích, pro MM
Horažďovice; únor 2018
• nález 3 mincí při ZAV NPÚ na Novém hradě
(Stráž u Tachova); září 2018
• nález 1 římské mince v Malesicích, pro oddšlení
pravěku ZČM; září 2018
• nález 1 římské mince v Radošově, pro oddšlení
pravěku ZČM; říjen 2018
• nález 1 středověké mince v Stříbře, pro oddšlení
pravěku ZČM; říjen 2018
• nález 1 středověké mince při ZAV NPÚ na hradě
Švihov; říjen 2018
• nález 2 římských mincí v Nýřanech, pro oddšlení
pravěku ZČM; prosinec 2018
• určování 30 středověkých německých mincí pro
MBH v Rokycanech; prosinec 2018
• nálezy ze ZAV Horšovský Týn 1995, Domažlice
1999 a Plasy 2016)
• depoty Kbelany 2016, Plasy 2017, Holýšov 2017)
Vedení akviziční administrativy, tj. nákupní protokoly,
kupní smlouvy, darovací listiny a smlouvy aj.
průběžně v celém roce a svolání a vedení Poradního
sboru pro sbírkotvornou činnost historických
oddělení Západočeského muzea (M. Hus – tajemník
nákupní komise)
Uspořádání příruční knihovny (M. Kuldová)

Oddělení novějších dějin
•
•

•

•
•
•
•

Zpracování hesel pro turistický portál Plzeňského
kraje Turistů ráj pro zřizovatele – Odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu (Krčmář).
Zpracování tématu reformace v Čechách
a Plzeňském kraji pro Regionální rozvojová
agentura Plzeňského kraje o.p.s. a zřizovatele –
Odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu v rámci mezinárodního projektu European
Cultural Route of Reformation, výstup přednáška
Reformace a její předzvěst v Čechách (Krčmář).
Odborné zpracování tématu řádu benediktýnů
pro výstavní účely, ve spolupráci s Regionálním
muzeem Kladrubska v Kladrubech, výstupem
byla výstava Benediktini v Regionálním muzeu
Kladrubska v Kladrubech a přednášky Benediktini
a Benediktini v Plzeňském kraji (Krčmář).
Průběžné doplňování databáze s fotografiemi
rozšíření kultu sv. Jana Nepomuckého (Krčmář).
Dokumentace, historie a stavební podoby Plzně
(Krčmář).
Odborné zpracování části sbírkového souboru
pohlednic a jeho digitalizace (Tománková).
Zpracování a určení kolorovaných diapositivů
pro výstavu Plzeň na historických kolorovaných
diapozitivech v prostorách Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Plzni (Krčmář).

27
•

•

•

Zpracování témat pro výstavu Všeho do času…
(1788 – 1918) – zpracovány části Počátky fotbalu
v Plzni, Počátky hokeje v Plzni, Doba změny
dresů, Časy zlý na frontě, Časy zlý v Plzni, Exploze
muničky v Bolevci 25. května 1917, Válka v Plzni
na kolorovaných diapositivech, 1918 – změna
doby (Krčmář).
Zpracování témat pro výstavu Všeho do času…
(1788 – 1918) – zpracovány části „Technologický
pokrok v 19. století“ a „Konzervování času
v 19. století. Fotografie a fonograf“ (Tománková).
Zpracování seznamu a základních dat
o divadelních spolcích z 50. let 20. století v Plzni
(Kuníková).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Odborná činnost oddělení všech pracovníků
oddělení je soustředěna na průběžné získávání,
revizi a doplňování poznatků o sbírkových
předmětech z jednotlivých sbírkových fondů. Nová
zjištění a z nich vycházející závěry a hodnocení jsou
jednak doplňována do interních odborných karet
a elektronické evidence Demus, jednak zveřejňována
v databázi infopointů stálé expozice Umělecké
řemeslo / Užité umění, prostřednictvím sezónních
výstav, odborných článků a publikací. Součástí
odborné činnosti je rovněž zpracování rešerší pro
instituce a badatele na základě konkrétních dotazů.
Odborná činnost převážně členěna dle zaměření
jednotlivých kurátorů sbírkových fondů – Kotorová
– kov, textil, grafika, Merglová - Pánková – keramika,
porcelán, Mleziva – kovy, umění Blízkého a Dálného
východu, antika, Mergl – sklo, varia
Další odborná činnost:
• odborná revize popisů a určení tisků ze
17. století ve fondu grafiky, na základě čehož
došlo k navrácení a zařazení vyňatých částí
zpět do původních publikací deponovaných
v knihovně ZČM (Kotorová).
• pokračoval průzkum církevních textilií a výšivek
(fond Textilu), určení materiálů a zjišťování
akvizičních údajů v archivu muzea (Kotorová,
Merglová - Pánková).
• příprava podkladů, revize popisů a přeurčení
předmětů v rámci
přípravy výstavy ke
Smetanovským dnům 2018 „Všeho do času...
1788–1918“ (Kotorová, Mleziva).
• příprava podkladů k připravované výstavě
„Umělecká litina ze sbírky Západočeského
muzea v Plzni“ pro Muzeum Třineckých železáren
a města Třince (březen–červen 2019) (Kotorová,
Mleziva).
• příprava odborného článku o íránské keramice
pro Annals of the Náprstek Museum (Mleziva..
• orientální podsbírka – především doplnění
původu japonských dřevořezů dle dohledaných
archivních záznamů, oprava určení blízkovýchodní keramiky apod. (Mleziva).

•
•

•

odborné korektury textu pro publikaci Dědictví
z oceli pro Jihomoravské muzeum ve Znojmě
(Mleziva).
v souvislosti se zpracováním údajů o stavu
odborného školství keramického průmyslu konce
19. a poloviny 20. století (spolupráce se SOAP
Karlovy Vary, Plzeň, Cheb) pokračovalo mapování
sbírkového materiálu a dokumentace v SOA
Karlovy Vary, ve školním archívu Keramické
školy v Karlových Varech a Karlovarském muzeu
(Merglová - Pánková).
pokračovala spolupráce na základním výzkumu v rámci projektu zpracování německých
a holandských fajánsí ve sbírkách uměleckoprůmyslového oddělení, projekt s Germanisches
Nationalmuseum, Norimberk a dalšími ústavy,
na území ČR, kde se nacházejí sbírky tohoto typu
(Merglová - Pánková, Mergl)

Oddělení národopisné
Obdobně jako v předcházejících letech, také
v roce 2018 byla převážná část odborných aktivit
pracovníků národopisného oddělení zaměřena
na odborné zhodnocování předmětů, evidovaných
v etnografické podsbírce v souvislosti s realizací
generální inventarizace a revizemi příslušných
evidenčních záznamů. Zmíněné revize byly v roce
2018 realizovány napříč jednotlivými sbírkovými
fondy a pomocnými fondy téže podsbírky.
Obdobným způsobem docházelo v roce 2018
k odbornému zpracování a základnímu katalogizování doposud nezpracovaných pozůstalostí
a k jejich zařazení do pomocných fondů etnografické
podsbírky pod signaturami MA2, PA2, RA2.
Uvedeným způsobem byla zpracována pozůstalost
„Václav Pokorný“, zpracovány (popř. nově založeny)
pomocné fondy: „Klub mandolinistů a kytaristů
Plzeň“, „Plzeňsko“, „Loutkové divadelní hry“ a „Karel
Rodina – soupis varhan“. Při základním katalogizování
výše uvedených pozůstalostí bylo, obdobně jako
v předcházejících letech, využíváno dobrovolných
stážistů a praktikantů, působících při národopisném
oddělení na základě dobrovolnických smluv, popř.
smluv uzavřených s plzeňskými středními školami
a FF ZČU v Plzni.
Vyjma pokračující práce na odborném zhodnocování
sbírkových fondů etnografické podsbírky v průběhu
generální inventarizace, se pracovníci odd. věnovali
následujícím úkolům.
Výstavní a expoziční projekty
• zpracování libreta a scénáře k výstavě „Plzeň
a republika Československá: Fotografie ze sbírek
Národopisného muzea Plzeňska“ (Bernhardt);
• zpracování libreta a scénáře k výstavě
„Československý svéráz, aneb hledání národního
stylu“ (Chmelenský, Mušková, Štorková);
• zpracování části scénáře k výstavě „Všeho do času
(1788 – 1918)“ (Mušková, Chmelenský, Štorková);
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•

zpracování podkladů pro putovní výstavu „Plzeň
za socialismu“ (Štorková);
• zpracování podkladů pro putovní výstavu „Jiné
Plzeňsko“ (Štorková);
• příprava scénáře pro stálou expozici
národopisného muzea Plzeňska s názvem
„Rok na vsi, aneb Od Martina do Martina“
(Chmelenský).
Další (zejm. tištěné) výstupy odborné práce
pracovníků národopisného odd. jsou uvedeny
v kapitole věnované publikační činnosti.

Centrum paleobiodiverzity

Oddělení botanické
Cílený či příležitostný floristický průzkum, ověřování
výskytu vzácných druhů apod.: Plzeňsko, Český
les, Slavkovský les, Rokycansko, Klatovsko, Plánický
hřeben, Šumava, Chebsko atd. – desítky dílčích
lokalit (O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).
Terénní průzkum a fotodokumentace lokalit
se zanikajícím typem vegetace na Plzeňsku
(S. Pecháčková, O. Peksa).
Terénní průzkum, založení trvalých ploch ke sledování vegetace, fotodokumentace a management
bývalého VVP na Šlovickém vrchu u Dobřan
(O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).

Odborná činnost Centra Paleobiodiversity se
z větší části týkala odborného zpracování a revizí
sbírkových předmětů, terénní výzkumy, odborné
recenzní posudky odborných článků pro prestižní
mezinárodní časopisy a konzultací pro státní správu
i pro širokou veřejnost.

Výzkum symbiotických řas (fotobiontů) v lišejnících –
řada dílčích projektů, většinou ve spolupráci s PřF UK
v Praze (O. Peksa).

Terénní výzkumy, kterých se účastnili nebo je
organizovali pracovníci Centra Paleobiodiversity,
probíhaly jak v Česku, tak v zahraničí (USA).

Determinace lišejníků pro různé badatele či
instituce (O. Peksa), determinace cévnatých rostlin
(S. Pecháčková).

V průběhu r. 2018 bylo odborně zpracováno 2 230
sbírkových předmětů (pod odborným vedením:
RNDr. J. Pšenička, Ph.D., Doc. RNDr. P. Kraft, CSc.).

Fotodokumentace v rámci průzkumů i cílené
fotografování pro účely publikace (O. Peksa,
S. Pecháčková).

V roce 2018 bylo vyhotoveno 12 odborných
recenzních posudků na rukopisy, které byly
předloženy do časopisů Paleoword, International
Journal of Coal Geology a Review of Paleobotany
and Palynology (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.).

Preparace a fotografie kořenových systémů lučních
druhů pro databázi PlantRoots (S. Pecháčková).

V roce 2018 probíhal záchranný paleontologický
výzkum v areálu bývalého povrchového lomu
na černé uhlí Terezie (Radnická pánev) poblíž
Vranovic. V území plánovaném pro deponii
popílku se nacházel téměř celý profil brouskového
horizontu z nadloží spodní radnické sloje s unikátní
zachovanou flórou tzv. „karbonských Pompejí“.
Díky intenzivním výkopům a terénním sběrům se
podařil zachránit rozsáhlý fosilní materiál vztažený
k přesné prostorové pozici (ing. Jana Mlnáříková,
Marie Spáčilová, Lucie Pšeničková, František Tichávek
a doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.).
Jako součást Ústavního vědeckého úkolu (spolupráce
ing. Jana Mlnáříková, Marie Spáčilová a František
Tichávek) probíhaly sběry fosilního materiálu
a terénní dokumentace na několika lokalitách v okolí
Rokycan i v severovýchodním Barrandienu. Jednalo
se o záchranné výzkumy (výkop kanalizace v Dolních
Počernicích, dostavba školy ve Zdicích, stavba domu
v Michli), systematické výzkumy v chráněných
územích, které jsou součástí inventarizačních
výzkumů (PP Rokycanská stráň, PP Rumpál, PP Pod
Starým hradem) a průzkum a dokumentace
klasických lokalit vyplývající z odborných potřeb
ale i dočasným stavem příznivým pro terénní práce
(břeh Klabavské přehrady při dočasném upuštění
nádrže) (doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.).

Preparace a determinace sebraného materiálu
(O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).

Spuštění veřejně přístupné webové fotogalerie
PlantRoots (S. Pecháčková).
Posudky:
Recenze: Orlické hory a Podorlicko 1× (O. Peksa).

Oddělení zoologické
Sčítání zimujících vodních ptáků na Radbuze
(R. Vacík, Š. Vančurová). Jedná se o součást
pravidelného Mezinárodního sčítání vodních ptáků
(International Waterbird Census) organizovaného
společností Wetlands International. V ČR monitoring
koordinují pracovníci Katedry ekologie Fakulty
životního prostředí ČZU v Praze.
Kontrola zimovišť netopýrů v západních Čechách
(R. Vacík, I. Hradská). Výsledky jsou součástí
pravidelného
celostátního
sčítání,
společně
koordinovaného Českou společností pro ochranu
netopýrů a Agenturou ochrany přírody a krajiny
ČR. Zoologické oddělení ZČM akci organizuje
v Plzeňském kraji.
Sčítání labutí a mapování jejich hnízdního rozšíření
v západních Čechách (R. Vacík, Š. Vančurová, zápis
dat M. Říšová). Monitoring navazoval na sčítání
labutí velkých z let 1981–1985 a z roku 2000,
s jejichž výsledky byl současný stav (vývoj populace)
porovnáván.
Do
projektu
koordinovaného
zoologickým oddělením ZČM se zapojilo 56 terénních
spolupracovníků, kteří opakovaně zkontrolovali 1616
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vodních ploch a toků. Souhrn výsledků byl zveřejněn
(Hora & Vacík).
Jednotný program sčítání ptáků v ČR – bodový
transekt v Plzni, součást celostátního monitoringu
organizovaného Českou společností ornitologickou
(Š. Vančurová)
Shromažďování faunistických údajů z území
západních Čech (R. Vacík, Š. Vančurová, I. Hradská,
M. Říšová) – vlastním pozorováním, od spolupracovníků a sběry. Všechny údaje jsou zapisovány
do databáze, část publikována.
Zpracovávání tématu doktorandského
Karbonští pavoukovci (I. Hradská).

studia:

Knihovna Západočeského muzea
v Plzni
Knihovna se podílela prostřednictvím svého
vedoucího na tvorbě a rozšiřování informační
oborové brány ART. Jde o významný projekt, celkem
11 velkých muzejních i vysokoškolských knihoven,
který je třetím svého druhu v ČR. Svým portálem
umožňuje uživatelům nejen široké vyhledávací
možnosti v souborném katalogu, ale i informační
servis v oblasti umění, architektury, uměleckého
řemesla, teorie a kritiky umění, památkové péče
atd. V bráně byla samozřejmě prezentována
i činnost Západočeského muzea (výstavy, publikace,
přednášky).
Knihovna se od počátku zapojila do projektu
Manuscriptorium, do něhož pravidelně vkládá
své digitalizované dokumenty. O významu její
práce svědčí umístění loga Západočeského muzea
na homepage Manuscriptoria.
Knihovna je od r. 2004 aktivně zapojena do tvorby
projektu Národní autority, který automaticky využívá
při zpracování sbírkového i studijního fondu. Zároveň
se podílí na jeho tvorbě.
V r. 2011 začala smluvní spolupráce knihovny
s Národním úložištěm šedé literatury, která
vytváří centrální digitální repozitář šedé literatury.
Západočeské muzeum je z oblasti muzeí a galerií
první instituce, které byla do projektu zapojena.
Vedoucí knihovny je členem Rady Společenstva
českých knihařů a podílí se na její činnosti.
spoluorganizuje semináře a především Trienále
umělecké knižní vazby. Vytváří a vede spolkovou
knihovnu.
Jako člen ve funkci regionálního jednatele se
vedoucí zúčastňuje práce Spolku českých bibliofilů,
kde svojí činností zastupuje zájmy Západočeského
muzea. Na půdě knihovny byla ustavena regionální
sekce spolku a byla provedena již řada setkání
členů Spolku, spojených s různými výstavkami nebo
prohlídkami výstav.

Vedení muzea (Rokycany)
H. Wenigová
Průběžná příprava, koordinace a realizace
Konference Genius Loci Rokycany 2018 (v muzeu
2. ročník) s důrazem na „osmičková výročí“
historických událostí 20. století, se zaměřením
na Rokycansko a Plzeňsko; spolupráce se spolkem
Genius loci českého jihozápadu, dále s Českým
svazem bojovníků za svobodu Praha.
Příprava a realizace výstavy Bienále grafiky, podklady
pro katalog vystavených grafických prací.
Vedení akviziční administrativy, tj. nákupní protokoly,
sepis kupních a darovacích smluv a dalších listin
průběžně celoročně, svolání a vedení poradního
sboru rokycanského muzea.
Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti výkonného
redaktora převzata kompletní redaktorská agenda
muzejního sborníku, spolupráce s autory a členy
rady, průběžné korektury, poptávka tisku, finální
korektury; sepis a vypořádání autorských smluv.
Zpracování a přednes příspěvku: Použité kamenné
materiály v kněžišti kostela se zaměřením
na živočichy lilijice a hlavonožce, v rámci
komentované historické prohlídky kostela P. Marie
Sněžné pro účastníky konference Genius loci.
Pro nové depozitární prostory rokycanské knihovny
v objektu Mládežníků vytvořen plán na rozmístění
nových regálů, dále návrh na nové uložení
knihovního fondu býv. depozitáře z Mýta.
Zpracování podkladů pro podání žádostí o dotaci –
na příměstský muzejní tábor, na konferenci Genius
Loci, na výstavu Velkou válkou k vlastnímu státu.

Oddělení historie a společenských
věd /Rokycany/
Odborná činnost oddělení byla spojena zejména
se zpracováním podkladů k připravovaným
autorským výstavám, zpracováním sbírek (zejména
systematická evidence v databázi Demus01–Katalog)
a zpracováním nálezových zpráv z archeologických
výzkumů.
V prvním pololetí roku probíhaly přípravy realizace
kulturních akcí „Vynášení smrtky“ (18. 3. 2018)
a „27. Hamernický den“ (19. 5. 2018). Dále byly
připravovány podklady pro výstavu „Boje v oblacích,
první světová válka v pojetí modelářů“ (15. 6.
2018 – 7. 10. 2018) a ve druhém pololetí pak pro
výstavu „Po čem ženy touží aneb šperky a móda 1.
republiky“, umístěnou ve velkém výstavním sále
MHB (23. 11. 2018 – 17. 2. 2019).
Oddělení se dále podílelo na přípravě výstav:
„Vyhnaní“ (29. 6. 2018 – 26. 8. 2018), „Velkou válkou
k vlastnímu státu“ (26. 10. 2018 – 3. 2. 2019).
Dle požadavků projektantů byla prováděna
vyjadřovací činnost a dle požadavků investorů
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prováděn dozor
(R. Hentschová).

nad

stavebními

pracemi

Přehled dozorovaných akcí:
Dobřív (okr. Rokycany), rekonstrukce silnice II/117
Strašice – Mirošov – 3. etapa, průtah
Dobřív (MBH 7/2017)
Rokycany, p. č. 54, 123 a 124/1, výměna kanalizace
(MBH 1/2018)
Klabava (okr. Rokycany), p. č. 425/1, 66/2, 457 a 454,
prodloužení vodovodu a kanalizace v obci
(MBH 2/2018)
Volduchy (okr. Rokycany), p. č. 1012/4, rodinný dům
(MBH 3/2018)
Nálezové a investorské zprávy, zprávy
o provedení výzkumu, vyjádření k provedení
záchranného archeologického výzkumu:
1/2018 Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice,
výstavba PZS Chrástu u Plzně – Stupno
v km 13,391 a 13,852, vyjádření
k provedení výzkumu
3/2018 Volduchy, rekonstrukce VTL plynovodu,
vyjádření k provedení výzkumu
4/2018 Dobřív, výstavba vysokorychlostní pevné
sítě elektronických komunikací, vyjádření
k provedení výzkumu
15/2018 Rokycany, p. č. 740/1, rodinný dům,
vyjádření k provedení výzkumu
7/2017 Dobřív (okr. Rokycany), rekonstrukce
silnice II/117 Strašice – Mirošov – 3. etapa,
průtah Dobřív, investorská zpráva
1/2018 Rokycany, p. č. 54, 123 a 124/1, výměna
kanalizace, investorská zpráva
2/2018 Klabava (okr. Rokycany), p. č. 425/1, 66/2,
457 a 454, prodloužení vodovodu a
kanalizace v obci, investorská zpráva
3/2018 Volduchy (okr. Rokycany), p. č. 1012/4,
rodinný dům, investorská zpráva

Oddělení přírodních věd (Rokycany)
Odborná činnost pracovníků oddělení přírodních
věd spočívala v přípravě výstavy „Po stopách
Brouka Pytlíka“ (Mgr. Süssová), realizovaná
vč. doprovodného programu, dále pak zpracování
cévnatých rostlin a lišejníků do herbářových položek
a determinaci druhů z terénu k výzkumným úkolům,
v rešerších odborné literatury a archivních materiálů
a v nových výzkumech v terénu (Dr. Šandová,
Dr. Šoun).
Dr. Šandová se věnovala výzkumu flóry a vegetace
regionu, sledování šíření invazních rostlin
v intravilánech i extravilánech sídel a podél lemů
silnic, lesních cest a vodotečí a výzkumu plevelů
v okrasných výsadbách (lokality Dobřív a Strašice
18. 5., 26. 5., Cheznovice 30. 8., Borek u Rokycan
31. 8., Kařez–Borek 11. 7., 28. 8., Bušovice–Kokotsko,
Vranovice 6. 9., Svojkovice 18. 4., 26. 4., 13. 6., 20. 6.,

15. 8., Zbiroh 6. 4., 26. 6., Zvíkovec 12. 7., Holoubkov
18. 4., 9. 5., 26. 5., Rokycany 10. 4., 26. 4.,18. 5., 26. 7.,
3. 8., 12. 9.). Získaný herbářový materiál byl zařazen
do sbírek a údaje doplňují floristická a fytocenologická
pozorování z předchozích let. V rámci terénního
výzkumu prováděla fotodokumentaci biotopů
a taxonů na výše uvedených lokalitách, materiál je
tříděn a popisován a bude zařazen do sbírky další
přírodovědná dokumentace v r. 2019.
Nové nálezy spolu s údaji o výskytu z předchozích
let byly poskytnuty pro celostátní mapování druhů
do databáze Pladius prostřednictvím zpracovatelů
konkrétních rodů (vybrané druhy r. Veronica,
r. Chenopodium, Gnaphalium, Berteroa, Aristolochia,
Helichrysum, Descurainia, Anthriscus, Lactuca, Allium).
Ve spolupráci s hlavním řešitelem grantového úkolu
týkajícího se květeny Brd prováděla redeterminaci
starších nálezů a doplňovala floristickou databázi
nálezy z r. 2018 (např. Rosa pendulina, Cynoglossum
officinale).
Dále se věnovala přípravě zápůjček výstavy „Když
jsem šel z hub“, jednala s dalšími zájemci o zapůjčení
této výstavy (ZŠ Chanovice) a jednala o výpůjčce
výstavy „Orchideje české přírody“ na r. 2020.
Připravila příspěvek do Podbdrdských novin
o osobnosti Václava Barchánka a jeho lesnických
výzkumech na Rokycansku a odborný článek
pro Zpravodaj západočeských botaniků Calluna
o zajímavých botanických nálezech v zahradnictví
Erica ve Svojkovicích. Doplňovala a upřesňovala
databázi Demus–Botanika (doplňování údajů
o redeterminaci položek specialisty a tisk
aktualizovaných evidenčních karet a sched).
Poskytovala odborné konzultace a prováděla
determinaci rostlin pro badatele dle jejich požadavků
na pracovišti oddělení i elektronickou cestou a dále
poskytovala konzultace k maturitní práci studentce
rokycanského gymnázia a metodickou pomoc
pracovníku Muzea Českého lesa k práci s programem
Bach–Fotoarchiv.
Zabývala
se
katalogizací
botanických sbírek a přípravou dat pro evidenci
v CES. Pro tisk připravila, v rámci spolupráce s ČSBS,
článek o činnosti rokycanské organizace ČSBS;
podílela se na činnosti okresní organizace a jejích
aktivitách při oslavách osvobození města a při výročí
100 let vzniku ČSR ve spolupráci s městem Rokycany
a obcí Dobřív.
Dr. Šoun se věnoval výzkumu lišejníků
na Rokycansku (lokality: bývalé vojenské cvičiště
u Rokycan 30. 1., Kokotské polesí 21. 2., PR Žďár
4. 4., 6. 9., PR Zvoníčkovna 27. 4., 18. 5., Sklená Huť
26. 6.) a v přilehlých oblastech (lokality: Nechanice
5. 4., PR Dubensko 10. 4., 25. 9., PP Třemešný vrch
20. 4., 5. 6., 14. 6., 15. 8., PP Hřebenec 5. 10., 18. 10.,
7. 11.). Dále se věnoval zpracování nasbíraného
materiálu z předchozích let. Kromě toho působil jako
člen redakční rady časopisu Bryonora (vydávaného
Českou botanickou společností) a recenzoval pro
tento časopis 3 články. Dokončil vedení bakalářské
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práce studentce FPE ZČU. Poskytoval konzultace
k seminární práci studenta Gymnázia Rokycany.
Zabýval se též evidencí herbářových položek hub
(nákup sbírek) a determinoval lišejníky pro badatele.

Vědeckovýzkumná činnost

Mgr. Süssová se věnovala práci s entomologickou
sbírkou – determinaci neurčených brouků,
dohledávání a doplňování lokalit, opravě
a doplňování údajů v databázi, opravě údajů
v navazujících tabulkách, tisku karet se změnou
a doplňování inventárních čísel do sbírkových
entomologických krabic. V terénu prováděla kontrolu
a péči o ptačí budky v Kokotském lese a sledování
hnízdění ptáků v těchto budkách.

Ředitel - F. Frýda
Spoluúčat na ústavním úkolu Kožené artefakty
z plzeňských odpadních jímek (ředšitel J,.Orna)

Shromažďovala informace o entomologovi Josefu
Procházkovi, jehož sbírky jsou v muzeu uloženy.
Věnovala se preparaci a determinaci náhodných
entomologických nálezů z oblasti Rokycanska.
Provedla 2 determinace hmyzu a pavouků pro
badatele dle jejich požadavků na pracovišti oddělení
a elektronickou cestou a poskytovala odborné
konzultace v oblasti ornitologie.

Oddělení knihovny a informací
(Rokycany)
Vzhledem k náročnosti inventarizace celé příruční
Šnajdrovy a Havlíčkovy knihovny, byla odborná
činnost výrazně omezena a soustředila se
nadoplňování základních údajů o osobnostech
Rokycanska.

Ředitelství

Příprava tématu náplně expozice na revitalizovaném
objektu NKP Vodní hamr Dobřív
Náměstek pro odbornou činnost - J. Mergl
Interní grantové projekty
• realizace
interního
grantového
projektu
Jan Koula, český novorenesančník (1855–1919)
– k 100. výročí úmrtí; pokračování základního
výzkumu, rešerše ve sbírkách českých muzeí,
rešerše v soudobé literatuře, příprava koncepce
publikačního výstupu, příprava libreta a scénáře
výstavy Jan Koula – vlastimil a novorenesančník
(spoluřešitelka L. Merglová - Pánková)

Oddělení prehistorie
Ústavní úkoly
• V roce 2018 byl uzavřen interní grantový
projekt „Neolitický a pozdně bronzový sídelní
areál v Plzni–Černicích“ (IGP 2017/02). Cílem
projektu bylo komplexně zpracovat, vyhodnotit
a publikovat výsledky výzkumu neolitického
a pozdně bronzového sídliště v Plzni–Černicích
v Písecké ulici, které bylo plošně zkoumáno
ZČM v letech 2005–2006. Materiál je připraven
k publikaci, vypracována byla nálezová zpráva,
vyhodnocena štípaná a broušená kamenná
industrie (externě zpracoval D. Stolz) a zpracována
byla antrakologická a xylotomická analýza uhlíků
(zpracoval P. Kočár). Sestaveny byly obrazové
přílohy, celkový plán byl doplněn a nakresleny
detaily a řezy vybraných objektů. Do zpracování
byly zařazeny také soubory ze sběrů z nejbližšího
okolí pro doplnění obrazu osídlení místa (řešitel
A. Junková, spoluřešitel M. Metlička).
Ostatní projekty
• V r. 2018 pokračoval tříletý přeshraniční projekt
„Archäozentrum Bayern–Böhmen – Gemeinsamen
Kulturraum bewahren und vermitteln/Archeocentrum Čechy–Bavorsko
chránit a sdílet
společný kulturní prostor“, jehož nositelem je
Geschichtspark Bärnau–Tachov a na kterém se
podílíme jako partner bez finanční podpory.
V rámci projektu proběhlo v ZČM 5 přednášek
pro veřejnost a ve spolupráci s Univerzitou
v Bamberku, připravujeme reprezentativní
výstavu o slovanském osídlení v západních
Čechách a v Bavorsku. S ostatními institucemi
zapojenými do projektu (Karlova Univerzita
v Praze, Západočeská univerzita v Plzni a Muzeum
Českého lesa v Tachově) spolupracujeme na výukových programech pro studenty a pro veřejnost.
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•

Jako partner regionální spolupráce se podílíme
na grantovém projektu Archeologického ústavu
v Praze, v.v.i. (vedoucí D. Dreslerová a R. Kozáková)
„Pravěký vliv člověka na vývoj vegetace
ve vrcholové části Šumavy. Archeologický
a paleoekologický výzkum laténského sídliště
ve Sklářském údolí, okr. Klatovy“. V rámci projektu proběhla v roce 2018 druhá sezóna
výzkumu na laténském sídlišti v Prášilech
(okr. Klatovy) ve Sklářském údolí (Frauentálu)
a zároveň zjišťovací sondáž na druhé lokalitě
poblíž zničené zaniklé obce Stodůlky, odkud byla
získána keramika mladší doby bronzové. Získané
soubory budou v průběhu roku 2019 laboratorně
zpracovány, kresebně zdokumentovány a bude
vypracována nálezová zpráva.

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Granty a programové projekty
Grant GA16–06083S Zrod českého města a žebravé
řády (2016–2018, CMS FÚ AVČR, hlavní řešitel:
prof. P. Sommer) 1 pracovník oddělení členem
řešitelského kolektivu (v rámci plnění grantu
odevzdány do tisku čtyři studie – P. Břicháček).
UU 2016/07 – Paleoekologická rekonstrukce mladoholocénních lesních ekosystémů v Plzeňské karbonské
pánvi a vliv lidských disturbancí na její vývoj. Řešitel:
M. Čechura, spoluřešitel M. Bureš, H. Svobodová.
100247061 „ArchaeoMontan 2018“. EU – Evropský
fond pro regionální rozvoj/ Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung.Program Interreg VA / 2014
– 2020. Středověké hornictví v Sasku a v Čechách.
Mittelalterlichen Bergbau in Sachsen und Böhmen.
Europäische Union (člen výzkumného týmu
P. Schneiderwinklová).

Oddělení starších dějin
Plnění ústavního úkolu „Kožené artefakty
z plzeňských odpadních jímek“ (ÚÚ 2016/03)
(J. Orna, V. Dudková)

Oddělení novějších dějin
Vědecké projekty
• Odborná spolupráce na mezinárodním projektu
ECRR (European Cultural Route of Reformation/
Evropská kulturní cesta reformace). Projekt je
podpořen z nadnárodního programu Interreg
Central Europe. Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje o.p.s. ve spolupráci s Plzeňským
krajem, členství v mezinárodní historicko–
teologické sekci, příprava podkladů pro české
zastoupení (Krčmář).
• Odborná spolupráce na vybudování trvalé
expozice k dějinám Němců v českých zemích
v Ústí nad Labem (garant Collegium Bohemicum

ve spolupráci s MZV ČR a Muzeem města Ústí
nad Labem a dalšími vědeckými subjekty ČR
a Německa) – zpracování přidělených témat
Modernizace z moci úřední /reformy Josefa II./
a Formy moderního života /německé spolky/
(Krčmář).
Ostatní
• Zpracování církevních dějin Plzně v letech 1918
– 1989, příprava na publikační výstup – kapitolu
Náboženský vývoj v publikaci Dějiny Plzně 3.
Významné téma z dějin Plzně nebylo ještě
nikdy uceleně zkoumáno, dochází k prvnímu
zpracování z archivních pramenů i odborných
prací (Krčmář).
• Zpracování historické ikonografie hradu Skála,
výstupem odborný příspěvek Hrad Skála
na historických kolorovaných diapositivech
a stejnojmenná přednáška v rámci konference
(Krčmář).
• Zpracovávání tématu Poutních míst a míst
zvláštní zbožnosti na území plzeňské diecéze,
výstupem byla výstava Poutní místa a místa
zvláštní zbožnosti na Rokycansku v prostorách
Muzea Josefa Hyláka v Radnicích a stejnojmenná
publikace (Krčmář).
• Zpracování tématu Poutních míst a míst zvláštní
zbožnosti na území českobudějovické diecéze
(v Plzeňském kraji), výstupem byla výstava Poutní
místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska
na území českobudějovické diecéze v Městském
muzeu a galerii Nepomuk a stejnojmenná
publikace (Krčmář).
• Zpracovávání tématu Poutních míst a míst
zvláštní zbožnosti na území plzeňské diecéze,
výstupem bude publikace Poutní místa a místa
zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska (Krčmář).
• Zpracovávání tématu Poutních míst a míst
zvláštní zbožnosti na území plzeňské diecéze,
výstupem bude výstava Poutní místa a místa
zvláštní zbožnosti na Domažlicku, stejnojmenná
výstava a přednáška (Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Interní grantové projekty
• pokračovala práce na ústavním úkolu v rámci
IGP „Jan Koula, novorenesančník a vlastimil“
(1855–1919), spolupráce Uměleckoprůmyslovým
museem a Národním muzeem v Praze s Moravskou galerií a Moravským zemským muzeem
v Brně, Národním technickým muzeem, Národní
galerií, muzei v Chrudimi, Berouně, Jihlavě, Kyjově,
Písku, Českém Brodu, Kutné Hoře, skanzenem
v Přerově; během průzkumu sbírek učiněn výběr
sbírkových předmětů nebo výběr pro fotopráce
pro výstavu a podepsány smlouvy o spolupráci;
bádání probíhalo rovněž v Památníku písemnictví
a archívu Národního muzea v Praze, SOA
v Chrudimi a Plzni (Merglová - Pánková, Mergl)
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Oddělení národopisné
Národopisné oddělení již několik let provádí základní
výzkum dnes již zaniklých židovských komunit a sídel
v Plzeňském kraji (bývalé politické okresy Sušice
a Klatovy). Obdobně, jako v roce 2017, také v roce
2018 se výzkum zaměřil převážně na zpracovávání
archivního materiálu shromážděného v letech 2015
– 2017 průběžnou excerpcí v SOkA Klatovy, NA Praha
(I. odd.) a v Archivu ŽM Praha. Jako v předcházejících
letech, byl také v roce 2018 v městě Sušici
v návaznosti na prováděný výzkum realizován pietní
vzpomínkový akt Jom–ha Šoa (Den památky obětí
Šoa a hrdinství). Organizaci pietního vzpomínkového
aktu, který se uskutečnil 12. 4. 2018 pod záštitou
poslance PS ČR Mgr. Martina Baxy a náměstka
hejtmana pro oblast kultury a památkové péče
Ing. Vladislava Vilímce, se ujalo národopisné odd.
Západočeského muzea v Plzni ve
spolupráci
s Sušickým kulturním centrem SIRKUS a z. s. Kulturní
Rašelina. Na celorepublikové úrovni akci zaštítil
Institut Terezínské iniciativy.
Dne 27. 8. 2018 byly výsledky výzkumu využity
rovněž k tradičnímu pokládání „Kamenů zmizelých“
(tzv. „Stolpersteine“) na Sušické náměstí. Pokládání
Stolpersteine bylo hrazeno zcela z rozpočtu
města Sušice a kameny pokládal opětovně autor
celého projektu Gunter Demnig. V roce 2018 byly
kameny věnovány následujícím členům rozvětvené
a významné sušické židovské rodiny Klingerových:
•
•
•
•
•
•
•
•

Klinger Josef, narozen 15. 4. 1863;
Klingerová Hermína, narozena 25. 2. 1873;
Klinger František, narozen 28. 06. 1897;
Klingerová Františka, narozena 25. 11. 1908;
Klingerová Dagmar, narozena 06. 12. 1935;
Klingerová Eva, narozena 25. 02. 1932;
Klinger Antonín, narozen 29. 06. 1907;
Klingerová Helena, narozena 02. 06. 1914.

Vedle výše uvedeného započalo národopisné
odd. v roce 2018 rovněž se základním výzkumem
nemateriálních projevů tradiční lidové kultury
užšího Plzeňska. Ačkoliv není Západočeské
muzeum v Plzni / Národopisné muzeum Plzeňska
pověřeným regionálním pracovištěm pro péči
o tradiční lidovou kulturu (kterým je v Plzeňském
kraji Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech), přesto se
základní parametry výzkumu řídí „Koncepcí účinnější
péče o tradiční lidovou kulturu v České republice
na období 2016 – 2020“. Metodická východiska
byla čerpána z „Metodického pokynu vedení
Seznamu nemateriálních statků TLK“ (Č.j. MK 70223
/2012 – ORNK). Tímto způsobem došlo v roce 2018
k dokumentaci masopustních festivit v obcích Ledce
u Plzně a Chotíkov.
V roce 2018 ukončilo národopisné odd. řešení
interního grantu č. UU 2016/01 s dobou trvání
3 roky (2016 – 2018). Interní grant nesl název
„Odborné zpracování a digitalizace pomocného

fondu skleněných negativů etnografické podsbírky
sbírky ZČM v Plzni“. Navrhovatelem projektu byl
Michal Chmelenský. Spoluřešitelé projektu: Tomáš
Bernhardt, Jana Slámová (Nela Štorková), Michaela
Oliberiusová, Marie Mušková.
Základní cíle předkládaného projektu byly stanoveny
takto:
•

zkatalogizování, odborné určení a převedení
dosavadních dílčích inventářů tohoto
pomocného fondu do elektronické evidence;
• zařazení pomocného fondu „Skleněné negativy“
do etnografické podsbírky sbírky ZČM v Plzni,
p. o. a CES;
• pořízení kvalitních elektronických kopií
skleněných negativů města Plzně a příměstských
částí (cca 3 tis. jednotlivin);
• veřejné zpřístupnění inventáře skleněných
negativů spolu s náhledovými fotografiemi
naskenovaných negativů prostřednictvím
(za tímto účelem zřízené) internetové databáze;
• nové uložení nejohroženějších jednotlivin
ve vhodném obalovém materiálu.
K 31. 12. 2018 bylo do elektronické evidence
(programu Demus – fotoarchiv) převedeno celkem
17337 evidenčních záznamů z inventárních knih
pomocného fondu skleněné negativy. V elektronické
evidenci je převedeno tedy přibližně 66%
inventárních záznamů tohoto pomocného fondu.
V rámci řešení interního grantu UU 2016/01 bylo
nově pořízeno celkem 3776 digitalizátů jednotlivin
sbírkových předmětů. Celkový počet digitalizovaných
jednotlivin z tohoto pomocného fondu činí k 31. 12.
2018 6643, což je více než 25% z celkového počtu
cca 26 tisíc položek. V průběhu první čtvrtiny
roku 2018 provedl Ing. Karel Beneš přestavbu
programu elektronické databáze předmětů ve stálé
expozici uměleckého řemesla a využil ji ke stavbě
samostatné databáze pomocného fondu „Skleněné
negativy“. Od 1. 5. 2018 na tvorbě této databáze
pracoval Ing. Karel Beneš pro Západočeské muzeum
v Plzni externě. Pracovní verze webové databáze
byla veřejnosti prvně představena 24. dubna
2018 v rámci přednášky Tomáše Bernhardta
„Plzeňská 60: Pozor, vyletí ptáček!“ Od tohoto
data je databáze přístupna na webovém odkaze:
http://negativy.zcm.cz/. Na postupné digitalizaci
evidenčních záznamů pomocného fondu „Skleněné
negativy“, pořizování dalších digitalizátů a jejich
uveřejňování v prostředí webové databáze budou
pracovníci národopisného odd. pokračovat také
v dalších letech.

Centrum paleobiodiverzity
Ústavní výzkumné úkoly
UUP 2018/01 – Návazná paleontologicko–
stratigrafická dokumentace lokalit jihozápadní části
barrandienského paleozoika; řešitel doc. RNDr. Petr
Kraft, CSc.; Projekt plynule navázal na předchozí
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projekty. V úvodním roce ústavního úkolu probíhaly
práce v souladu s plánem projektu. Vzhledem
k dlouhotrvajícímu suchému počasí bylo terénním
výzkumům možno věnovat nadprůměrný počet
dnů. Na druhé straně, čas, který bylo možno věnovat
terénním pracím v letních měsících, výrazně
omezovaly vysoké teploty. Přesto se povedlo
dokončit výzkumy několika lokalit, které započaly
v minulých letech a byly součástí předchozího
projektu. To se týká především výchozů v zatáčce
nad koupalištěm a na Kalvárii v PP Rokycanská
stráň a výchozu v břehu Klabavské přehrady.
Během podzimu proběhl rozsáhlý výzkum břidlic
bohdaleckého souvrství s extrémně bohatými nálezy
graptolitů. Tyto břidlice byly sbírány při záchranných
výzkumech v zimě tohoto roku v Dolních Počernicích.
Kromě toho proběhly i rekognoskační práce v PP
Pod starým hradem, kam jsou plánovány rozsáhlejší
výzkumy pro rok 2019 (v případě, že nebude
potřeba věnovat čas záchranným výzkumům, které
nelze predikovat). Z uvedeného výčtu vyplývá, že
během roku 2018 byla věnována náležitá pozornost
lokalitám všech kategorií, uvedených v projektu
úkolu. Probíhaly intenzivní záchranné výzkumy,
pokračoval systematický průzkum chráněných
území a určitá kapacita byla věnována i klasickým
lokalitám s ohledem na jejich stav. Na výzkumech
se podíleli pracovníci ZČM (především ing. Jana
Mlnáříková, Marie Spáčilová a spolupracovník muzea
František Tichávek), brigádníci a soukromý sběratel
(Ondřej Zicha), který veškerý nalezený materiál
poskytl do sbírek ZČM. Záchranný výzkum v Dolních
Počernicích se uskutečnil ve spolupráci s Národním
muzeem v Praze, které poskytlo prostor pro deponii
břidlic pro další výzkumy. Na těchto výzkumech se
rovněž podílela pracovnice NM Jana Bruthansová,
částečně i sběratel Martin Souček a studentka
Zuzana Strossová. Část nasbíraného materiálu byla
finálně zpracována a uložena do krabiček. Vzhledem
k ohromnému množství materiálu bude zpracování
pokračovat i v roce 2019.

dotace na 3 roky projektu pro Západočeské muzeum
v Plzni je 1 097 tis. Kč (2017–2019). RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D.

UU2016/06 –Vyhodnocení diverzity rostlinných
společenstev karbonského stáří na lokalitách
u Nýřan. Určování a zkompletování nalezených
vzorků pro zápis do aplikace Demus. Příprava
mapových podkladů pro průzkumné bagrované
sondy v roce 2019 na lokalitách u obce Rochlov..

GAČR – r.č. návrhu – 019–06728S – Jak přesně
můžeme rekonstruovat karbonský tropický les?
Příklady z České republiky a Číny. Schválená dotace
na 3 roky projektu pro Západočeské muzeum
je 1 826 tis. Kč (2019–2021). Projekt byl navržen
a schválen v roce 2018.

UU2016/07– Paleoekologická rekonstrukce mlado–
holocenních lesních ekosystémů v plzeňské
karbonské pánvi a vliv lidských disturbancí na jejich
vývoj. Bylo vyhodnoceno 39 z celkem 44 vzorků
z pylového profilu na lokalitě Kamenný rybník
u Plzně (zpracovala H. Svobodová–Svitavská, BÚ
AVČR Průhonice). Určení absolutního stáří vybraných
vrstev v profilu (Alexander Cherkinský, Center for
Applied Isotope Studies, University of Georgia).
Granty a výzkumné projekty
GAČR – GA17–10233S – Nejstarší cévnaté suchozemské rostliny a palynomorfy ze siluru a spodního
devonu Barrandienu, Česká republika; Schválená

Během roku 2018 bylo systematicky sbíráno
na lokalitě Kosov (stratigrafická úroveň Přídolí,
silur). Fosilie silurských rostlin byly také
sbírány na následujících lokalitách, které se
nacházejí v oblasti Barrandienu: Loděnice I,
Sedlec I a II. Významná lokalita Lištice (Wenlockian,
Sheinwoodian, silur) která byla systematicky
paleontologicky zpracovávána v létě roku 2017,
byla v roce 2018 macerována v laboratořích
Centra Paleobiodiversity. Celkově bylo rozpuštěno
a macerováno dva kilogramy materiálu z této
lokality. Lokalita Líštice nevykazuje žádné bohaté
asociace mezofosilí/mikrofosilí. Pět malých vzorků
bylo připraveno pro studium v nízkém vakuu SEM
(JEOL 6380LV Ústav geologie a paleontologie,
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze).
Výsledky výzkumu byly shrnuty v práci: Initial plant
diversification and dispersal event in upper Silurian
of the Prague Basin, Kraft P., Pšenička J., Sakala J.,
Frýda J. 2018, Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology 514 (2019) 144–155.
Gr. No. 2016VEA004 (Chinese Academy of Sciences
Visiting Professorship for Senior International
Scientists) – Undergrowth of Early Permian forest
from Wuda (Inner Mongolia, China). RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D.
Projekt je společným vědeckým výzkumem Centra
Paleobiodiversity
(potažmo
Západočeským
muzeem v Plzni) a Nanjing Institute of Geology and
Paleontology, Chinese Academy of Sciences, China
v rámci The Chinese Academy of Sciences Visiting
Professorship for Senior International Scientists.
Projekt je zaměřený na taxonomické studium
fosilních rostlin pohřbených v sopečném popelu.
Vzorky pocházejí z oblasti Wuda, Vnitřní Mongolsko,
Čína. Výzkum zahrnuje studium jak anatomii, tak
morfologii fosilních rostlin.

Oddělení botanické
Granty a výzkumné projekty
Výzkum ekologie lučních společenstev – zpracování
rhizologických vzorků z lučních porostů, dlouhodobý
projekt ve spolupráci s BÚ AV ČR a JU (S. Pecháčková).
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Knihovna Západočeského muzea
v Plzni
Granty a výzkumné projekty
Grantový projekt ze skupiny VISK6 na rok 2018
z oblasti starých tisků byly schváleny dva grantové
projekty VISK6 na digitalizaci 4 tisků (příspěvek
73.000,–). Po dokončení budou digitalizované svazky
začleněny do další digitální knihovny „Historické
tisky“. Všechny digitalizované dokumenty jsou
součástí portálu Manuscriptorium.
Celkem je již zdigitalizováno 218 dokumentů
ze sbírek knihovny.
Knihovna je dále spoluúčastníkem v grantovém
projektu VISK8B, který řeší provoz a rozvoj informační
oborové brány ART (příspěvek 100.000,–Kč). Také
tento projekt byl úspěšně rozšířen a všechny
plánované práce byly realizovány.
Interní grantové projekty
V roce 2013 byla podána přihláška na nový ústavní
výzkumný úkol UU 2014/01 „Soupis vzácných
a bibliofilských tisků Západočeského muzea v Plzni“.
V roce 2018 byla vydána konečná verze publikace
a kniha byla distribuována.
V roce 2015 byla zpracována a podána přihláška
na ústavní úkol UUP 2016/1 „Soupis rukopisných
zlomků ze sbírek Západočeského muzea v Plzni“,
který bohužel nebyl schválen. Na základě dohody
s vedením muzea byl zařazen do plánu HU a je
realizován mimo Ústavní úkoly. Na úkolu pracovali
I. Šedo spolu s S. Petrem a P. Brodským (oba z Archivu
UK). V roce 2018 byly provedeny revize, zkontrolovány
a opraveny identifikační údaje (signatury, přír. a inv.
čísla) a zahájeny práce na rejstřících.
V roce 2016 byl schválen IGP 2017 01 160712 Soupis
tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni,
který zpracovává Lenka Bendová. Katalogizační
záznamy, které byly provedeny ve Verbisu, byly
převedeny do základního soupisu položek. Probíhal
provenienční průzkum a dohledávání v sekundární
literatuře. Započaty práce na pomocném aparátu.

Oddělení historie a společenských
věd /Rokycany/
Ostatní projekty
• Biografické rešerše k osobnosti Jaroslava Bílého
(R. Hentschová).
• Výzkum o Vzniku sokolských jednot v
Rokycanech a Mirošově (M. Merglová Stránská).
• Rešerše k Smrti cara Mikuláše II. a jeho rodiny
na stránkách plzeňského tisku (V. Plachá).
• Rešerše k tématu Vojska Varšavské smlouvy
na Sokolovsku (V. Plachá).
• Hledání svědků a pamětníků oprav církevních
památek na Rokycansku a po zdrojích (J. Lehner).

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
Granty a výzkumné projekty
Dr. Šandová pokračovala v práci na upřesňování
lokalit, doplňování centrální databáze a taxonomické
revizi a sběru nového materiálu z oblasti Brd v terénu
(k. ú. Strašice), ve spolupráci s hlavním garantem
grantového projektu, pracovníkem Hornického
muzea v Příbrami dr. R. Hlaváčkem.
Mgr. Süssová se podílela na mezinárodním zimním
sčítání vodních ptáků (leden) a to na dvou lokalitách
– rybníky u Mýta, tj. rybníky v oblasti Holoubkov
až Zbiroh a řeka Berounka v úseku Bukovec (PM)
– Čivice (RO), koordinátorem je Katedra zoologie
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
(podpořeno grantem EHP–CZ02–OV–1–007–01–
2014). Výsledky monitorovacího projektu jsou
shrnuty ve sborníku Aythia.
Ostatní projekty
Dr. Šandová pokračovala v dlouhodobém sledování
invazních a nově se šířících druhů na Rokycansku
podél komunikací. Bylo pokračováno ve výzkumu
vegetace hřbitovů (doplňující výzkum hřbitova
ve Svojkovicích, Holoubkově a Rokycanech).
Materiál z výzkumu byl zpracován do herbářových
dokladů a postupně je determinován. Věnovala
se i doplňujícímu výzkumu plevelů v okrasných
výsadbách zahradnictví ve Svojkovicích (výsledky
byly zpracovány do odborného článku, který bude
publikován v časopise Calluna za r. 2018, (v tisku)
a průzkumu plevelů v okrasných výsadbách
v Rokycanech.
Dále provedla průzkum vegetace na obnažených
březích Holoubkovského rybníka v k. ú. Holoubkov,
průzkum bývalého železničního nádraží Zbiroh
a areálu sila společnosti Agro CZ v k. ú. Kařez–Borek.
Shromažďovala údaje a literaturu k lokalitě v k. ú.
Hůrky a údaje k výskytu r. Epipactus.
Mgr. Süssová se spolupodílela na mapování ptáků
pro Jednotný program sčítání ptáků – 2x byla
provedena kontrola v květnu v oblasti Boleveckých
rybníků na okraji Plzně (projekt ČSO). Zjištěné údaje
o změnách početnosti ptáků mají široké využití –
jak v základním výzkumu při hledání zákonitostí
v dynamice ptačích populací, tak v praktické ochraně
přírody při sledování úbytků či nárůstu ptačích
populací.
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Evidence sbírek

Budějovicích. Dohledávány jsou ojedinělé artefakty
uložené P. Braunem a A. Benešem mimo hlavní
depozit.

Oddělení prehistorie
Chronologická evidence za rok 2018:
z toho zakoupených:
Celkové náklady na nákup sbírek:
Systematická evidence za rok 2018:
Sbírkový fond k 31. 12. 2018:
z toho v počítačové databázi:
inventarizace za rok 2018: revize
vyřazeno z CES: inv.č.
•

•
•

•

•

•

•

81 př. č.
0 ks
0,– Kč
4.653 inv.č.
122.169 inv. č.
122.169 inv. č.
6.223 inv. č.
0

Do databáze lokačních seznamů byly zapsány
nově uložené sbírkové předměty za uplynulý rok
a nové lokační seznamy (58 karet) byly vytištěny
a zařazeny do kartoték.
Z archeologické podsbírky ZČM bylo zapůjčeno
jiným muzeím a organizacím v České republice 89
sbírkových předmětů.
Z jiných institucí bylo především pro konzervační
pracoviště a pro odborné zpracování nálezových
souborů vypůjčeno 217 evidenčních čísel
sbírkových předmětů reprezentujících 255 ks
předmětů.
V průběhu roku byly nahlášeny změnové zápisy
do CES. Zapsány byly nové přírůstky za rok
2018 a bylo provedeno nahrazení přírůstků
inventárními čísly v rámci systematické evidence.
Zápisy do CES byly prováděny v digitální podobě
on–line.
Vytištěny a do evidenčních knih byly svázány
evidenční karty zapsané za rok 2017 – celkem
4.098 evidenčních karet (20 evidenčních knih)
a knihy byly opatřeny autentizačními záznamy.
Popsáno bylo 48 krabic a 10 krabic bylo doplněno
nově zaevidovanými nálezy (především větší
soubory ze Starého Plzence, Ostrova u Stříbra,
Plzně–Radčic a drobné přírůstky za roky 2016).
Seznamy slouží pro vytvoření nových lokačních
seznamů.
Průběžně s dokončenou evidencí materiálu
z časně eneolitického hliníku ve Starém Plzenci
„Dolejší borovice“ byla prováděno třídění
a katalogizaci mazanice do počítačové databáze.

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Materiál je většinou po základním zpracování předán
dalším oddělením (pravěk, starších dějin), případně
místně příslušným regionálním muzeím (Stříbro,
Domažlice, Blovice).
Na základě smlouvy mezi Západočeským
a Jihočeským muzeem bylo postupně dokončeno
předávání jihočeského fondu bývalé Expozitury
Archeologického ústavu AV ČR pro jižní a západní
Čechy do Jihočeského muzea v Českých

Registrace:
Základní registrace je provedena před předáním
nálezů dalším institucím, u nichž jsou uloženy.
Podstatná část materiálu je převedena přímo
pravěkému oddělení a oddělení starších dějin
Západočeského muzea v Plzni.
V roce 2018 zapsáno 12 registračních čísel souborů
nálezů. Archeologické nálezy ze společné akce
s firmou o. s. Naše historie v Milevsku (okres Písek)
byly převedeny do sbírky muzeí jihočeské sběrné
oblasti.
Pokračovalo zpracovávání přírůstkových katalogů
někdejší expozitury Archeologického ústavu ČSAV
v Plzni do digitální podoby.
• Chronologická evidence: oddělení neprovádí.
• Systematická evidence: oddělení neprovádí.
• Pomocná evidence v roce 2018:
Soupis negativů a popis fotografií – 448 kusů:
Domažlicko.
Soupis a popis fotografií ze záchranných výzkumů
– 152 kusů: Stříbrsko, Milevsko.
Třídění a zařazení archivních materiálů z pozůstalosti
PhDr. Antonína Beneše do Archivu nálezových zpráv
OZAV.

Oddělení starších dějin
chronologická evidence
z toho zakoupených
celkové náklady na nákup sbírek
systematická evidence
sbírkový fond k 31. 12. 2018
z toho v počítačové databázi
inventarizace za rok 2018
vyřazeno z CES

87 př. č.
42 př. č.
92 080 Kč
1440 inv. č.
104 928 inv. č.
58 052 inv. č.
7 382 inv. č.
0 inv. č.

Oddělení novějších dějin
chronologická evidence:
z toho zakoupených sb. předmětů:
celkové náklady na nákup sbírek :
systematická evidence:
sbírkový fond k 31. 12. 2018:
z toho v počítačové databázi :
inventarizace za rok 2018:
vyřazeno z CES:

73 př. č.
1 ks
4 700 Kč
73 inv. č.
34696 inv. č.
8873 inv. č.
2509 inv.č.
0 inv.č.

Účast na celkové inventarizaci sbírkových předmětů
Národopisného muzea (Kuníková, Tománková).
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Oddělení uměleckoprůmyslové
•
•
•

•
•
•
•

probíhal pravidelný zápis nových přírůstků
do evidence I. a II. stupně.
v průběhu roku byly revidovány a doplňovány
záznamy v elektronické databázi Demus.
bylo dokončeno nové uložení orientální
podsbírky a fondu šperků a hodin v příslušných
depozitářích; nová uložení byla zasána
do evidence
nové uložení sbírkových předmětů v rámci
Centrálního depozitáře v Nepomuku.
nově deponované předměty ve fondu Grafiky
a Textilu byly řádně evidovány, proveden zápis
do evidence II. stupně.
soubor skleněných negativů (1922 kusů)
deponovaný v rámci depozitáře grafiky, byl
zrevidován a postupně probíhá skenování
celkový počet inventárních čísel ve sbírkách
uměleckoprůmyslového odd. ZČM činil
k 31. 12. 2018 26 459 položek

V roce 2018 pokračovala generální inventura
sbírkového fondu. Pro její další průběh bylo
nutné opakovaně provést celkovou závěrečnou
inventarizaci
předmětů
přemístěných
z depozitárních prostor do prostor stálé expozice
Umělecké řemeslo/Užité umění v 2. patře hlavní
budovy ZČM v Kopeckého sadech 2, celkem bylo
inventováno 2469 inv. č..
chronologická evidence
44 př. č.
z toho zakoupených předmětů
37 ks
celkové náklady na nákup sbírek
65 540,– Kč
systematická evidence
44 inv. č.
sbírkový fond k 31. 12. 2018
26 459 inv. č.
z toho v počítačové databázi (celkem) 23 288 inv. č.
inventarizace za rok 2018
2 469 inv. č.
Vyřazeno z CEZ
0 inv.č.

Oddělení národopisné
Základním úkolem pracovníků národopisného
oddělení ve vztahu k evidenci sbírek (tak jako
v předcházejících letech) byla realizace generální
inventarizace, nařízené rozhodnutím ředitele
č. 8/2013 (č. j. 99/2013). Původní termín dokončení
inventarizace, stanovený na 31. 12. 2014, byl
dodatkem k rozhodnutí ředitele ze dne 3. 3. 2015
prodloužen do 31. 12. 2017. Vzhledem k členitosti
a rozsahu etnografické podsbírky, stejně tak jako
k dalším úkolům pracovníků národopisného
oddělení se však inventarizaci nepodařilo dokončit
ani do 31. 12. 2018.
V přímé souvislosti s průběhem generální
inventarizace bylo v roce 2018 pokračováno
v doplňování dosavadních evidenčních záznamů
sbírkové evidence, pořízených před rokem 1989.

Vzhledem k velkým objemům takto doplňovaných
dat byla k tomuto účelu téměř výhradně využívána
elektronická databáze Demus10 – Katalog. Základní
principy nového vedení sbírkové evidence byly
stanoveny již v roce 2015. Vedle odborného určení
konkrétních sbírkových předmětů byly do programu
Demus10 – Katalog zaznamenávány rovněž další
údaje (lokace sb. předmětů, fyzický stav, počet
kusů) zjištěné při generální inventarizaci. Paralelně
bylo však pokračováno v zákonném vedení tištěné
evidence 1. a 2. stupně v podobě: přírůstková kniha
– inventární kniha – inventární karta tak, jak to
vyžaduje zákon č. 122/2000 Sb. ve znění p. p.
Postup
generální
inventarizace
podsbírky
etnografické se v roce 2018 přidržoval zásad,
stanovených již v letech 2014 – 2016. Inventarizace
v roce 2018 sestávala z těchto činností:
•
•
•

přípravné práce (komplexní revize a příprava
depozitárních prostor a sbírkového fondu);
inventarizace (zasedání inventarizační komise);
následné práce (kontrola a zpracování získaných
dat).

Přípravné práce
• Revize depozitářů sbírkových fondů „Obrazy“
a především provedení soupisu všech jednotlivin
v těchto depozitářích (provedla v CD Nepomuk
Eva Minhová).
• Revize depozitáře sbírkového fondu „Keramika“
a provedení soupisu zde uložených sbírkových
předmětů (provedla v CD Nepomuk Eva
Minhová).
• Dokončení uspořádání depozitáře sbírkového
fondu „Textil městský“ v budově Národopisného
muzea Plzeňska.
• Revize uložení sbírkových předmětů
ze sbírkového fondu „Hračky a hry“,
„Školství“ a „Památky obchodní“ v prostorách
Národopisného muzea Plzeňska.
• Pokračováno bylo v pořádání předmětů
sbírkového fondu „Nářadí zemědělské“
v detašovaném depozitáři v Plzni na Bolevci.
• Koncem roku 2018 proběhla relokace sbírkových
předmětů odd. uměleckoprůmyslového
z depozitárních prostor etnografické podsbírky,
čímž bylo vyřešeno nejen fyzické oddělení
jednotlivých podsbírek, ale také uvolněno místo
pro další pořádání depozitárních prostor v CD
Nepomuk v roce 2019.
Inventarizace
• Zapsání inventárního čísla předmětu
do inventarizačního deníku (spolu s počtem
kusů).
• Zaznamenání údaje o inventarizaci v celkových
seznamech předmětů (dle jejich příslušnosti
do toho kterého sbírkového fondu).
• Pořízení fotografická dokumentace s uvedeným
inventárním číslem předmětu.
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•
•

Vybrané předměty, jejichž charakter to dovoloval,
opatřeny autentizačním razítkem.
Do programu Demus10 – Katalog zaznamenán
stav předmětu, počet kusů aktuální lokace,
datum manipulace s předmětem a záznam
o opatření předmětu autentizačním razítkem.

Následné práce
• Opatření pořízených fotografií sb. předmětů
(v názvu) inventárním číslem.
• Kontrola záznamů v programu Demus10
– Katalog a porovnání se záznamy
v inventarizačním deníku.
• Zálohování fotografické dokumentace na externí
elektronické uložiště.
• Zálohování dat programu Demus10 – Katalog
na externí vyměnitelný disk.
Souhrnná data z průběhu inventarizace
• Odpracováno celkem (kalendářních dní zasedání
inv. komise): 48.
• Odpracováno (pracovních hodin zasedání inv.
komise): 264.
• Etnografická podsbírka k datu vyhlášení
generální inventarizace (inv. č.): 78 443.
• Etnografická podsbírka k 31. 12. 2018 (inv. č.):
79702
• Ke dni 31. 12. 2018 zinventarizovaná část
podsbírky etnografické:
a) předmětů: 85077;
b) inv. č.: 58277;
c) inv. č. (v % sb. fondu od data vyhlášení
generální inventarizace): 74,292.
• V roce 2018 zinventarizováno (inv. č.): 6010.
• V roce 2018 zinventarizováno (z celkového počtu
inv. č. v %): 7,540
Digitalizace sbírkových fondů
Digitalizace sbírkových fondů se v roce 2018
(obdobně jako v letech předcházejících) omezovala
téměř výhradně na pořizování fotografické
dokumentace v průběhu generální inventarizace.
Tímto způsobem bylo od data vyhlášení generální
inventarizace pořízeno celkem 85035 fotografií
sbírkových předmětů, z toho v roce 2018 celkem
12142 snímků.
Vlastními silami pracovníků odd. národopisu bylo
v roce 2018 pořízeno také celkem 108 digitalizátů
sbírkových předmětů v tiskové kvalitě. To zejména
v důsledku přípravy stálé expozice Národopisného
muzea Plzeňska, krátkodobých výstav a vyřizování
badatelských dotazů. Vyjma fotodokumentace
některých
akcí,
pořádaných
národopisným
oddělením v prostorách Národopisného muzea
Plzeňska, a fotodokumentace stálých expozic
nebylo ve vztahu ke sbírkovým předmětům v roce
2018 využíváno služeb fotoateliéru Západočeského
muzea v Plzni.

V rámci interního grantu č. UU 2016/01 s názvem
„Odborné zpracování a digitalizace pomocného
fondu skleněných negativů etnografické podsbírky
sbírky ZČM v Plzni“ bylo v roce 2018 pořízeno
celkem 1412 digitalizátů stejného množství
hmotných substrátů / inventárních čísel zmíněného
pomocného fondu. K datu 31. 12. 2018 bylo v rámci
UU 2016/01 zdigitalizováno celkem 3776 jednotlivin
z tohoto pomocného fondu. Částečně bylo využito
nově zřízeného digitalizačního centra PK při SVK PK
v Plzni na Borech. Digitalizaci zajišťoval pracovník
Fotoateliéru V. Marian.
Podsbírka etnografická – celkový přehled
chronologická evidence
81 př. č.
z toho zakoupených sb. předmětů
91 ks
celkové náklady na nákup sbírek
23.000,– Kč
systematická evidence
160 inv. č.
sbírkový fond k 31. 12. 2018
79 702 inv. č.
z toho v počítačové databázi (celkem) 66 542 inv. č.
inventarizace za rok 2018
6010 inv. č.
vyřazeno z CES
0 inv.č.

Centrum paleobiodiverzity
Podsbírka: paleontologická – pracoviště Plzeň
chronologická evidence
1 př. č.
z toho zakoupených sb. předmětů
25 ks
celkové náklady na nákup sbírek
37 900.– Kč
z toho dotace MKČR
0.– Kč
systematická evidence
2 888 inv. č.
sbírkový fond k 31. 12. 2018
39 000 inv. č.
z toho v počítačové databázi (celkem) 39 000 inv. č.
inventarizace za rok 2018
2000 inv. č.
vyřazeno z CES
0 inv.č.
Podsbírky: paleontologická, mineralogická
a petrologická – Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech
chronologická evidence
0 př. č.
z toho zakoupených sb. předmětů
0 ks
systematická evidence
0 inv. č.
sbírkový fond k 31. 12. 2018
108 338 inv. č.
z toho v počítačové databázi (celkem) 108 338 inv. č.
inventarizace za rok 2018
11 885 inv. č.
vyřazeno z CES
0 inv.č.
Ing. Jana Mlnáříková se v roce 2018 soustředila
na administrativní zpracování sbírky Dr. Erdtmanna
za odborného vedení doc. RNDr. Petra Krafta, CSc.
Marie Spáčilová dokumentovala nové sběry
RNDr. Josefa Pšeničky, PhD. a pracovala na doplňování záznamů v systematické počítačové evidenci
DEMUS 10 pro sbírkové předměty paleobotanické
sbírky (pracoviště Plzeň).
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Průběžně probíhala fotodokumentace sbírkového
fondu Centra Paleobiodiversity (Ing. Jana Mlnáříková
a Marie Spáčilová).
Všechny
sbírkové
předměty
společně
s fotodokumentací byly zapsány do databázového
programu DEMUS 10. Současně je vedena tištěná
forma karet jako záloha, aby nedošlo ke ztrátě dat.

Oddělení botanické
chronologická evidence:
z toho zakoupených sb. předmětů:
celkové náklady na nákup sbírek:
systematická evidence:
sbírkový fond k 31. 12. 2018:
z toho v počítačové databázi:
inventarizace za rok 2018:
vyřazeno z CES:

6 př. č.
0 ks
0 Kč
506 inv. č.
87 884 inv. č.
55 940 inv. č.
5112 inv. č.
0 inv. č.

Oddělení zoologické
chronologická evidence
28 př. č.
z toho zakoupených sb. předmětů
0 ks
celkové náklady na nákup sbírek
0 Kč
systematická evidence
11 inv. č.
sbírkový fond k 31. 12. 2018
16213 inv. č.
z toho v počítačové databázi (celkem) 16213 inv. č.
inventarizace za rok 2018
876 inv. č.
vyřazeno z CES
0 inv. č.

Knihovna Západočeského muzea
v Plzni
chronologická evidence (př. č.)
325 př.č.
z toho zakoupených sb. předmětů (ks)142 ks
celkové náklady na nákup sbírek
134.661 Kč
systematická evidence (inv. č.)
325 inv.č.
sbírkový fond k 31. 12. 2018
12.504 inv.č.
z toho v počítačové databázi (celkem) 11.987 inv.č.
inventarizace za rok 2018
268 inv.č.
vyřazeno z CES
•

•

Všechny přírůstky, jak studijního i sbírkových
fondů, jsou průběžně evidovány a zpracovávány
do katalogů (l. a 2. stupeň evidence). Studijní
fond, prochází průběžnou inventarizací, větší část
je nově signována a celý fond je zároveň průběžně
rekatalogizován do databáze. V databázi bylo
za r. 2018 zpracováno 2.805 záznamů (z toho bylo
1.310 letošních přírůstků). Celkově má databáze
knihovního fondu k 31. 12. 2018 45.059 záznamů
o celkovém počtu 79.283 exemplářů (přír. č.).
Výdaje za studijní fond byly v r. 2018 celkem
199.460,– Kč.
Záznamy v katalogu Verbis jsou průběžně
revidovány a upravovány dle platných standardů.

•

V současnosti knihovna používá poslední verzi
katalogizačních pravidel RDA. Díky nové verzi
systému je aktualizace prováděna okamžitě,
tzn., že záznamy vytvořené v reálném čase, jsou
ihned k dispozici uživatelům online katalogu. Dle
statistiky přístupů je vykázáno za rok 2018 celkem
2.959 přístupů na online katalog.
Byla provedena inventarizace části sbírkového
fondu Staré tisky – signatury 417, 418 a 419. Dle
inventarizačního protokolu č. j. 15/2019 ze dne
25. 1. 2019 bylo inventarizováno celkem 268
jednotek.

Oddělení historie a společenských
věd /Rokycany/
chronologická evidence
z toho zakoupených sb. předmětů
celkové náklady na nákup sbírek
systematická evidence
sbírkový fond k 31. 12. 2018
z toho v počítačové databázi
inventarizace za rok 2018
vyřazeno z CES

29 př. č.
124 ks
3000 Kč
231 inv. č.
131456 inv. č.
113531 inv. č
15473 inv. č.
0 inv. č.

V roce 2018 bylo do přírůstkové knihy oddělení
zapsáno celkem 29 nových přírůstkových čísel,
tj. celkem 211 předmětů. Všechny získané předměty
patří do podsbírky jiná společenskovědná.
Do podsbírky negativů nebyly získány žádné
přírůstky. Předměty do přírůstkové knihy oddělení
zapsala H. Husová.
Celkem 21 přírůstkových čísel bylo získáno darem.
Koupí byla získána 4 přírůstková čísla. Vlastní
výzkumnou činností pracovníků oddělení byla
získána celkem 4 přírůstková čísla (celkem 29
přírůstkových čísel).
Přírůstková čísla za r. 2018 byla též zapsána
do programu Demus01–Evidence (H. Husová).
V průběhu roku byla do databáze Demus01–
Evidence přepisována starší, dosud nezapsaná
přírůstková čísla – celkem bylo zapsáno 4055 starých
přírůstkových čísel (H. Husová).
V r. 2018 nebyly z evidence vyřazeny žádné sbírkové
předměty.
V rámci katalogizace v r. 2018 bylo zapsáno
do systematické evidence podsbírky jiná–
společenskovědná 231 inv. č. (R. Hentschová, M. Hus,
J. Lehner, M. Merglová Stránská). Katalogizace byla
prováděna v programu Demus01–Katalog.
Byl proveden tisk nových evidenčních karet a jejich
zařazení (R. Hentschová, J. Lehner, M. Merglová
Stránská).
V rámci inventarizace v r. 2018 byly na základě
rozhodnutí ředitele č. 3/2018 z
29. 1. 2018
inventarizovány sbírkové fondy: faleristika, část
fondu fotografie, předměty, které byly po stěhování
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uloženy a rovněž předměty, se kterými se jinak
manipulovalo (konzervace, výpůjčky, poskytnutí
badatelům). Celkem bylo inventarizováno 15421
položek. Do digitální evidence v programu
Demus01–Katalog byly zaznamenány aktualizované
údaje o uložení a provedené inventarizaci. Před
změnami v databázi byla provedena fyzická kontrola
fondu v depozitáři. Mikroklima depozitáře je
průběžně monitorováno.

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
chhronologická evidence
z toho zakoupených
celkové náklady na nákup sbírek
systematická evidence
sbírkový fond k 31.12. 2018
z toho v počítačové databázi
inventarizace za rok 2018
vyřazeno z CES

117 př. č.
563 ks
27 890 Kč
1105 inv. č.
25 756 inv. č.
22 962 inv.č.
4930 inv. č.
0 inv. č.

Celkem bylo v přírůstkové knize oddělení zapsáno
117 nových přírůstkových čísel, tj. 1233 předmětů,
v číselné řadě N1/2018 – N117/2018.
Přírůstková čísla se týkala předmětů z podsbírek
botanické, mykologické, další přírodovědné
dokumentace a zoologické dokumentace (zapsala
v tištěné knize Dr. Šandová). Digitalizována byla
všechna přírůstková čísla za r. 2018 z podsbírky
botanické a mykologické a další přírodovědné
dokumentace (108 př. č.), (zapsala Dr. Šandová) a 8
př. č. z podsbírky zoologické (zapsala Mgr. Süssová),
1 př. č. z další přírodovědné dokumentace dosud
nebylo digitalizováno (koupě v listopadu 2018),
z důvodu problematické kompatibility programů
Demus a Bach na užívaném PC.
Do systematické evidence oddělení přírodních věd
bylo v r. 2018 zapsáno celkem 1105 inv. č., tj. 1105
předmětů. Z toho bylo z podsbírky botanické –
cévnaté rostliny sign. BS 524 inv. č. (524 předmětů),
lišejníky sign. BL 272 inv.č. (272ks), 108 inv. č. (108
ks) houby sign. BF a 192 inv. č. další přírodovědná
dokumentace signatura NN (192 ks) (zapsali
Dr. Šoun a Dr. Šandová). Do podsbírky zoologické
bylo zapsáno celkem 9 inv. č., tj. 9ks předmětů
(dermoplastické preparáty – zapsala Mgr. Süssová).
Při determinaci bylo spolupracováno se specialisty
na obtížně určitelné taxony (Allium, Veronica,
Cardamine, Amaranthus aj.) průběžně dle potřeby.
Po revizi specialisty byly provedeny opravy
v databázi Demus – Botanika. Následně byl proveden
tisk aktualizovaných sched a karet (Dr. Šandová).
Byl proveden tisk evidenčních karet a definitivních
sched k nově zkatalogizovaným položkám cévnatých
rostlin z programu Demus–Botanika a tisk karet
ke katalogizovaným fotografiím (Dr. Šandová),
nalepení sched na položky cévnatých rostlin
(S. Volková) a tisk sched na zakoupené exsikáty hub

a nově zkatalogizované lišejníky (Dr. Šoun).
Katalogizace byla prováděna v programech Demus–
Botanika a Demus–Zoologie a Bach–Fotoarchiv.
Pro podsbírku Další přírodovědná dokumentace byly
v r. 2018 v terénu pořízeny dokumentační fotografie,
z nichž je prováděn výběr a úpravy v programu Adobe
– Fotoshop (provádí Dr. Šandová), zaevidovány
budou v r. 2019 v programu Bach–Fotoarchiv.
Podsbírka entomologická nebyla v roce 2018
doplňována.
V entomologii byly provedeny opravy v programu
DEMUS–Entomologie (formální překlepy, chybná
data sběru, doplnění lokalit a determinátora)
a vytištěny aktualizované karty se změnami – celkem
760 záznamů (Mgr. Süssová).
Dokumentátorka S. Volková zapsala do přírůstkové
knihy Bach – Archiv 300 nových dokumentů
o činnosti muzea a tyto zpracovala i do systematické
evidence v témže programu; předměty jsou uloženy
v archivu muzea.
Inventarizace
Na základě RŘ č.3/2018 z 29. 1. 2018 byla
provedena inventarizace další části podsbírky
Další–přírodovědná dokumentace, a to inv. č.
NN3862 – NN4427 (předměty revidované v letech
2009–2012) a inv. č. NN5222 – NN5358 (předměty
zkatalogizované v r. 2018), celkem 920ks. Při
inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly. Byl zpracován inventarizační protokol
a odevzdán vedoucí pobočky. Vytištěné a svázané
katalogizační karty byly uloženy do trezorové skříně
v hlavní budově muzea, pracovní duplicitní paré
je uloženo v oddělení přírodních věd. Razítkem
revize byla označena i revidovaná přírůstková čísla
v přírůstkové knize. Sbírky jsou řádně uloženy
v
klimatizovaném depozitáři a zálohovány
na externím disku.
Na základě téhož rozhodnutí RŘ č.3/2018 byla
provedena také inventarizace části předmětů
zařazených do podsbírky entomologické, signatura
E. Jednalo se o inv. č. 1 – 4000. Evidenční karty
byly již částečně orazítkovány razítkem „Revize
2018“ (provedly Mgr. Süssová a S. Volková), záznam
do databáze dle fyzické kontroly a tisk protokolu
provedla Mgr. Süssová. Záznam v tištěné přírůstkové
knize provedla dr. Šandová.

Oddělení knihovny a informací /
Rokycany/
evidence chronologická 2018
z toho počet zakoupených
celkové náklady na nákup sbírek
evidence systematická
sbírkový fond k 31. 12. 2018
z toho v počítačové databázi

82 př.č.
34 ks
4606,– Kč
82 inv.č.
8587 inv.č.
8587 inv.č.
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inventarizace za rok 2018
33 inv.č.
vyřazeno z CES
0 inv.č.
Fond byl doplněn o tyto významné knihy: Fajt,
Jindřich: Kamenný Újezd u Rokycan 1177–2017.
Kamenný Újezd u Rokycan: Obec Kamenný Újezd
2017; Krčmář, Luděk: Lidová zbožnost na Plzeňsku.
Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni 2017; Hajšman,
Jan: Plzeňsko–český slovník: pročpa tudlecto říkáme?
Vydání první. Plzeň: Starý most 2017. Fenomén
Favorit: výstava Národního technického muzea
od 25. dubna 2018 do 30. září 2018. Praha: Národní
technické muzeum 2018. Reburger : Zpravodaj
Národního technického muzea 15/2018; Makaj,
Tomáš a Prokůpek, Petr: Rokycany a okolí v obrazech.
Hostivice: Petr Prášil – Baron, 2018. Šteifová, Jarmila:
Vzpomínky. Praha: Stanislava Francová 2017. Veselý,
Bohuslav: Válečný deník: (červenec 1914 – červenec
1917): události zapsal Bohuslav Veselý: rukopis
přepsal Jiří Veselý. V Neratovicích: Jiří Veselý 2007.
V roce 2018 bylo do přírůstkové knihy oddělení
zapsáno celkem 332 nových přírůstkových čísel,
tj. celkem 332 předmětů (od 78884 do 79215).
Z toho patřilo do podsbírky regionální literatura 82
př. č. (82 sbírkových předmětů), do fondu odborné
literatury 250 př. č. (250 předmětů), podsbírka staré
tisky nebyla v roce 2018 doplňována. Předměty
do přírůstkové knihy oddělení zapisoval Václav
Zdráhal.
Celkem 205 př. č. bylo získáno darem. O vlastní
materiál šlo ve 2 případech, výměna 36 přírůstkových
čísel a dále koupí (knihkupectví, nakladatelé,
zprostředkovatelé) 89 předmětů.
Nově evidované (a také dříve evidované dokumenty)
knižní jednotky byly katalogizovány v programu
Clavius. Bylo katalogizováno celkem 781 dokumentů
za období 1. ledna 2018 až 31. prosince 2018. V roce
2018 nebyly z evidence vyřazeny žádné knižní
jednotky.
V roce 2018 byla inventarizována příruční knihovna
na Centru paleobiodiverzity v objektu čp 135/I
v Rokycanech. Dokumenty jsou nyní katalogizované
a v knižních jednotkách se nachází čárové kódy.
Revidováno bylo celkem 6780 knižních dokumentů
(z toho 3036 separátů Havlíčkovy knihovny, 3358
separátů Šnajdrovy knihovny a 386 jednotek
odborné literatury). Knižní dokumenty v této příruční
knihovně jsou ze studijního nesbírkového fondu;
pouze 33 kusů z toho je sbírkových.
Celkově má databáze knihovního fondu v systému
Clavius k 31. 12. 2018 celkem 67 969 knižních
jednotek. Záznamy jsou k dispozici uživatelům
online katalogu. Dle statistiky přístupů je vykázáno
za rok 2018: celkem 8326 dotazů (hledání) a 518
vstupů na online katalog.
Muzejní knihovna se zúčastnila projektu „Česká
knihovna 2018“ MK ČR, který byl podán u Moravské
zemské knihovny v Brně. Cílem projektu bylo získání
nekomerčních publikací české literatury, ilustrované

beletrie, děl literární vědy, kritiky, knižní kultury,
etnografie a příbuzných věd vše dle vlastního výběru,
které doplnily stávající fond.

Centrum paleobiodiverzity /
Rokycany/
Přestože došlo ke sloučení rokycanského
paleontologického oddělení MBH do Centra
paleobiodiverzity pod ZČM, do celkového součtu
evidence započítáváme sbírkové předměty tohoto
bývalého paleontologického rokycanského oddělení,
neboť stále jsou součástí sbírky MBH v CES.
evidence chronologická
z toho počet zakoupených
evidence systematická
sbírkový fond k 31.12.2018
z toho v počítačové databázi
inventarizace za rok 2018
vyřazeno z CES

0 př.č.
0 ks
0 inv.č.
108 338 inv.č.
108 338 inv.č.
11 885 inv.č.
0 inv.č.

Souhrn za pobočku MBH v Rokycanech – CES
– MBH/002–05–10/185002
evidence chronologická 2018
228 př.č.
z toho počet zakoupených sb.př.
721 ks
celkové náklady za nákup sbírek 34896,– Kč
evidence systematická
1418 inv.č.
sbírkový fond k 31.12. 2018
274137 inv.č.
z toho v počítačové databázi
253418 inv.č.
Inventarizace za rok 2018
32321 inv.č.
vyřazeno z CES
0 inv.č.
Souhrn za Západočeské muzeum v Plzni
– CES– ZČM/001–07–30/018001
chronologická evidence
726 př.č.
z toho počet zakoupených sb. př.
338 ks
celkové náklady na nákup sbírek
357 881,– Kč
evidence systematická
10 100 inv.č.
sbírkový fond k 31.12.2018
523 555 inv.č.
z toho v počítačové databázi
402 064 inv.č.
inventarizace za rok 2018
32 849 inv. č.
vyřazeno z CES
0 inv.č.
Celkem
/souhrn za Západočeské muzeum v Plzni (Plzeň
+ Rokycany)/
Chronologická evidence
954 př.č.
z toho zakoupených sb. př.
1059 ks
celkové náklady na nákup sb.př.
392 777,– Kč
evidence systematická
11 518 inv.č.
sbírkový fond k 31.12.2018
797 692 inv.č.
z toho v počítačové databázi
655 482 inv.č.
inventarizace za rok 2018
65 170 inv.č.
vyřazeno z CES
0 inv.č.
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Ochrana sbírek
Počet obrazově zdokumentovaných sbírek celkem:
70 816 inv.č.

•

350 historických digitálních snímků zpracovaných
v digitalizačním centru SVK Plzeň

Oddělení prehistorie
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Provedena byla revize stavu sbírkového fondu
kovových předmětů a byl proveden výběr nejvíce
ohrožených předmětů k nové konzervaci v roce
2019. V rámci revize byly předměty označovány
štítky s popisem a uloženy do uzavíratelných
igelitových sáčků.
Při prohlídce stavu fondu celých nádob byly
k opravě či rekonstruování v keramické laboratoři
vybrány 4 nádoby – tři z žárového pohřebiště
v Nynicích a jedna z pohřebiště v Kralovicích–
Červené hoře.
Do
evidenční
databáze,
poddatabáze
konzervačních
karet
byly
aktualizovány
konzervační zásahy provedené na kovových,
skleněných a kostěných artefaktech v průběhu
let 2015–2017. U nově zaevidovaných předmětů
byla přírůstková čísla nahrazena evidenčními.
V depozitáři ve Zbiroze byly tři místnosti nově
vybaveny novými kovovými regály na ukládání
sbírek. Do regálů byly přemístěny krabice
s materiálem z Horšovského Týna.
Do depozitáře ve Zbiroze byla z depozitáře
v Plzni–Zborovské ulici přestěhována rozměrnější
kamenná drtidla, žernovy a drtiče, čímž byl
uvolněn regál pro nové přírůstky.
Vzhledem k zaplnění depozitáře ve Zborovské
ulici bylo rozhodnuto do Zbiroha ukládat rozsáhlé
nově zaevidované soubory. V roce 2018 sem byl
uložen zlomkový materiál z Ostrova u Stříbra.
Průběžně byl umyt, roztříděn a u rozsáhlejších
souborů také popisován čísly nálezů veškerý
materiál z nových přírůstků za rok 2018, který byl
následně uložen v příručním depozitáři.
V expozici pravěku a raného středověku v hlavní
budově ZČM, depozitářích kovových artefaktů,
zlomkové keramiky a celých nádob je průběžně
měřena a sledována teplota a vlhkost.
Průběžně
byly
laboratorně
ošetřovány
a zpracovávány menší soubory přírůstků za rok
2016, které byly připravovány k systematické
evidenci.
Provedena byla revize stavu sbírkového fondu
kovových předmětů a byl proveden výběr nejvíce
ohrožených předmětů k nové konzervaci v roce
2019. V rámci revize byly předměty označovány
štítky s popisem a uloženy do uzavíratelných
igelitových sáčků.
Při prohlídce stavu fondu celých nádob byly
k opravě či rekonstruování v keramické laboratoři
vybrány 4 nádoby – tři z žárového pohřebiště

•

•

•

•

•

•

v Nynicích a jedna z pohřebiště v Kralovicích–
Červené hoře.
Do
evidenční
databáze,
poddatabáze
konzervačních
karet
byly
aktualizovány
konzervační zásahy provedené na kovových,
skleněných a kostěných artefaktech v průběhu
let 2015–2017. U nově zaevidovaných předmětů
byla přírůstková čísla nahrazena evidenčními.
V depozitáři ve Zbiroze byly tři místnosti nově
vybaveny novými kovovými regály na ukládání
sbírek. Do regálů byly přemístěny krabice
s materiálem z Horšovského Týna.
Do depozitáře ve Zbiroze byla z depozitáře
v Plzni–Zborovské ulici přestěhována rozměrnější
kamenná drtidla, žernovy a drtiče, čímž byl
uvolněn regál pro nové přírůstky.
Vzhledem k zaplnění depozitáře ve Zborovské
ulici bylo rozhodnuto do Zbiroha ukládat rozsáhlé
nově zaevidované soubory. V roce 2018 sem byl
uložen zlomkový materiál z Ostrova u Stříbra.
Průběžně byl umyt, roztříděn a u rozsáhlejších
souborů také popisován čísly nálezů veškerý
materiál z nových přírůstků za rok 2018, který byl
následně uložen v příručním depozitáři.
V expozici pravěku a raného středověku v hlavní
budově ZČM, depozitářích kovových artefaktů,
zlomkové keramiky a celých nádob je průběžně
měřena a sledována teplota a vlhkost.
Průběžně
byly
laboratorně
ošetřovány
a zpracovávány menší soubory přírůstků za rok
2016, které byly připravovány k systematické
evidenci.

Oddělení starších dějin
V rámci inventarizace sbírkových předmětů proběhla
kontrola obalů, v případě nutnosti byly opatřeny
novým.
V depozitářích podsbírek numismatická a militaria je
průběžně měřena teplota a vlhkost.
Fotodokumentací prošlo 1120 inv. čísel.

Oddělení novějších dějin
V rámci inventarizace sbírkového fondu pohlednic
došlo k jejich novému zabalení do obálek
z nekyselého papíru a uložení do nových vyhovujících
nekyselých krabic (Kuníková, Tománková). Zároveň
došlo k digitalizaci 4288 ks pohlednic (Kuníková
3712 ks, Tománková 576 ks).
Ostatní digitalizace:
342 ks negativů a 234 ks fotografií, 54 ks drobné tisky
(Tománková),
201ks negativů a 203 ks fotografií (Kuníková)
Klostermannova pozůstalost 210 ks drobné tisky,
fotografie (Kuníková, Tománková)
Digitalizace 22 ks fotografií a 15 ks negativů (Krčmář).
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Oddělení uměleckoprůmyslové
•

•
•
•

•
•

•
•

probíhá průběžné sledování stavu depozitárních
prostor, teploty a vlhkosti, kontrola způsobu
uložení sbírek, úklid a sanování sbírkových
předmětů
dohled nad uložením sbírkových předmětů
a klimatem v Centrálním depozitáři v Nepomuku
probíhal ve spolupráci se správci depozitáře
byla
provedena
pravidelná
preventivní
desinsekce v depozitáři textilu a grafiky.
v depozitáři textilu a grafiky probíhá postupná
výměna nevhodných úložných obalů za vhodné
nekyselé obaly; současně byly vybrané předměty
z podskupiny Balkánský textil – výšivka
a církevní textilie – nově vhodně rozloženy
do prostornějších obalů z PH neutrálních
materiálů s alkalickou rezervou.
v trezorové místnosti proběhla pravidelná revize
vstupních dveří
v říjnu a listopadu 2018 probíhaly stavební úpravy
v prostorách depozitáře porcelánu – zabezpečení
otvorů v podlaze depozitáře, nátěr podlahy
proti prašnosti; stavebním úpravám předcházelo
stěhování části fondu, přemístění vitrín a regálů
a dalšího nábytku v depozitáři, sbírkové předměty
byly dočasně odpovídajícím způsobem uloženy
do krabic.
vybrané předměty byly předány oddělení
konzervace k opravě, ošetření a konzervování
(kovy, grafika, textil).
do expozice „Umělecké řemeslo/Užité umění“
byly pořízeny dva přístroje na regulaci vlhkosti
vzduchu a ochranný skleněný poklop na volně
stojící sbírkový předmět

Oddělení národopisné
V roce 2018 se pracovníci odd. (ve spolupráci
s pracovníky externího depozitáře v Nepomuku)
zaměřili především na optimalizaci uložení
sbírkových předmětů v CD Nepomuk. V průběhu
roku 2018 byly pořízeny nové lokační seznamy
sbírkových fondů „Obrazy“ a „Keramika“. Depozitární
místnosti těchto fondů byly nově uspořádány
a téměř dokončeno bylo rovněž restaurování
nejohroženějších předmětů z tohoto fondu.
Z programu ISO 2018 byl v roce 2018 pořízen
nový Zvlhčovač vzduchu s ionizací Brune B 280
Comfort. Ten byl v říjnu téhož roku instalován do
stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska
(expoziční oddíl: „život na venkově – lidový kroj“).
Zejména v měsících, listopadu, prosinci a počátkem
ledna 2019, kdy vnější teplota zpravidla nepřesáhla
–10 ℃ se klimatické podmínky ve stálé expozici
dařilo udržet na požadovaných hodnotách 50 –
55% relativní vlhkosti při 20 ℃. Spolu s poklesem
venkovní teploty se relativní vlhkost ve stálé expozici
ustálila na hodnotách 45 – 50%. Navýšení relativní
vlhkosti pro sdružené textilní sbírky představuje

výrazné zlepšení klimatického režimu stálé expozice,
což vede k optimalizaci uložení předmětů (zejm.
lidového textilu) ve stálé expozici.
Obdobně, jako v předcházejících letech 2016 a 2017,
také v roce 2018 bylo průběžně přikračováno
k výměně nevhodných obalů sbírkových předmětů
a předmětů z pomocných fondů za vhodný obalový
materiál z PH neutrálního materiálu s alkalickou
rezervou. Za tímto účelem bylo u firmy Ceiba, s.r.o.
koncem roku 2018 zakoupeno množství nového
obalového materiálu, který bude průběžně využíván
v roce 2019.
Uskutečněno bylo rovněž pravidelné preventivní
desinsekční plynování depozitárních a expozičních
prostor v objektech Národopisného muzea Plzeňska
a realizováno sanační ošetření sbírkových předmětů
uložených v externím depozitáři v Plzni na Bolevci.
Ani v roce 2018 nebylo ve vztahu k charakteru
stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska
a podobě historických objektů Chotěšovského
a Gerlachovského domu možné, zajistit připojení EPS
obou objektů k PCO HZS PK.

Centrum paleobiodiverzity
Z důvodů bezpečného uložení sbírek nebylo
dosud možno přikročit ke stěhování sbírkových
fondů do nově rekonstruovaného objektu Budova
Hospodářské školy byla po opravách předána a začal
finální úklid a montáž již nakoupeného nábytku.
Během letních měsíců bylo zjištěno, že velká okna
místností depozitářů, především ta otočená k jihu,
propouštějí neúměrné množství tepla. Proto bylo
přikročeno k instalaci ochranných folií do skel.
Zároveň začalo monitorování teploty a vlhkosti.
Uvedené parametry začaly být dlouhodobě
sledovány i v suterénních místnostech, kde je
hlavním problémem zbytková vlhkost ve stěnách.
Z měření vyplyne termín možného nastěhování
sbírkových fondů a případná omezení ve využití
suterénních místností, případně režim jejich větraní
a další opatření vedoucí k plnému využití prostorů
při plném zabezpečení sbírek.
Během příprav ke stěhování byl zjištěn a ověřen
nevyhovující stav skříní a konstrukcí na šuplíky,
ve kterých jsou umístěny šuplíky s fosiliemi.
Především se jedná o špatné vyřešení protiprašných
opatření, ochranu proti světlu a v neposlední řadě
nemožnost demontáže a opětovného smontování
skříní z lamina, které navíc neodpovídají ochraně
proti prašnosti. Proto bylo rozhodnuto vybavit
pracoviště v Hospodářské škole v Rokycanech novým
nábytkem s vysokou životností a vysokou užitnou
hodnotou. Z tohoto důvodu bylo nutno sestěhování
materiálu z depozitů v Rokycanech i Plzně odložit.
Skříně budou pořizovány průběžně a stěhování tak
bude oproti původním plánům rozděleno na etapy
podle připravených prostor.
V roce 2018 byla na základě rozhodnutí ředitele
č. 2/2018 inventarizována paleontologická podsbírka
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Muzea Dr. Bohuslav Horáka v Rokycanech, uložená
v depozitáři č. 1 a 2 v objektu čp. 135 na Masarykově
náměstí v Rokycanech. Celkem bylo inventarizováno
11 000 evidenčních čísel. Do digitální evidence
v programu DEMUS10 byly zaznamenány údaje
o provedené inventarizaci, datu inventarizace
a stavu předmětu. Při inventarizaci nebyly zjištěny
inventarizační rozdíly.

Dále byly v MCU sledovány klimatické podmínky
uložení předmětů z cínu a jako každoročně byly před
zimním obdobím předisponovány do vhodnějších
klimatických podmínek. Taktéž provedena oprava
plastiky sv. Ludmily a následně doporučena
desinsekce v radiační komoře v Muzeu v Roztokách
u Prahy z důvodu výskytu červotoče. Během roku
v MCU došlo k výpadku několika dataloggerů.

V rámci plánované inventarizace paleontologické
podsbírky (pracoviště Plzeň) byla v roce 2018
provedena revize 2000 evidenčních čísel.
Inventarizace
sbírkového
fondu
oddělení
paleontologie proběhla podle rozhodnutí ředitele
2/2018. Podkladem pro inventarizaci byla počítačová
databáze DEMUS 10. Při inventarizaci nebyly zjištěny
inventarizační rozdíly. Při inventarizaci nebyly
zjištěny inventarizační rozdíly.

V oddělení národopisu byla provedena kontrola
uložení textilních sbírek. Následně byla provedena
některá opatření k zabránění poškození vláken
(nevhodným přeložením, vytažením a pod.). Bylo
navrženo vhodnější uložení.

Oddělení botanické
Průběžné ošetřování celé sbírky vymrazováním;
průběžné sledování teplot a vlhkosti v depozitáři
(R. Bláhová, A. Čížková).

Oddělení zoologické
Sbírky byly vyplynovány Cytrolem Super SG (firma:
Desinsekta, s.r.o.). Některé předměty byly navíc
ošetřeny v návaznosti na výsledky inventarizace
a namátkových kontrol sbírek dalšími přípravky
dle potřeby. U předmětů uložených v tekutých
médiích byly kapaliny v případě potřeby doplněny.
Depozitáře byly pravidelně kontrolovány (teplota,
vlhkost, stav sbírek) a zjištěné nedostatky
odstraňovány (I. Hradská, R. Vacík, Š. Vančurová).

Knihovna Západočeského muzea
v Plzni
Oba sbírkové fondy jsou uloženy ve vhodných
prostorách. Sbírkový fond ST je zabezpečen vlastní
klimatizační jednotkou, která udržuje v daném
prostoru příznivé klimatizační podmínky (17° C, 55%
vlhkosti).
V letošním roce nebyly v knihovně prováděny
restaurátorské práce z důvodu nástupu pracovnice
restaurátorského oddělení na mateřskou dovolenou.
Fotografická dokumentace pro program ISO v r. 2018
byla realizována v měsíci květnu (viz kap. 9).

Oddělení konzervace
V roce 2018 bylo kontrolováno uložení sbírkových
předmětů v diecézním muzeu a to především
vystavené textilie (ornáty, pluviál aj.). Byla
doporučena jejich obměna, ačkoliv klimatické
podmínky (T, rV, lx) k jejich vystavení byly optimální.
Výměna byla doporučena z důvodu možné
deformace (vytažení vláken textilie) v důsledku
vertikální instalace.

V rámci výstavy ke Smetanovským dnům byl
prováděn dohled a faktická adjustace textilních
sbírek přímo ve výstavním sále.
Pokud se týká preventivní konzervace byla
kontrolována expozice pobočky MBH v Rokycanech
pro výskyt červotoče. Napadené exponáty byly
ošetřeny v radiační komoře.
V centrálním depozitáři Nepomuk byla provedena
v průběhu roku 2018 kontrola klimatických
podmínek a uložení sbírkových předmětů v tzv
„kapli“ a přilehlých chodbách. Bylo doporučeno
předisponování nábytku z chodby v přízemí
do příslušných depozitářů jednotlivých oddělení.
V objektu byl zjištěn výpadek jednoho plynového
kotle, čímž značně kolísala teplota v jednotlivých
místnostech.
Tyto závady byly postupně odstraněny.
Od září 2018 oddělení pracovalo na přípravě
prezentace monografické výstavy architekta Jana
Kouly. Byly čištěny a konzervovány grafiky včetně
přípravy jejich adjustace (paspartování, rámování).

Oddělení historie a společenských
věd /Rokycany/
V jednotlivých depozitářích je pravidelně
kontrolována teplota, vlhkost a stav předmětů.
V objektu probíhá pravidelně desinsekce a deratizace,
kterou provádí odborná firma. K vylepšení
mikroklimatických podmínek v depozitářích byly
získány dva odvlhčovače do depozitáře nábytku 1
a do depozitáře Ho2. Akvizice byla spolufinancovaná
z dotace ISO–D.

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
Bylo provedeno plynování sbírek a položení
návnad proti hlodavcům odbornou firmou ve všech
depozitářích přírodovědného oddělení v objektu
135/I i ve stálé přírodovědné expozici, umístěné
v expoziční budově muzea čp. 141/I.
Průběžně byla kontrolována teplota a vlhkost
v depozitářích, pravidelně byl zajišťován úklid
v depozitářích. Do
depozitáře entomologie,
zoologie a botaniky v půdním prostoru objektu 135/I
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v Rokycanech byla zakoupena nová klimatizační
jednotka, která nahradila závadnou jednotku. Nově
získané sbírky byly ukládány v určených obalech,
krabicích a skříních. V průběhu fyzické inventarizace
i ošetření byly sbírky kontrolovány na možnou
přítomnost škůdců ev. plísní, nebyly shledány
závady, stav sbírek je dobrý (Dr. Šandová, Dr. Šoun,
Mgr. Süssová).

Oddělení knihovny a informací /
Rokycany/
Knižní jednotky jsou ukládány do regálů. Po opravách
a úpravách objektu na Malém náměstí 123/1 bude
provedeno rozmístění knižního fondu z přízemí
a 1. poschodí do uvolněných místností po oddělení
historie.
Ve sledovaném roce 2018 byla dokončena vnitřní
rekonstrukce objektu v ulici Mládežníků č. 228
v Rokycanech. Pro knihovnu rokycanského muzea
vznikly nové depozitáře – ve zvýšeném přízemí je
připraveno celkem 7 místností o celkové ploše 224
m2, přičemž jedna místnost bude využívána zároveň
jako kancelář knihovny s badatelnou. V depozitářích
byly znovu postaveny původní kovové regály
(demontované ze starého depozitáře v Mýtě) a stav
regálů byl následně doplněn koupí o nové kovové
regály. Do takto nově vzniklých prostor se v roce
2019 umístí fond, který se v minulosti nacházel
v pronajatých prostorách v Mýtě a v roce 2018 byl
dočasně uskladněn v depozitáři ZČM ve Zbiroze.

Restaurování, konzervace
a preparace sbírek
Oddělení konzervace
Celkem bylo konzervováno a restaurováno
z vlastního sbírkového fondu
222 ks.
z toho:
národopis
66 ks
odd. umělecko – průmyslových sbírek 73 ks
MBH Rokycany
76 ks
oddělení dějin současnosti
7 ks
dále:
knihovna (preparace grafických listů)
7 ks
MCU (majetek církve)
1 ks
Úhrnem
230 ks

Oddělení prehistorie
•

•

Ze sbírek oddělení bylo v konzervační laboratoři
zkonzervováno a zrestaurováno 139 artefaktů
z bronzu, železa, kosti a skla. Z menší části se
jednalo o starý sbírkový fond a z větší o nové
nálezy z vlastních archeologických výzkumů,
nebo převzaté náhodné nálezy.
Pro jiná pracoviště a oddělení ZČM bylo
v laboratoři zkonzervováno:
» pro archeologické pracoviště Muzea
Dr. Bohuslava Horáka bylo zkonzervováno 47
bronzových artefaktů z archeologické sbírky.
» pro oddělení záchranných archeologických
výzkumů – 1 železný klíč a 1 záušnice.
» pro oddělení starších dějin byly zkonzervovány
2 železné hroty do kuše z Rochlova.

Celkem bylo pro jiná oddělení ZČM zkonzervováno
51 sbírkových předmětů.
•
•
•
•

•

•
•

Pro Národní památkový ústav v Lokti bylo v rámci
projektu ArcheoMontan zkonzervováno 71
artefaktů ze železa a barevných kovů.
V rámci metodické pomoci muzeím v regionu
byly pro Muzeum Českého lesa v Tachově
zkonzervovány 3 bronzové artefakty.
V rámci stejné pomoci byla zkonzervována pro
Muzeum v Mariánské Týnici bronzová dýka.
Pro Oblastní muzeum v Chomutově bylo
zkonzervováno 57 bronzových předmětů
pocházejících z výzkumu žárového pohřebiště
doby římské z Nezabylic z roku 2010.
Pro Krajské muzeum v Karlových Varech bylo
zkonzervováno 12 artefaktů, z toho 7 bronzových
srpů z depotu 2 z Mezirolí, stříbrná mince
a 2 středověké předměty.
Pro Muzeum Dr. Karla Hostaše v Klatovech bylo
zkonzervováno 11 bronzových předmětů.
Pro Oblastní muzeum v Lounech bylo zkonzer-
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vováno 107 bronzových předmětů z mladší doby
bronzové až doby římské z archeologické sbírky
muzea.
Celkem
bylo
v
konzervátorské
laboratoři
prehistorického oddělení ZČM zkonzervováno
451 a zrestaurováno 40 sbírkových předmětů.
•

•

Pokračovalo opravování fondu celých nádob.
K novému zrestaurování a doplnění byly vybrány
3 nádoby z pohřebiště v Nynicích (inv.č. P 16.102,
17.235 a 17.230), které byly doplněny do celých
tvarů a nově byly opraveny spoje na misce
inv.č. P 217 z hrobu z Kralovic–Červené hory.
Provedena byla také kontrola stavu nádob
z výzkumů mohylových pohřebišť v Plzni–Újezdě
(les Kostelík).
Z nově zpracovávaných výzkumů byly
zrekonstruovány keramické nádoby a jejich torza
z následujících výzkumů:
» Dokončeno bylo laboratorní zpracování
mladě bronzových žárových hrobů z Horní
Kamenice, okr. Domažlice z polohy „V Aleji“.
Zpracovány byly hroby 8–16, ze kterých byly
rekonstruovány 4 nádoby a 5 torz.
» Provedena byla oprava dvou torz keramických
nádob z lokality Plzeň–Újezd z výzkumu
na stavbě rodinných domů v lokalitě
„Na Dražkách“, inv. č. P 110.315 a P 110.628.
» Průběžně se systematickou evidencí probíhalo
zpracovávání nálezů z výzkumu při stavbě
kanalizace jižně od areálu HP Pelzer v Plzni–
Radčicích. Slepeny byly 2 nádoby a 4 torza.
» Zahájeno bylo lepení a zpracování nálezů
z výzkumu mladě bronzové mohyly a žárových
hrobů z mladší doby bronzové a pozdní doby
halštatské z Horní Kamenice, okr. Domažlice
z polohy „Na Ovčárně“. Zpracovány byly hroby
1–6, ze kterých byly rekonstruovány 4 nádoby
a 6 torz.
» Pokračovalo laboratorní zpracování materiálu
převzatého ze spol. ZIP z výzkumu při stavbě
haly Vanadium v Ostrově u Stříbra, okr. Tachov.
K evidenci byly připraveny soubory z objektů
705–1688. Slepeny byly 2 nádoby a 5 torz.
» Téměř ¾ roku trvalo laboratorní zpracování
velkého a neobyčejně bohatého objektu 713
z výzkumu na stavbě haly Vanadium z Ostrova
u Stříbra. Z tohoto objektu byly slepeny
4 velké zásobnice, 2 menší nádoby a 4 torza
nádob.

Celkem bylo v keramické laboratoři prehistorického
oddělení ZČM zrestaurováno 24 celých nádob
a 24 torz nádob a jiných keramických předmětů.

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Podle finančně a kapacitně omezených možností
jsou průběžně zpracovávány jak velké soubory

získané dříve, tak i nové nálezy z probíhajících
výzkumů.
Restaurováno bylo celkem 10 keramických
nádob a kachlů (Milevsko, Landštejn, Jenišovice –
P. Břicháček, M. Sochorová). Tyto práce probíhaly
v omezené míře, přednost měly investory vyvolané
záchranné výzkumy.

Oddělení starších dějin
Restaurování v rámci oddělení
komorové kachle

7ks

Konzervace archeologických nálezů z výzkumů
oddělení
hrad Skála (Fe)
8 ks
Manětín, kostel sv. Jana Křtitele (textil,
Fe, devocionálie)
25 ks
Plzeň čp. 103, Dřevěná 6, jímka 6 (dřevo) 18 ks
Konzervace exponátů v prohlídkovém okruhu PHP
58 ks
Konzervace mincí (106 ks)
• Mince vrácené z výstav (HS 10/2017,
HS 3/2018, HS 13/2018)
67 ks
• Mince připravené pro výstavy
(HS 1/2018)
5 ks
• Mince ze ZAV (Horšovský Týn 1995,
Domažlice 1999, Plasy 2016)
5 ks
• Medaile překonzervované
pro špatný stav zjištěný při inventuře 29 ks
Konzervace v rámci podsbírky militaria (1094 ks)
• fond HT (Horšovský Týn)
23 ks
• fond MZ (Městská zbrojnice)
373 ks
•
•

fond MZZ (Městská zbrojnice zbraně) 662 ks
sbírkové předměty zapůjčené
na výstavu Pistole, pušky a samopaly
československých zbrojovek 1918–68 2 ks

•

sbírkové předměty zapůjčené
muzeu v Sokolově
sbírkové předměty zapůjčené
muzeu v Mariánské Týnici

•

25 ks
9 ks

Konzervace pro jiné organizace
• Muzeum Horní Blatná
cínové nádoby
11 ks
• Městské muzeum
Ostrov nad Ohří – mince
24 ks
• Muzeum Českého lesa v Tachově
sklo (2 ks), nůž (1 ks)
3 ks
• KAR FF ZČU v Plzni
– Fe (92ks), mince (1ks)
93 ks
• NPÚ ú.o.p. v Plzni – Nový hrad u Stráže
(mince – 3 ks, Fe – 45 ks),
Plasy – jímka (Fe – 125 ks),
hrad Švihov (Fe – 45 ks,
mince – 2 ks, sklo – 3 ks)
223 ks
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Oddělení novějších dějin
Konzervace :
dodavatelsky:
nákladem:
vlastní:
Restaurování
dodavatelsky: nákladem 34 500,– Kč
proběhlo restaurování Praporu legionářů
vlastní:

•
0 ks
0 ks
2 ks

1 ks
7 ks

Oddělení uměleckoprůmyslové
Konzervátorsky ošetřeno celkem 73 inv. č.
•

•

•

•
•
•

konzervátorským oddělením byly zadány
k ošetření a ošetřeny předměty z orientální
podsbírky a uměleckoprůmyslové podsbírky –
asijské kovové nádoby a zbraně, čínský porcelán,
balkánské a severoafrické šperky.
v souvislosti s přípravou výstavy litiny pro
Muzeum Třineckých železáren a města Třince byly
zadány k ošetření předměty vybrané pro tuto
výstavu
pro připravovanou výstavu Jan Koula – vlastimil
a novorenesančník proběhlo číštění a základní
konzervace kreseb a akvarelů J. Kouly z fondu
Grafika a zajištěna jejich odpovídajíci adjustace
(rámy, pasparty, celkem 35 předmětů)
rovněž pro výstavu Jan Koula – vlastimil a novorenesančník proběhlo čištění a konzervování
textilií s výšivkami (6 kusů).
ošetřena a konzervována kožená pouzdra
na kalichy (2 kusy) – fond Varií.
externě smluvena oprava porcelánové plastiky
Augusta III. a její podmínky v restaurátorských
ateliérech UPM v Praze

Oddělení národopisné
V r.oce 2018 připadalo restaurování a základní
konzervování sbírkových předmětů etnografické
podsbírky především na pracovníky odd. konzervace
Západočeského muzea v Plzni. Také v roce 2018
byl dodržován základní systém, uplatňovaný při
generální inventarizaci v letech předcházejících: byl–
li v průběhu generální inventarizace zjištěn zhoršený
fyzický stav předmětu, jehož zanedbání by mohlo
vést k dalšímu poškození, byl takový předmět předán
na odd. konzervace k restaurování.
Vedle toho byly k restaurování předávány rovněž
sbírkové předměty, užité při přípravě krátkodobých
výstav a stálých expozic. Tímto způsobem byly
restaurovány / konzervovány předměty pro
následující projekty:
•
•

nová část stálé expozice Národopisného muzea
Plzeňska s názvem „Rok na vsi, aneb Od Martina
do Martina“;
krátkodobá výstava „Československý svéráz, aneb

Hledání národního stylu“;
krátkodobá výstava „Všeho do času (1788 – 1918)“.

Celkem bylo v r. 2019 prostřednictvím oddělení konzervace Západočeského muzea v Plzni konzervováno
/restaurováno 66 kusů sbírkových předmětů (44
inv. č.). Externích restaurátorských služeb nebylo
v roce 2018 využito. V závěru rok 2018 bylo zadáno
zpracování restaurátorského záměru pro kompletní
restaurování dvouspřežných saní z rodiny dr. Emila
Škody (NMP 69153). Po vypracování restaurátorského
návrhu by mělo být kompletní restaurování
tohoto předmětu přihlášeno ISO 2020, popř. jiných
grantových projektů, prostřednictvím kterých by
mělo být restaurování realizováno.

Centrum paleobiodiverzity
V průběhu roku bylo preparováno několik desítek
kusů silicifikovaných dřev z lokalit v okolí Plzně
a vzorků z tufů z lokality Wuda (cca 460 preparátů)
(František Tichávek).

Oddělení botanické
Vlastními silami bylo preparováno cca 500 sbírkových
předmětů (sběry cévnatých rostlin a lišejníků).

Oddělení zoologické
Preparování:
dodavatelsky:
0 ks
nákladem:
0 Kč
vlastní:
1947 ks
V průběhu roku bylo do lihu uloženo 303 pavouků
(I. Hradská), preparováno 1629 brouků (I. Těťál)
a preparováno 15 obratlovců (Š. Vančurová).

Knihovna Západočeského muzea
v Plzni
V r. 2018 byly restaurovány na pracovišti muzea
v rámci grantových projektů VISK6 čtyři staré tisky.
Šlo o drobné práce jako průzkum, vyčištění, srovnání
listů atd.

Muzeum loutek
V roce 2018 byla dokončena relokalizační činnost
sbírek muzea v depozitářích, avšak díky pozdější
instalaci softwaru DEMUS proběhne zanesení sbírek
do tohoto systému až v roce 2019.
Dále byla ve spolupráci s oddělením konzervace
ZČM zahájena výroba kopie loutky vzpěrače (NMP
70691) za účelem ochrany před vnějšími vlivy.
Originální loutka vzpěrače byla doposud součástí
mechanického divadla v expozici Karla Nováka,
kde ji teď z důvodu ochrany před jejím fyzickým
opotřebením nahradí kopie.
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Oddělení historie a společenských věd /
Rokycany/
Prostřednictvím
konzervátorského
oddělení
Západočeského muzea v Plzni bylo v roce 2018
konzervováno celkem 123 sbírkových předmětů
podsbírky jiná–společenskovědná (interní reversy).
Přímým konzervátorským zásahem prošly zejména
předměty určené pro realizaci krátkodobých výstav.
Celkem 2 sbírkové předměty byly externě restaurovány, a to korouhev krejčovského cechu
s olejomalbami na obou stranách (inv. čísly
24536/1; 24536/3). Textilní část předmětu ošetřila
restaurátorka Helena Kastlová, olejomalby akad.
malířka Jana Záhořová.
Restaurování provedeno dodavatelsky
(54 450 Kč celkem)
nákladem restaurátorky Kastlové:
nákladem restaurátorky Záhořové:
dotace:

43 000 Kč
11 450 Kč
0 Kč

Návštěvnost – Západočeské
muzeum v Plzni
expozice a výstavy:
Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech
Vodní Hamr Dobřív
Národopisné muzeum
Muzeum loutek
Muzeum církevního umění
plzeňské diecéze
Hlavní budova

12805
zavřeno
6029
32555
3695
28908

Návštěvnost v expoz. a výst. celkem
z toho zlevněné vstupné
návštěvnost kult. programů
návštěvnost knihovny

83992
27593
13024
1579

Návštěvnost celkem
návštěvnost webových stránek muzea

98595
72385

Oddělení přírodních věd /Rokycany/

Expozice a výstavy
Konzervace sbírek vlastními silami v roce 2018
zahrnovala především sušení vyšších rostlin a jejich
zpracování do herbářových položek (celkem 206
Expozice
ks Dr. Šandová) a sušení lišejníků a zpracování
do herbářových položek (272 ks Dr. Šoun). ByloPLZEŇSKÁ MĚSTSKÁ ZBROJNICE
vypreparováno a připraveno pro zápis do sbírky Největ" Hlavní
í dochovaná historická zbrojnice v Evropě
budova
(bude provedeno v roce 2019) 31 ks hmyzu
PLZEŇSKÁ MĚSTSKÁ ZBROJNICE
(Mgr. Süssová)
Plzeňská městská zbrojnice
Zakoupené sbírkové předměty z botaniky, mykologie
patří k nejlépe dochovaným
a zoologie prošly plynováním odbornou firmou
zbrojnicím evropských středov prosinci 2018.
věkých měst. Její počátky
sahají do roku 1363, kdy císař
Karel IV. plánovitě budoval
Oddělení knihovny a informací /
v českých městech zbrojnice
Rokycany/
městské hotovosti. Obsahuje
Ve sledovaném období roku 2018 nebylo provedeno
nejstarší
soubor
palných
žádné restaurování, pouze knihařská vazba
zbraní v Evropě z konce 14.
nesvázaných či poškozených dokumentů, a to Západočeské�muzeum�v�Plzni
a počátku 15. století; většina
Otevřeno:
v počtu: 49 kusů. Šlo o dokumenty z roku 2017, tak Kopeckého�sady�2
byla
vyrobena
právě
v Plzni, jak dokládají výrobní
www.zcm.cz
út�-�ne,�10�-18�hod
i starší.
značky na zbraních.
Další část zbrojnice tvoří hákovnice s luntovým
zámkem z poloviny 16. století a soubor mušket
z období třicetileté války, dále zbroje plzeňských
měšťanů, zejména množstvím prsních a zádových
plátů odění, ochran ramen a rukou či řadou přileb
různého typu.
Působivým doplňkem expozice jsou domovní
portály, které dříve zdobily dnes již zbořené domy
na plzeňském náměstí. Přímo z expozice je možné se
po schodech dostat do suterénu, kde byla zachována
část původních hradeb staré Plzně. Celou kompozici
dotváří panoramatický obraz znázorňující Dobytí
Plzně Arnoštem Mansfeldem r. 1618.
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POHLEDY DO MINULOSTI PLZEŇSKÉHO KRAJE
ARCHEOLOGIE
Expozice odhaluje tajemství
pravěkého osídlení jihozápadních Čech od nejstarších dob
do raného středověku.
Představeny jsou zde artefakty
získané do sbírek muzea
během více jak 130 let terénních archeologických výzkumů. Mezi vystavenými exponáty jsou takové unikáty jako
bronzový štít z Plzně–Jíkalky,
hliněná neolitická plastika ženy z Vochova, bronzové
maskovité spony z Kyšic a Dýšiny, zlaté předměty
z mohylových pohřebišť střední doby bronzové
a mnoho dalších výjimečných předmětů vyrobených
pravěkým člověkem. Expozice je doplněna
rekonstrukcemi odkrytých hrobů, dřevěnou
konstrukcí vodní cisterny z Vladaře a kamennou
slovanskou pecí. Samostatně je prezentována
metodika archeologické práce. K oživení jistě
přispívají i figuríny s rekonstrukcí pravěkých oděvů
zdobených replikami bronzových předmětů, model
neolitického dlouhého domu, model odkrývané
pravěké mohyly a opevnění hradiště na Černém
vrchu u Svržna.
Úvodní dvojitá projekce návštěvníky vizuálně
vtáhne do tajů odkrývání archeologických lokalit
a ukáže krásu pravěkých artefaktů. Další je seznámí
s metodou archeologické a muzejní práce, ale
také s pravěkými výrobními technikami – výrobou
kamenných štípaných a broušených kamenných
nástrojů, výrobou keramiky, tavením a odléváním
bronzu a hutněním železa.
Malí i velcí návštěvníci si mohou na replikách
prakticky vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu
a drcení obilí kamennými drtidly a žernovem.
Projekt
byl
podpořen
Plzeňským
krajem
a spolufinancován Evropskou unií z Regionálního
evropského fondu – Jihozápad.
POHLEDY DO MINULOSTI PLZEŇSKÉHO KRAJE
HISTORIE
Expozice seznamuje návštěvníky muzea nejen s významnými dějinnými událostmi,
které se na území dnešního
Plzeňského kraje odehrály
od 10. do pol. 19. století, ale
také s hmotnými doklady
minulosti, především předměty každodenní potřeby.
V rámci expozice je také
možné zhlédnout projekci 3D
rekonstrukce přemyslovského mocenského centra
Staré Plzně, ale i porovnat rozdíl mezi bydlením
ve středověké vesnické dymné jizbě a městské
světnici s kachlovými kamny a černou kuchyní.

Širokou veřejnost jistě zaujme replika tiskařského
lisu, který odkazuje na počátky knihtisku v Plzni.
Z významnějších exponátů stojí za pozornost
unikátní archeologické nálezy z Plzně – středověká
zrcadla, sáňky, koturn
a prubířské kameny, kolekci gotických a renesančních
skleněných nádob, militaria z období husitství
a třicetileté války, cechovní truhlice nebo mučící
nástroje. Závěr expozice tvoří netradičně pojatý
mincovní kabinet.
Připraveny jsou i doplňkové programy pro děti a řada
dalších informací je k dohledání
v dotykových infopointech.
Projekt
byl
podpořen
Plzeňským
krajem
a spolufinancován Evropskou unií z Regionálního
evropského fondu – Jihozápad.
UMĚLECKÉ ŘEMESLO/UŽITÉ UMĚNÍ
Nově otevřená stálá expozice
představuje historický i stylový
vývoj nejrůznějších oborů
uměleckořemeslné tvorby a
oblastí užitého umění. Početné
soubory evropské keramiky,
prací z drahých i běžných kovů,
malovaného, rytého i hutního
skla, stolního i dekorativního
českého i cizího porcelánu či
hodin, šperků a liturgických
předmětů, jsou vystaveny v historických vitrinách
v secesních prostorách jednoho z nejstarších
uměleckoprůmyslových muzeí v Čechách. Zvláštní
součástí expozice je také soubor antického umění
a unikátní sbírka artefaktů z Blízkého a Dálného
východu.

Národopisné muzeum Plzeňska
JAK SE ŽILO NA PLZEŇSKU
Expozice je umístěna v historických prostorách Chotěšovského, Gerlachovského a Bartlovského domu na náměstí
Republiky.
Návštěvníky čeká mimořádně
rozsáhlá prohlídka, která čítá
dvacet místností se zajímavými
historickými interiéry. První
část představuje vývojovou
řadu měšťanských interiérů,
tj. nábytek a interiérové doplňky, portréty a drobný
inventář z údobí gotiky, renesance, baroka, empiru,
biedermeieru
a první třetiny 20. století. Exponáty jsou velmi cennou
kolekcí předmětů denní potřeby, dokreslující všední
život v plzeňských měšťanských domácnostech.
Druhá část je věnována životu lidu na venkově
a tvoří ji dvě lidové světnice zařízené nábytkem
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charakteristickým pro oblast Plzeňska, expozice krojů
z plzeňského regionu, ukázky lidového stavitelství
a expozice prezentující zvyky a tradice venkovského
lidu v 19. a na počátku 20. století. Zpestřením pak
mohou být dvě menší expozice ukazující městskou
černou kuchyni z první třetiny 19. století a secesní
lékárnu s ukázkami nejen profesionálního, ale také
lidového lékařství.
Stálá expozice Národopisného muzea Plzeňska „Jak
se žilo na Plzeňsku“ je nově rozšířena o významnou
část, věnovanou výročním zvykům a řemeslům
plzeňského venkova. Nově zpřístupněná část stálé
expozice nese název „Rok na vsi, aneb Od Martina
do Martina“ a na pozadí hospodářského roku
(počínajícího právě svátkem sv. Martina) přibližuje
návštěvníkům nejvýznamnější zvyky a lidové tradice
související s obdobím Adventu a vánočních svátků;
masopustem a nadcházejícím postním obdobím;
velikonočními svátky; slavnostmi příchodu jara;
žňovými pracemi a nástupem podzimu.

Muzeum loutek
PŘÍBĚH NA NITI
Muzeum loutek v Plzni těží
z místní bohaté loutkoherecké
tradice a mapuje činnost
loutkových divadel hrajících
v Plzni a jejím nejbližším okolí.
Příběh loutek, který muzeum
vypráví, začíná již na počátku
19. století, kdy se Plzeňané
mohli těšit z divadelních
představení kočovných lidových loutkářů. Část expozice je věnována vývoji
plzeňského loutkářství na konci 19. století, kdy
vzniklo první stálé loutkové divadlo – Škodovo
divadlo, které je v expozici představeno unikátním
oživeným modelem, který je zhotoven podle
dochovaného negativu. Příběh loutkových divadel
pokračuje ve druhém patře, kde se na pomyslné
časové ose novým fenoménem stávají rodinná
divadélka, ve kterých se při hře setkával svět dětí
a dospělých.
Významná část expozice je věnována Loutkovému
divadlu feriálních osad, v němž působili umělci Karel
Novák, Josef Skupa a Jiří Trnka. Na jeho jevišti také
poprvé stanuly loutky Spejbla a Hurvínka. Atmosféru
divadla Karla Nováka v době jeho největší slávy
evokuje nově vytvořený „loutkomat“ s vybranými
marionetami z původního fundusu. O tom, že bohatá
loutkářská tradice Plzně neskončila, se můžete
přesvědčit v místnosti věnované nejen amatérským
souborům. Ve třetím patře se vám představí současné
profesionální Divadlo Alfa a jeho loutky z mnoha
oceňovaných autorských inscenací. Vedle tradičně
pojatých výstavních prostor je v muzeu multifunkční
sál, kde je možné s loutkami manipulovat a seznámit
se s různými technikami vodění.

EXPEDICE NA NITI
Expedice na niti je novým zážitkovým rodinným
programem pro každého.
Cílem je zpříjemnit návštěvníkům s dětmi
prozkoumávání muzea v souladu s tématem
expozice. Rodina obdrží v recepci ke vstupenkám tzv.
deník výpravy. Deník výpravy by mělo mít každé dítě
v rodině, aby mohlo cestou muzeem plnit expediční
úkoly a sbírat razítka za úspěšné splnění. Rolí rodičů
je pomáhat a popřípadě kontrolovat. Po úspěšném
zdolání celé expedice dítě dostane na recepci muzea
diplom. Zároveň si rodina může vypůjčit expediční
kufr a vyrobit si talisman (na dvoře či v kavárně
muzea dle počasí)
Projekt byl podpořen Magistrátem města Plzně.

Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze
PO STOPÁCH VÍRY FRANTIŠKÁNSKÝM
KLÁŠTEREM
Muzeum se nachází v objektu
původně minoritského a posléze františkánského kláštera
v Plzni, jedné z nejvýznamnějších a nejstarších středověkých památek města.
Vystavena jsou zde významná
výtvarná díla přibližující historické a svaté osoby, některé
události ze života svatých
a dějin spásy člověka. Představena je Panna Maria,
apoštolové, světci i život Krista.
Další část expozice je věnována plzeňské diecézi,
jejímu patronovi blahoslavenému Hroznatovi,
dějinám křesťanské víry na jejím území, samotnému
klášteru a františkánskému řádu. Rovněž přibližuje
liturgický rok a svátosti. Vrcholem prohlídky muzea
je „klenotnice“ vystavující na odiv nejcennější
umělecká díla evropského významu, liturgické
předměty a roucha z farností Biskupství plzeňského
a depozitářů Západočeského muzea v Plzni.
Z nejvýznamnějších interiérů kláštera je veřejnosti
zpřístupněna kapitulní síň s původními gotickými
nástěnnými malbami a kaple sv. Barbory. Návštěvník
může obdivovat i zachovalé klášterní ambity, letní
refektář, sloužící jako výstavní síň nebo mobiliář
původní historické klášterní knihovny.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech
ŽELEZÁŘSKA VÝROBA NA ROYCANSKU
A PODBRDSKU
Expozice seznamuje návštěvníky s železářskou
výrobou regionu Rokycanska a Podbrdska, neboť
právě tato výroba zde má tradici dlouhou několik
století. Vliv na její rozvoj měly příznivé přírodní
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podmínky – dostatek lesů pro pálení dřevěného uhlí,
dostatek vody
v potocích a rybnících a taky zde byla dostupná
ložiska využitelných železných rud. S historií výroby
v celé oblasti od 14. století do poloviny 20. století
seznamuje tato expozice. Návštěvník zde pozná
celou šíři železných výrobků i jejich producentů, kteří
ve své době patřili často k monopolním výrobcům
na území Čech. Shlédnete výtvory zručnosti
našich předků – např. podkovy, srpy, sekerky,
klíče, zámky, lité předměty jako liturgické kříže,
předměty běžné potřeby v domácnosti jako kamna,
hmoždíře a žehličky a velice zajímavé jsou i formy
na lití předmětů (prefabrikátů) např. klíčů, které
byly následně dopilovány do potřebného tvaru.
Atmosféru dokreslují modely milíře, vodního hamru,
cvočkařské výhně, ukázky vnitřního zařízení provozů,
ocenění výrobků na výstavách a další zajímavosti.
BYDLENÍ NA ROKYCANSKU
Úkolem expozice je představit venkovské bydlení
v regionu poloviny 19. století, a to na souboru
malovaného nábytku z obce Ejpovice – malované
almary, truhly, stůl, židle, lavice, postel, kolébka,
kolovrátek, tkalcovský stav. Taktéž uvidíte nástroje
běžně používané v domácnosti a na venkovském
dvoře i při hospodářských pracích – ruční žací
nástroje a cepy, pluh, koňský chomout, koše z proutí,
ošatky. Figuríny jsou dobově oblečeny.
Na Rokycansku bylo venkovské obyvatelstvo
označováno jako „kovorolníci“, neboť členové rodiny
pracovali v železářských závodech, hutích a dílnách
a přitom obdělávali menší plochy pozemků, na nichž
pěstovali zemědělské plodiny jak pro svoji vlastní
spotřebu, tak pro hospodářská zvířata.
PŘÍRODA PRO BUDOUCNOST
Expozice byla připravena pro prezentaci krásy
okolní přírody – zachycuje zvířata a rostliny žijící
v regionu, seznamuje s chráněným územím –
rezervacemi, přírodními památkami, památnými
a chráněnými stromy. Vystaveny jsou exponáty zvířat
z přírodovědných sbírek muzea. Originální hlasy
vybraných ptáků, které jsou uloženy v tabletech,
příjemně dotvoří audio atmosféru a návštěvník se
rázem ocitne v přírodě. Návštěvníci se z tabletů dozví
také informace o památných stromech, je možno
shlédnout soubor krátkých filmů o jednotlivých
chráněných územích, který svými informacemi
doplňuje informace umístěné v tištěné formě
u jednotlivých exponátů. Filmy jsou v jazykových
mutacích (AJ, NJ). K dispozici je též tištěný průvodce
expozicí, který si lze odnést domů. K expozici jsou
pro zájemce z různých věkových skupin vytvořeny
doplňkové doprovodné edukativní programy.
OTISKY ČASU
Rokycansko ležící na západním okraji oblasti zvané
Barrandien, které je bohaté na paleontologické
nálezy. Muzejní sbírka čítá dnes na 130 000

kusů zkamenělin, především se jedná o nálezy
zoopaleontologické z období starších prvohor,
z éry kambria a ordoviku. V éře kambria dochází
k „explozi života“ – mořští živočichové dosahují
členitosti a pokročilosti ve vývoji, v mnoha případech
živočichové vytvářeli pevné schránky na povrchu
těla, což byl jeden z předpokladů pro jejich fosilizaci.
Obrovský boom živočichů čítá zástupce měkkýšů,
hlavonožců, dírkovců, mřížkovců a graptolitů,
dále bezčelistních obratlovců a zejména členovců,
do kterých se řadí právě stále populární trilobiti,
kteří jsou vystaveni ve vitrínách. Zajímavostí je
vystavený stromatolit z naleziště v rokycanském
okresu a dále tzv. „rokycanské kuličky“. Tyto na první
pohled kamenné kuličky mnohdy obsahují právě
fosilizované schránky trilobitů různých velikostí.
Vznikly tak, že zemřelé tělo živočicha se usadilo
na dno, kde bylo obaleno bahnem a získalo tvar
blízký kuličce. Expozice „Otisky času“ prezentuje
návštěvníkům výběr nálezů ze sbírek muzea, která je
tvořena již více než 100 let, především z darů, nákupů
i vlastního sběru.
K dispozici je interaktivní mapa s vyznačením
chráněných paleontologických nalezišť v regionu
i elektronický katalog graptolitů a trilobitů, který
si mohou prohlédnout na PC přímo v expozici.
K expozici jsou připraveny doprovodné programy,
tištěný průvodce v jazykových mutacích AJ a NJ
a hlasový průvodce taktéž v jazykových mutacích.
Samozřejmostí je odborný výklad průvodce muzea.
MĚŠŤANSKÁ A ŠLECHTICKÁ DOMÁCTNOST
Expozice je rozdělena ve dvě hlavní části –
na měšťanskou domácnost a na šlechtický interiér.
Názorně zde uvidíte předměty denní potřeby
měšťanů a honosný nábytek šlechty. Rozdílnost
je snadno porovnatelná zejména v provedení
či barevnosti dřevěného nábytku, předmětů
každodenní potřeby v domácnosti, lustrů, kamen.
Na jaře r. 2015 došlo v této expozici k havárii, kdy se
stropní podhledy zřítily, a proto byla celá expozice
veřejnosti uzavřena.
Po celé léto probíhala celková rekonstrukce stropní
konstrukce, následovaly další nutné stavební práce
a nyní je celá expozice již po rekonstrukci. Expozice
je v současné době ještě nepřístupná, neboť je
připravována na zpětnou reinstalaci exponátů,
a některé původně vystavené exponáty budou
obměněny z důvodu modernizace této historické
expozice.
ROKYCANSKO V MINULOSTI
Tato obsáhlá expozice situovaná do tří místností
seznamuje s historií Rokycanského regionu od doby
železné po rok 1918. V průřezu staletí budete
seznámeni s jednotlivými významnými událostmi
a osobnostmi regionu – od nejstarších nálezů
z doby železné, prvního slovanského osídlení
a raného středověku. Zajímavostí je vedle různých
archeologických střepů, keramiky a kachlů také kopie
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pokladu zlatých keltských duhovek v bronzovém
vědru z pozdní doby laténské, který byl nalezen
v r. 1771 v Podmoklech u keltského hradiště. Dále
se expozice zaměřuje na vlastní počátky Rokycan,
vznik vsí, šlechtických panství a následný rozvoj
ve vrcholném středověku. Hospodářský a politický
vzestup byl narušen v 17. století třicetiletou
válkou – shlédnete železné zbraně, dělové koule
z období obléhání švédskými vojsky.Následující
dějiny reprezentují pobělohorskou dobu. Dále
rozvoj cechů, specializaci řemesel, manufaktur.
Zajímavé jsou exponáty různých měřidel, dřevěné
modely flusárny, smolárny, draslárny a také
jednotlivých řemeslnických předmětů jako nůžek,
hoblíků, pilek, dlátek, ševcovského nářadí. Barokní
umění je zastoupeno dřevořezbami světců,
nástěnných obrazů, kalvárií. Každá společnost
vytváří společenský, školský a kulturní život, který
v 19. stoletív Rokycanech bohatě kvetl. Vznikají
místní zájmové spolky – např. pěvecký spolek Záboj,
spolek Sokol. K vidění jsou také různé medaile.
V poslední vitríně jsou umístěny vojenské uniformy
z 1. světové války a expozice je k tomuto období
ukončena. Srdečně zveme návštěvníky na návštěvu
našich expozic.
NÁRODNÍ TECHNICKÁ PAMÁTKA VODNÍ HAMR
DOBŘÍV
Vodní hamr je národní technická památka s expozicí
přístupnou v turistické sezóně. Dnešní zděná budova
byla postavena začátkem 19. století na místě starších
dřevěných hamrů z let 1658 a 1701. Bohaté strojní
vybavení pochází z 19. století, z r. 1901 a z části
i z pozdější doby. Původně se v hamru zkujňovalo
vysokopecní surové železo a z něj se vykovávaly
tyčové polotovary. Po rozšíření modernější ocelářské
technologie přešel hamr koncem 60. let 19. století
na výrobu těžkého kovaného nářadí. – z důvodů
rekonstrukce objektu v rámci projektu IROP byla
památka v roce 2018 pro veřejnost uzavřena
PAMĚTNÍ SÍŇ JINDŘICHA MOŠNY V DOBŘÍVĚ
V roce 2005 byla otevřena nová stálá expozice,
věnovaná životu a dílu Jindřicha Mošny. Jindřich
Mošna byl významný divadelní herec 2. poloviny
19. století, jehož manželka pocházela z domu, kde
je dnes umístěna pamětní síň. Do Dobříva jezdil
Jindřich Mošna načerpat síly a inspiraci k další
divadelní práci.

Výstavy
06/10/2017 – 28/01/2018
PISTOLE, PUŠKY A SAMOPALY
ČESKOSLOVENSKÝCH ZBROJOVEK V LETECH
1918–1968 – Hlavní budova
Cílem výstavy je informovat
návštěvníka o výrobě ručních
palných zbraní ve zbrojovkách a firmách, které vyráběly
zbraně pro ozbrojené sbory
na území ČSR od jejího
vzniku v roce 1918 až do roku
PISTOLE, PUŠKY A SAMOPALY
1968. Výstava je hlavně
Výstava • 6. 10. 2017 - 28. 1. 2018
zaměřena na pistole, pušky
a samopaly, oficiálně přijaté
do výzbroje jednotlivých
ozbrojených sborů, v menší míře na osobní zbraně
jejich příslušníků. Návštěvník je stručně seznámen
s historií jednotlivých výrobců, ovšem hlavním
úkolem výstavy je ukázat trojrozměrné exponáty, tj.
pistole, pušky a samopaly, a to i ve více provedeních
spolu s náboji a příslušenstvím k nim. Na výstavě
jsou prezentovány především zbraně ze sbírky firmy
Beareka, dále ze studijní sbírky OKTE KŘP Plzeňského
kraje a sbírkových fondů Západočeského muzea
v Plzni.
Západočeské muzeum v Plzni, firma BEAREKA
a Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

ČESKOSLOVENSKÝCH ZBROJOVEK V LETECH 1918 – 1968
(výroba československých zbrojovek pro ozbrojené sbory)
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11/10/2017 – 25/02/2018
CESTOU NECESTOU ANEB ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
PAMÁTKY PLZEŇSKÉHO KRAJE
PANELOVÁ VÝSTAVA – Národopisné muzeum
Plzeňska
Výstava představuje ilustrace více i méně známých,
či takřka zapomenutých památek Plzeňského kraje,
od hradů a zámků po rozhledy či sakrální stavby.
Výstava je koncipována jako reflexe autorových
cest západočeským regionem. Subjektivní vyjádření
autorova vnímání současného stavu vybraných
památek je konfrontováno s historickými snímky
ze sbírek národopisného oddělení Západočeského
muzea v Plzni.
27/10/2017 – 07/01/2018
VINCENZ JANKE – UMĚNÍ PODMALBY NA SKLE –
Národopisné muzeum Plzeňska
Výstava představuje výběr
z umělecky i řemeslně nejzajímavějších prací, podmaleb
na
skle,
dosud
téměř
zapomenuté osobnosti, severočeského malíře Vincenze
Jankeho (1769–1838).
VINCENZ JANKE
Teprve nedávno objevená
Umění podmalby na skle
a rozpoznaná tvorba tohoto
autora svojí výtvarnou hodnotou zřetelně převyšuje
běžné práce tohoto zvláštního malířského
oboru. Jankeho podmalby, ať už s náboženskou
tématikou či se světskými motivy, překvapují nejen
osobitým stylem a živou barevností, ale i efektním
Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci, p.o.

27. 10. 2017 - 7. 1. 2018
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provedením na zrcadlovém pozadí. Výstava nabízí
návštěvníkovi na tři desítky Jankeho výjimečných
děl soustředěných ze Západočeského muzea v Plzni
a dalších českých muzejních i soukromých sbírek.
29/11/2017 – 14/01/2018
ZIMA NA SKLE– Národopisné muzeum Plzeňska
Snad každý má pocit, že dnešní zimy už nejsou
takové, jaké bývaly za jeho mládí. A co teprve jaké
musely být za mládí našich pradědečků! Výstava
přináší výběr zimních fotografií Plzně a okolí, jak je
koncem 19. a počátkem 20. století pořídili amatérští
i profesionální fotografové. Snímky jsou pořízené
z původních skleněných negativů uložených
ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni.
08/12/2017 – 18/02/2018
FRANTIŠEK PEČENÝ A SKLÁRNA HEŘMANOVA
HUŤ – Hlavní budova
František Pečený (1920–1977)
se řadí k nejvýznamnějším
československým sklářským
designerům padesátých až
sedmdesátých let 20. století.
Po studiích na sklářské škole
v Železném Brodě a na
FRANTIŠEK PEČENÝ
Uměleckoprůmyslové
škole
A SKLÁRNA HEŘMANOVA HUŤ
v Praze byl od roku 1947
zaměstnán jako podnikový
výtvarník sklárny v Heřmanově
Huti. Věnoval se navrhování sériově vyráběného
lisovaného skla a svým pojetím designu osobitě
reagoval na soudobé tendence ovlivňující sklářské
umění. Výstava představuje poprvé v Plzni
v uceleném přehledu Pečeného sklo, současně však
přibližuje i autorovu téměř neznámou kreslířskou
a malířskou tvorbu.
8. 12. 2017 - 18. 2. 2018
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19/01 – 08/04
JOSEF HODEK A KNIHA– Národopisné muzeum
Plzeňska
Výstava
vůbec
poprvé
v úplnosti představí knižní
tvorbu významné osobnosti
plzeňské
kultury,
malíře
a grafika Josefa Hodka (1888–
1973). V roce 2018 si připomeneme sto třicáté výročí
JOSEF HODEK
jeho narození v Hořehledech
A KNIHA
18. 1. - 8. 4. 2018
na jižním Plzeňsku. Současně
je tento rok jubilejním
pro vznik Československé
republiky, v jejichž službách Josef Hodek jako
učitel působil, a svým výtvarným dílem podporoval
její demokratické ideály. Výstava představí více
než stovku titulů z let 1913 až 1954. Zvláštní
pozornost bude věnovaná zejména plzeňským
bibliofiliím. Připomeneme Hodkovu spolupráci
s nakladateli Vladimírem Žikešem a Josefem
Hladkým, ale také jeho edici Proměny, ve které
ve 20. letech vycházely povídky renomovaných
Západočeské muzeum v Plzni
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českých spisovatelů. Na výstavě ale nebudou
chybět ani Hodkovy soukromé erotické tisky nebo
básnické sbírky plzeňských autorů, které v průběhu
let ilustroval. Knižní exponáty doplní také řada
Hodkových grafických listů a exlibris. Zvlášť budou
také připomenuty jeho návrhy knižních vazeb
aspolupráce s plzeňským uměleckým knihvazačem
Karlem Šilingrem.
26/01 – 27/05
PLZEŇ ZA SOCIALISMU– Národopisné muzeum
Plzeňska
Stalin jako porybný? Céčka v každé rodině? Výstava
Plzeň za socialismu prezentuje dobu nedávno
minulou. Připomíná nejzajímavější a nejzásadnější
momenty v životě Plzeňanů před rokem 1989.
Pomocí dobových fotografií Vás vrátí do dob, kdy
byla Plzeň ve stínu budování socialismu. Během
prohlídky narazíte nejen na slavného J. V. Stalina
hledícího na Radbuzu, stavební proměnu města,
vzácné návštěvy, které Plzeň navštívily, nýbrž
také na zajímavé sportovní či kulturní události.
Opomenuty nejsou ani roky 1968 a 1989, jakožto
významné mezníky v poválečných dějinách.
27/04/2017 – 31/03/2018
JOSEF SKUPA – DNES A DENNĚ ZÁZRAKY–
Muzeum loutek
Výstava
představuje
veřejnosti
mimořádně
talentovaného loutkoherce, Josefa Skupu, který
dokázal získat pro tak specifický divadelní druh,
jakým je loutkové divadlo, i dospělé diváky.
Návštěvníci tak mohou díky informačním panelům
poznat nejen divadelní činnost duchovního otce
Spejbla a Hurvínka, ale díky exponátům, z nichž
některé jsou vystaveny dokonce v původním stavu,
„vstoupit“ do zázemí Skupova divadla s odstupem
několika desítek let. Pro organizované skupiny
je v rámci prohlídky Muzea loutek možné využít
i pracovních listů zaměřených právě na osobnost
Josefa Skupy. Výstava je připravena ve spolupráci
s Divadlem Alfa.
24/02 – 09/09
VŠEHO DO ČASU… (1788 – 1918) – Hlavní budova
Prostřednictvím
hmotných
dokladů výstava přiblíží víceúrovňové vnímání času v městě
Plzni a přilehlých venkovských
oblastech.

www.zcm.cz

Poukáže na proměny prožívání
času individuálního ve vztahu
k času obecnému a přiblíží
nejdůležitější faktory, které
k těmto proměnám v průběhu
19. století vedly. Stranou nezůstanou ani přelomové
okamžiky v konstituování české státnosti.
Výstava se koná v rámci 38. ročníku festivalu
Smetanovské dny.
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06/03 – 01/07
PAMÁTKY OSIŘELÉ
PANELOVÁ VÝSTAVA– Národopisné muzeum
Plzeňska
V minulých dvou desetiletích se podařilo
ve spolupráci českých spolků, měst, obcí a německých
krajanských organizací zachránit velké množství
památek na území České republiky v oblastech
bývalých Sudet. Většina objektů se dostala do velmi
špatného stavu v důsledku problematického
vývoje památkové péče v komunistické éře. Přes
všechny tyto úspěchy a vzájemnou spolupráci obou
stran zůstává, zejména v příhraničních oblastech,
velké množství památek, které jsou stále ve velmi
zuboženém stavu a čekají na své zachránce. Výstava
se snaží upozornit na opuštěné, osiřelé a zanedbané
sakrální památky na území České republiky.Putovní
panelová výstava byla připravena v r. 2016 spolkem
pro obnovu památek Omnium, z.s. ve spolupráci
s Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s podporou Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und
Soziales, Familie und Integration.
28/03 – 16/09
KOŘENY– Hlavní budova
Svět kořenů je plný barev,
příběhů a překvapení.
Po překročení bludného kořene se zmenšíte a ocitnete se
pod zemí, v půdě. Zažijete
v tajemné říši kořenů to, co
tu zažívá třeba krtek. A jak
kořeny | roots
krtek vypadá doopravdy?
Co má ve spíži a kdo s ním
v podzemí ještě bydlí? Jak
vypadají kořeny hodně zblízka,
co dělají a s kým se kamarádí? Potkáte kořenové
lupiče a podzemní zpěváky, mistry světa ve skoku
vidličkou, i podzemní internet. Dozvíte se, jaká
tajemství odkrývají v půdě čeští vědci. V dámském
a pánském koutku si v pohodlí můžete počíst
o kořenech jedlých, pitných, krásných i vychytralých,
zatímco děti budou tahat pohádkovou velikou řepu.
A nakonec zjistíte, že bez fantazie se v podzemním
světě neobejdete a že hranice mezi realitou a fantazií
je tenká. Zkuste ji najít.
Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2
28/3 – 16/9/2018
O t e v ř e n o : ú t - n e 1 0 – 1 8 h o d i n • w w w. z c m . c z

04/04 – 13/05
POSVÁTNÁ MÍSTA V NÁS A KOLEM NÁS– Muzeum
církevního umění plzeňské diecéze
Výstava členů UVU Plzeň. V rámci 8. ročníku festivalu
duchovní kultury Letnice umělců 2018 ve spolupráci
se Západočeským muzeem v Plzni.
07/04 – 27/05
90 LET LOUTKOVÉHO DIVADLA V BOUDĚ–
Muzeum loutek
Loutkové divadlo V Boudě, které bylo založeno při
organizaci Sokola na Borech, slaví letos 90 let. Při
této příležitosti bude v Muzeu loutek uskutečněna

výstava dokládající rozmanitou činnost tohoto
loutkářského souboru napříč desetiletími, během
kterých divadlo dokázalo zaměstnávat pozornost
publika s dřevěnými herci. Divadlo V Boudě, jež
dnes hraje ve skvrňanském M klubu, získalo název
po dřevěné stavbě, v níž provizorně fungovalo
přes čtyřicet let. Výstava představí marionety z řady
známých her, s nimiž „Bouda“ hrála a hraje nejčastěji,
a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Vedle populárních
marionet se představí i několik loutek raritních, jež
výstavní světlo spatří nejspíš vůbec poprvé.
20/04 – 03/06
100 LET ČESKOSLOVENSKÉHO LETECTVÍ 1918 –
2018 – Národopisné muzeum Plzeňska
Výstava mapuje historii od roku
1918 do současnosti. Připomíná stoletou tradici československého letectva. Kromě
osobností zakladatelů letectva,
se výstava věnuje také
100 ČESKOSLOVENSKÉHO příběhům letců z Plzeňska,
let LETECTVÍ 1918-2018 bojujícím za druhé světové
20. 4. - 3. 6. 2018
války v řadách Královského
Národopisné muzeum Plzeňska, náměstí Republiky 13
letectva RAF. Poválečný vývoj
je představen na souboru
předmětů, jako jsou uniformy, letecké kombinézy,
palubní přístroje letadel, vystřelovací sedadlo
stíhacího letounu MiG–21, záchranné padáky nebo
pilotní průkazy letců. Výstava představuje rovněž
vznik Československých aerolinií. Vystaveny jsou
originální navigační mapy, uniformy posádek z let
1978 až po současnost.
Západočeské muzeum v Plzni, Letecký historický klub gen. Irvinga z.s.
a Český svaz letectví - Letci Plzeň z.s.

Otevřeno denně mimo pondělí 10.00 - 12.00 • 12.30 - 18.00 hodin • www.zcm.cz

11/05 – 17/06
TRADICE A KRÁSA ŘEMESLA V OSELCÍCH–
Národopisné muzeum Plzeňska
Výstava představuje výrobky
studentů uměleckořemeslných
maturitních oborů vyučovaných na Střední škole Oselce,
kde se řemeslné obory se
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zaměřením na dřevo a kov
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vyučují již od 60. let. Za tu
dobu ze školy vzešlo mnoho
zručných uměleckých kovářů
a truhlářů. Předměty prezentované na výstavě jako např.
židle, stolky, stojany, krbové náčiní, šperkovnice
a řada dalších, jsou ročníkové a maturitní práce
studentů, které vznikaly podle jejich vlastních
návrhů.
opisné

ni, Národ

m v Plz

ké muzeu
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Plzeňska

Národopisné muzeum Plzeňska • náměstí Republiky 13
Otevřeno denně út – ne: 10.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin • www.zcm.cz

08/06 – 12/08
LYDIE ŠLOUFOVÁ – BIBLICKÉ MOTIVY V TEXTILNÍ
TVORBĚ– Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze
Výstava v letním refektáři představí 19 tapiserií
(převážně aradecorů) s biblickými motivy. Lydie
Šloufová, po letech působení na ZUŠ v Rokycanech,
vyučuje posledních 25 let výtvarnou výchovu
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a dějiny umění na Církevním gymnáziu v Plzni.
Od roku 2007 je členkou Unie výtvarných umělců
Plzeň. S jejími pracemi jste se pravidelně mohli setkat
na četných výstavách např. v Českém rozhlase Plzeň,
Galerii Jiřího Trnky v Plzni i v dalších městech.
12/06 – 31/12
GUSTAV NOSEK – MUŽ VE STÍNU – Muzeum
loutek
Výstava si klade za cíl obeznámit návštěvníky s touto
významnou osobností českého loutkářství, která
zůstala celý život upozaděna svým vlastním dílem.
Přestože loutky z dílny Gustava Noska dodnes
představují pojem i za hranicemi naší země, on sám
prožil svůj život ve skromných, někdy až nuzných
podmínkách. Přitom jeho tvorba obohacovala
divadla od první světové války až do prvních let
normalizace, a to v některých z nich figuroval nejen
jako řezbář, ale také jako příležitostný herec. Výstava
návštěvníkům nabídne pohled na výtvarné proměny
Noskovy práce v průběhu necelých padesáti let
a bude doplněna o jednu z prvních řezeb jeho
nejslavnější loutky – Hurvínka – která bude pro
tuto příležitost zapůjčena z Obrazcovova divadla
v Moskvě.
14/06 – 29/07
ZAPOMENUTÁ MÍSTA POHRANIČÍ
PUTOVNÍ VÝSTAVA – Národopisné muzeum
Plzeňska
Výstava je výstupem z projektu Prezentace
kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska
financovaného Evropskou unií v rámci Programu
přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko
– Česká republika Cíl EÚS 2014–2020 a státního
rozpočtu ČR, který realizuje kolektiv pracovníků
Západočeské univerzity v Plzni, Muzea Českého lesa
v Tachově a Stadtmuseum Weiden.
22/06 – 14/10
ČESKOSLOVENSKÝ SVÉRÁZ aneb hledání
národního stylu– Národopisné muzeum Plzeňska
Výstava vznikla ku příležitosti
100. výročí vzniku samostatného Československa a představí dnes již polozapomenuté
ČESKOSLOVENSKÝ SVÉRÁZ
snahy o nalezení ryze českého
a tradičního národního stylu,
který se především ve 20. a 30.
letech uplatňoval v drobném
dekorativním umění, oblékání
či architektuře. Pod označením
československý svéráz čerpal
tento styl inspiraci v lidovém ornamentu a ve své
době představoval jeden z pokusů o ryze národní
vymezení vůči německé kultuře. Výstava představí
prvopočátky a okolnosti vzniku svérázu; nejvýznamnější osobnosti spojené s jeho prosazováním;
poukáže na jednotlivé aspekty čs.kultury, ve kterých
se nejčastěji uplatňoval a současně s tím také pokusy
o zpopularizování svérázu přímo v Plzni.
aneb hledání národního stylu
Západočeské muzeum v Plzni
Národopisné muzeum Plzeňska

22. 6. - 14. 10. 2018

Národopisné muzeum Plzeňska
náměstí Republiky 13

Otevřeno denně mimo pondělí
10.00 - 12.00 • 12.30 - 18.00
www.zcm.cz

29/06 – 12/08
PETR SCHEL – SOCHY A MILAN STÝBLO –
OBRAZY– Národopisné muzeum Plzeňska
Výstava jihočeských výtvarníků
PETR SCHEL–SOCHY
– sousedů, žijících v malebné
MILAN STÝBLO–OBRAZY
obci Slavče pod Klukem
v překrásné krajině Blanského
lesa.

Západočeské muzeum v Plzni, p.o.

29. 6. - 12. 8. 2018
Národopisné muzeum Plzeňska, náměstí Republiky 13, Plzeň
Otevřeno úterý - neděle: 10.00 - 12.00 • 12.30 - 18.00 • www.zcm.cz

26/07 – 30/09
LIDOVÁ ARCHITEKTURA PLZEŇSKÉHO KRAJE
PUTOVNÍ VÝSTAVA – Národopisné muzeum
Plzeňska
Tato výstava vznikla v roce
2017 ku příležitosti „Roku
LIDOVÁ
lidové architektury 2017“. Dle
ARCHITEKTURA
PLZEŇSKÉHO KRAJE
územní působnosti spolupracovali na její přípravě odborní
pracovníci všech muzejních
institucí zřizovaných Plzeňským
krajem. Na příkladu vybraných
26. 7. – 30. 9. 2018
staveb
představí
výstava
návštěvníkům jednotlivé památkové zóny a rezervace,
kterých se v současné době na území Plzeňského
kraje nachází téměř 50. Opomenuta nezůstanou
ani základní specifika lidového stavitelství té
které oblasti. Vzhledem k tomu, že se na přípravě
výstavy podílelo rovněž národopisné oddělení
Západočeského muzea v Plzni, bude pozornost
věnována také památkovým zónám a rezervacím
na území Plzně – města. Představeny tak budou
venkovské památkové rezervace Božkov, Černice
a Koterov, spolu s památkovými zónami Bolevec,
Bukovec, Červený Hrádek, Křimice, Lobzy, Radčice
a Újezd.
Západočeské muzeum v Plzni, Národopisné muzeum Plzeňska

PUTOVNÍ VÝSTAVA

(ku příležitosti Roku lidové architektury 2017)

Národopisné muzeum Plzeňska
průjezd Chotěšovského domu, nám. Republiky 13, Plzeň

Otevřeno: úterý – neděle, 10.00 – 12.00 / 12.30 – 18.00 hodin • www.zcm.cz

02/08 – 04/11
HISTORICKÉ HŘBITOVY– Muzeum církevního
umění plzeňské diecéze
Staré hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou
lidských osudů a zanikajícího osídlení zejména
v pohraničních oblastech České republiky. Jsou
výpovědí o nás samotných, o našem vztahu
ke společnému kulturnímu dědictví a našim
předkům. Bohužel tato výpověď nás mnohdy nestaví
do lichotivého světla, což ukazuje právě tato výstava.
Výstava je výstupem projektu k dokumentaci
a prezentaci skutečného stavu hřbitovů v České
republice, realizovaného v roce 2016 spolkem
Omnium ve spolupráci s organizací Heimatpflegerin
der Sudetendeutschen s finanční podporou Česko–
německého fondu budoucnosti.
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10/08 – 31/10
MARIE ULČOVÁ (1925–1998) – střípky
ze života nejznámější plzeňské etnografky
– Národopisné muzeum Plzeňska
V letošním roce uplyne přesně
93 let od narození a 20 let
od úmrtí etnografky, dlouholeté ředitelky Národopisného
muzea Plzeňska a rodačky
z Božkova u Plzně, PhDr. Marie
Ulčové. K této příležitosti přiMARIE ULČOVÁ
(1925–1998)
pravilo Národopisné muzeum
10. 8. – 31. 10. 2018
Plzeňska putovní výstavu,
věnovanou
jejímu
životu
a dlouholeté záslužné práci.
Západočeské muzeum v Plzni, p.o., Národopisné muzeum Plzeňska

střípky ze života nejznámější plzeňské etnografky

Národopisné muzeum Plzeňska, nám. Republiky 13, Plzeň
Otevřeno: út – ne, 10:00 – 12:00 / 12:30 – 18:00 • www.zcm.cz • vstup ZDARMA

24/08 – 04/11
PAMATUJ NA SMRT…
Archeologické doklady pohřebního ritu v období
baroka– Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze
Archeologické výzkumy v posledních letech probíhají také
PAMATUJ
na novověkých pohřebištích,
NA SMRT
zpravidla v místě bývalých
farních hřbitovů a kostelních
krypt, a proto se ve větší
míře daří získávat hmotné
doklady a poznatky o vývoji
pohřebního ritu v období
od konce třicetileté války
do konce 18. století.
Na výstavě budou představeny nejen charakteristické
součásti katolického pohřbu v obecné rovině,
poznatky ze souvisejících písemných pramenů,
ale především archeologické nálezy z lokalit
zkoumaných v Plzni a okolí (Plzeň – U Zvonu, Plzeň
– Litice, Plasy, Nečtiny). Výstava tak přiblíží možnosti
archeologie v poznání katolického pohřebního
ritu v období baroka na našem území ve srovnání
s výpovědí písemných a ikonografických pramenů.
Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
ve spolupráci
s Archivem
hlavního města Prahy

Archeologické doklady
pohřebního ritu
v období baroka

24. 8. - 4. 11. 2018

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Františkánská 11, Plzeň

Otevřeno: úterý - neděle 10 - 18 hodin • www.zcm.cz

Výstava je připravena ve spolupráci s Archivem
hlavního města Prahy
21/09 – 25/11
JINÉ PLZEŇSKO: OBYVATELÉ PLZEŇSKÉHO
REGIONU V ETNOLOGICKÉ A HISTORICKÉ
PERSPEKTIVĚ– Národopisné muzeum Plzeňska
Výstava prezentuje vybraná témata ze života
plzeňského regionu. Během prohlídky se návštěvník
ocitne ve spleti témat, která spolu zdánlivě nesouvisí,
nicméně je spojuje jednak snaha o etnologizující
a historizující úhel pohledu, jednak tematické
zaměření na široce pojatý západočeský region. Cílem
výstavy je tedy v náznacích nastínit vybrané aspekty
„jinakosti“, tak jak byla a je, v minulosti i přítomnosti,
pojímána v prostředí západočeského regionu.
Výstavu připravili zástupci Katedry antropologie
Západočeské univerzity v Plzni. Výstava vznikla

v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví
příhraniční oblasti Tachovska, který byl podpořen
z programu přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.
21/09/2018 – 06/01/2019
SKLO – skupina Rubikon a hosté– Hlavní budova
Umělecká skupina Rubikon
vznikla v roce 1997 kolem
teoretika Ivo Křena, kurátora
sbírky a stálé expozice českého
ateliérového skla ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
Skupina je spojením uměleckých osobností s vyhraněným
a osobitým uměleckým rukopisem ve svých oborech.
Zastoupení sklářští výtvarníci
– Bohumil Eliáš, Jaroslav Matouš, Jaromír Rybák, Jan
Exnar, Bohumil Eliáš ml., Marian Volráb – se vedle
plastik paralelně realizují i v oblasti malby a kresby.
Jako své hosty přizvala skupina Rubikon na výstavu
dva další sklářské umělce, Jiřinu Žertovou a Vlastimila
Beránka. Skleněné objekty doprovází rovněž soubor
snímků, jejichž autorem je přední český fotograf
Gabriel Urbánek.
05/10/2018 – 27/01/2019
VILÉM HECKEL 100– Hlavní budova
Západočeské muzeum v Plzni
připomíná sté výročí od narození mimořádného fotografa
Viléma Heckela retrospektivní
výstavou.
Vilém Heckel, který svými
fotografiemi přiblížil vzdálené
vrcholy a zapomenuté kouty
VILÉM
HECKEL
světa širokému publiku, se
100
narodil 21. května 1918 v Plzni.
Heckelova rozsáhlá tvorba
obsahuje mnoho kapitol: průmyslové a reklamní
fotografie, reportážní dokumentaci, krajinné
fotografie celého Československa a fotografické
záznamy vysokohorských expedic. Mimořádný
talent, jasný cíl, láska k přírodě, pracovitost a fyzická
kondice, to vše jsou skutečnosti, díky nimž se
Heckelovi podařilo zařadit se mezi nejuznávanější
fotografy hor a krajiny.
RETROSPEKTIVNÍ
VÝSTAVA PŘI
PŘÍLEŽITOSTI 100 LET
OD NAROZENÍ
FOTOGRAFA
VILÉMA HECKELA
4/10/2018—27/1/2019

VÝSTAVU FINANČNĚ PODPOŘIL PLZEŇSKÝ KRAJ,
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ A STÁTNÍ FOND KULTURY ČR.
WWW.ZCM.CZ
WWW.VILEMHECKEL.CZ

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI
KOPECKÉHO SADY 2

Záštitu nad výstavou převzal Mgr. Martin Baxa,
1. náměstek primátora města Plzně a poslanec
Poslanecké sněmovny PČR. Výstavu finančně
podpořil Plzeňský kraj, statutární město Plzeň
a Státní fond kultury ČR.
05/10/2018 – 31/03/2019
ZANIKLÝ SVĚT STOLNÍCH SPOLEČNOSTÍ ANEB
SOCIÁLNÍ SÍŤ PŘED STO LETY
PANELOVÁ VÝSTAVA – Národopisné muzeum
Plzeňska
Výstava připomene fenomén tzv. „stolních společ-
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ností“, které byly významným fenoménem 19. století.
Nešlo zdaleka jen o schůzky štamgastů v šeru
pivnic. V době, kdy politické poměry neumožňovaly
rozvinutí řádné spolkové činnosti, suplovaly ji do jisté
míry právě stolní společnosti, ze kterých později
vzešly výrazné postavy plzeňské komunální politiky,
zakladatelé zdejšího odboru Sokola, pěveckého
sboru Hlahol či Měšťanské besedy.
Výstava je připravena ve spolupráci národopisného
oddělení Západočeského muzea v Plzni, Archivu
společnosti Plzeňský Prazdroj a Archivu města Plzně.
Poprvé byla výstava představena na přelomu let
2016 a 2017 v Pivovarském muzeu v Plzni.
26/10/2018 – 20/01/2019
ČESKÉ „NÁRODNÍ“ KARTY – Národopisné
muzeum Plzeňska
Hrací karty braly v 19. století,
v době národního obrození
a následného utváření myšlenek směřujících k samostatnému státu, do rukou desetitisíce lidí. Mnohé z karetních
her byly zdobeny národními
ČESKÉ NÁRODNÍ
motivy, zobrazovaly česká
KARTY
města a hrady, nesly náměty
vztahující se k národní historii či postavy v typických
krojích. K nejznámějším jistě patří karty vytvořené
Mikolášem Alšem. Obrázky na kartách promlouvaly
ke všem hráčům stejným jazykem a nenásilně tak
napomáhaly utváření národního sebevědomí.
Ukázky nejrůznějších „národních“ karetních her
přináší výstava spolupořádaná s Clubem sběratelů
karetních her.
Západočeské muzeum v Plzni, p.o.

26. 10. 2018 - 20. 1. 2019

Národopisné muzeum Plzeňska, náměstí Republiky 13

Výstava byla připravena ve spolupráci s Clubem sběratelů hracích karet, o.s.

Otevřeno úterý - neděle 10.00 - 12.00 • 12.30 - 18.00 hodin • www.zcm.cz

22/11/2018 – 19/02/2019
DETAILY
Autorská výstava Moni Berry– Národopisné
muzeum Plzeňska
Fotografka Moni Berry se
narodila v Plzni. Vystudovala
Moni Berry
učební obor se zaměřením
na uměleckou černobílou
fotografii,
ale
poté
se
Fotografie
fotografování prakticky nevěnovala. To se změnilo před
několika málo lety, kdy se
rozhodla k fotografování vrátit
a uplatnit svůj um i talent.
Vzhledem k tomu, že svoji
tvorbu již prezentovala v rámci několika autorských
výstav nejen v Plzni, ale i v Praze, Zbiroze, Brandýse,
Berouně a Mělníce, bylo to správné rozhodnutí.
Podle svých vlastních slov není vyhraněna žádným
směrem, vždy se snaží zachytit atmosféru a podstatu
toho, co se jí líbí a co právě vidí. Podle ní je každý
interiér, exteriér, předmět i člověk výjimečný.
Ve svých fotografiích se proto snaží právě o zachycení
těchto výjimečností, krás života a věcí kolem nás.
Západočeské muzeum v Plzni
Národopisné muzeum Plzeňska

VÝSTAVA

DETAILY
22. 11. 2018 - 19. 2. 2019

Sklep Chotěšovského domu
Národopisného muzea Plzeňska
náměstí Republiky 13, Plzeň

Otevřeno: út - ne: 10.00 – 12.00, 12.30 – 18.00 hodin • www.zcm.cz

Výstavy – pobočka Muzeum
Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech
27/10/2017 – 22/02/2018
Rokycany a jejich Mistr Jan
Mistr Jan z Rokycan – první nekanonicky volený
kališnický arcibiskup pražský – zůstává dodnes
v dějinách města nejvýznamnější postavou. Výstava
k 620. výročí jeho narození nabízí různé aspekty
i zajímavé souvislosti týkající se samotného Rokycany
a jeho odkazu.
10/11/2017 – 07/01/2018
Vánoce s Charitou
Výstavu připravilo Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
ve spolupráci s Oblastní charitou Rokycany.
Vystavované výrobky pocházející z dílen, kde
pracují lidé s mentálním postižením v rámci
sociálně terapeutické dílny Pohodička, starší občané
z Domova pro seniory sv. Pavla nebo matky s dětmi
z krizového zařízení pro ženy, je možno zakoupit.
24/11/2017 – 31/01/2018
Vysvědčení v proměnách času
Výstava zapůjčená z Národního pedagogického
muzea a knihovna J. A. Komenského v Praze přibližuje
historii a vývoj školního vysvědčení. Návštěvníci
si mohou prohlédnout vysvědčení z gymnázií,
triviálních, hlavních, obecných, měšťanských
a základních škol a také z řady dalších středních
škol, státních či soukromých. Výstava mapuje jejich
podobu na území celého tehdejšího Československa,
tedy i Slovenska a Podkarpatské Rusi. K vidění jsou
i nejstarší známá vysvědčení z roku 1776.
09/02 – 27/05
Po stopách brouka Pytlíka
Výstava přináší populárně naučné zamyšlení
entomologa Zbyňka Kejvala nad identitou hlavních
hmyzích postaviček z knížek Ondřeje Sekory
(Knížka Ferdy mravence, Brouk Pytlík, Ferda cvičí
mraveniště…). Stručné komentáře doplněné
fotografiemi obsahují různé zajímavosti ze života
brouků, ploštic, mravenců a mnoha dalších. Zjistíte
tak, jak ve skutečnosti vypadají dřepčíci – nejrychlejší
skákači hmyzího světa, dozvíte se, že i pan Sekora si
pletl kobylku a saranče a ukážeme, že brouci prskavci
vůbec nemají hasičské schopnosti…
06/04 – 10/06
Republika–má vlast
Výtvarná výstava žáků a studentů Gymnázia
Rokycany věnovaná jubilejnímu výročí naší
republiky. Tvorba žáků se zaměřuje na dobové reálie,
dějinné události, známé osobnosti a symboly s nimi
spojené.
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06/06 – 30/09
SRPEN 1968 FOTOOBJEKTIVEM ROKYCANSKÝCH
OBČANŮ
V roce 2018 uplyne 50 let od jednoho z nejčernějších
okamžiků našich novodobých dějin. V noci z 20.
na 21. 8. 1968 překročila bez vědomí tehdejší vlády
vojska Varšavské smlouvy československé hranice.
Jak okupaci vnímali obyvatelé rokycanského okresu
nám připomenou dokumenty a fotografie z této
doby.
15/06 – 07/10
BOJE V OBLACÍCH
1. SVĚTOVÁ VÁLKA V POJETÍ MODELÁŘŮ
Ke stoletému výročí roku Velké války se koná
v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech výstava
modelů, která představuje věrné modely letadel,
tanků, děl a lodí tohoto konfliktu. V ilustrovaných
doprovodných textech se návštěvník seznámí
s historií vzdušné války, s letadly, s letectvím a další
bojovou technikou. Součástí výstavy budou také
malby akademického malíře Sergeje Mertense
s leteckou tématikou a profily historických letadel
Marka Mincbergra. Výstavu bylo možné zrealizovat
díky ochotě mnoha modelářů z celé republiky, kteří
zapůjčili modely ze svých sbírek.
29/06 – 26/08
VYHNANÍ
Výstava pod názvem „Gli spostati – Profughi, Flüchtlinge“
představuje nepříliš známou
kapitolu Velké války, která se
dotkla i historie rodin a obcí
v Čechách a na Moravě. Dne
24. května 1915 Itálie vypovídá
válku Rakousku–Uhersku a do
zázemí mocnářství, tedy do
českých, moravských a rakouských obcí a barákových kolonií
je evakuováno více než 70 tisíc obyvatel Trentina,
tehdejší rakouské provincie. Jihotyrolští uprchlíci
zůstanou v exilu ve velké většině až do konce
světového konfliktu a zážitky a vzpomínky na tuto
dramatickou epizodu svého života si od té doby
předávají z generace na generaci. Cílem výstavy je
nejen obnovení historické paměti na tento rozsáhlý
exodus, ale také navázání spolupráce s lokálními
kulturními institucemi za účelem vzájemné výměny
poznatků a historických pramenů.

VYHNANÍ
Putovní
fotografická
PROFUGHI,
Putovní
fotografická
výstava
o vystěhovalcích
FLÜCHTLINGE,
výstava
o vystěhovalcích
z Tridentska
UPRCHLÍCI
z Tridentska
za 1. světové
za 1. světové
válkyválky

Muzeum Dr.
Bohuslava Horáka v Rokycanech
PROFUGHI,

FLÜCHTLINGE,
UPRCHLÍCI

pobočka Západočeského muzea v Plzni

ulice J. Knihy 146, Rokycany

www.zcm.cz

29. 6. – 26.
8. 2018
1914-1919

Laboratorio
di storia
di Rovereto

Autor výstavy
Laboratorio di storia
di Rovereto (Trento, Itálie)

Ve spolupráci s
Fondazione Museo Civico
di Rovereto

S přispěním
Servizio Attività culturali
della Provincia autonoma di Trento
Comune di Rovereto

Výstavu připravilo historické sdružení Laboratorio
di storia di Rovereto ve spolupráci s Městským
muzeem (Fondazione Museo civico di Rovereto)
a Vojenským historickým muzeem (Museo Storico
Italiano della Guerra) s přispěním Odboru kultury
Autonomní provincie Trento (Servizio Attività
culturali della Provincia autonoma di Trento), města
Rovereto (Comune di Rovereto) a Společenství údolí
Vallagarina (Comunità della Vallagarina).

14/09 – 14/10
9. ROKYCANSKÉ BIENÁLE GRAFIKY
Rokycanské Bienále grafiky je
mezinárodní soutěžní přehlídÉ
kou klasické grafické tvorby
SK
N
výtvarných umělců, s tradicí
YCA E
K
konání od roku 2002. V 9.
RO NÁL Y
E
ročníku budou představeny
BI AFIK
práce českých umělců, ale také
R
G
práce výtvarníků z Estonska,
Chorvatska, Litvy, Slovenska
či Srbska. Tato prestižní akce
výrazně přispívá k prezentaci
celého regionu v oblasti kultury a společenského
života a setkávání umělců.

9.BIE
NÁ
LE
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
pobočka Západočeského muzea v Plzni, p.o.
společně s Městem Rokycany

14. 9. - 14. 10. 2018
Vernisáž 13. 9. 2018 v 16.00 h

výstavní síň v ulici Josefa Knihy č. 146, Rokycany

12/10/2018 – 20/01/2019
Krása brdských polodrahokamů
Železité křemeny a acháty, které se nacházejí
od Rokycan po Prahu, jsou nejen významnými
svědky geologických procesů ve starších prvohorách,
ale i zajímavým sběratelským artiklem. Vynikají
totiž velkou barevností spojenou se zajímavými
ornamenty, které odrážejí chemismus a strukturu
těchto kamenů. Nejlépe je jejich estetická hodnota
vidět na leštěných řezech. Uplatnění nacházejí
i ve šperkařství. Celoživotní vášeň jednoho sběratele,
RNDr. Pavla Černého, bude reprezentovaná výběrem
těch nejhezčích vzorků.
26/10/2018 – 03/02/2019
Velkou válkou k vlastnímu státu (1914–1918)
Zbraně a uniformy 1. světové války a vznik
československé republiky
Před 100 lety skončila do té doby dosud největší
a nejhroznější válka. Trvala sice „jen“ 4 roky, ale
zemřely v ní desítky milionů lidí a zcela změnila
politickou mapu Evropy a světa vůbec. Výsledkem
války byla i nová konstelace samostatných států
v Evropě a jedním z nich bylo i samostatné
Československo – zrodilo se právě během bojů a díky
těmto bojům. Výstava má za cíl přiblížit na vybraných
exponátech onu dobu, tedy jaké zbraně se během
války užívaly, jaké doplňky vojáci používali a jaká
vyznamenání dostávali za statečnost i zásluhy.
23/11/2018 – 17/02/2019
PO ČEM ŽENY TOUŽÍ ANEB BIŽUTERIE A MÓDNÍ
DOPLŇKY Z OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY
Vánočně laděná výstava představí návštěvníkům
bižuterii a módní doplňky z období první republiky.
Je sestavena z bohatých sbírek soukromé sběratelky
Hany Štollové ze Stříbra a je doplněná typickým
interiérem měšťanského pokoje z počátku 20. století.
Jako doprovodný program k výstavě jsme připravili
pro návštěvníky ve dnech 8. 12. a 15. 12. 2018
tvořivé dílny zaměřené na výrobu bižuterních šperků
s vánoční tématikou.
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Spolupráce oddělení
na výstavách
Ředitelství
Ředietl - F. Frýda
Příprava expozice v NKP Vodní hamr Dobřív
Náměstek pro odbornou činnost - J. Mergl
návazné pokračování odborného zpracování
exponátů pro stálou expozici, rozšiřování
a doplňování informací pro textový a obrazový
informační systém stálé expozice UMP (infopointy)
Vlastní výstavy
J. Mergl
• autor a kurátor výstavy „František Pečený
a sklárna Heřmanova Huť“, Muzeum severního
Plzeňska, Mariánská Týnice, 25. 4 . – 10. 6.
• autorská spolupráce na odborné přípravě
a realizaci výstavy „Svéráz aneb Hledání
národního stylu“, Národopisné muzeum Plzeňska,
21. 6. – 14. 10.
Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů
v muzeu i mimo muzeum:
J. Mergl
• kurátor výstavy „Ateliér Kov a šperk – klusurní
práce“, expozice Umělecké řemeslo/Užité uměmí,
spolupráce s FDULS ZČU, 28. 5. – 17. 6.
• kurátorská příprava výstavy „Národní karty“
– ve spolupráci s Klubem sběratelů hracích
karet, Národopisné muzeum Plzeňska,
25.10. – 20. 1. 2019
• kurátorská příprava výstavy „Sklo. Skupina
Rubikon a hosté“ – autor Ivo Křen, Východočeské
muzeum v Pardubicích, výstavní sál, hlavní
budova ZČM, 27. 9. – 6. 1. 2019
• kurátor výstavy „Josef Hodek a kniha“
– autor D. Mačas, Národopisné muzeum Plzeňska,
18. 1. – 8. 4.
• autorská a odborná spolupráce na výstavě
„Krásná jizba Družstevní práce“,
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, září 2018
– březen 2019

Oddělení prehistorie
Výstavy
• Na Obecním úřadě ve Vochově byla k 700
letům obce uspořádána krátkodobá výstava
o archeologických výzkumech a významných
nálezech na území obce.
• Ve spolupráci s odd. starších dějin byly připraveny
podklady a výběr artefaktů pro výstavu o hradě
Skála (k. ú. Zálesí) pořádanou Domem historie
Přešticka, na které jsme se podíleli.

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Práce na expozicích či výstavách v dalších
muzeích
• Archeologie ze vzduchu. Muzeum J. V. Sládka
a Městské muzeum Zbiroh. 4. 1. – 4. 2. 2018
(M. Čechura).
• Spolupráce s Ostravským muzeem na expozicích
souvisejících s prezentací Hedvábné stezky
a staré Persie

Oddělení starších dějin
autorské výstavy v ZČM
• Pistole, pušky a samopaly československých
zbrojovek 1918–68 (B. Diviš, M. Hus)
• Všeho do času – doprovodná
výstava Smetanovských dnů 2018,
23. 2. – 12. 9. 2018, společná (M. Hus, B. Diviš)
• Válka v oblacích. 1. světová válka v pojetí
modelářů, 11. 6. – 12. 10. 2018 (M. Hus, B. Diviš)
• Pamatuj na smrt – archeologické doklady
pohřebního ritu v období baroka,
24. 8. – 4. 11. 2018, Muzeum církevního
umění plzeňské diecéze (J. Orna ve spolupráci
s Archivem hlavniho města Prahy)
• Velkou válkou k vlastnímu státu,
19. 10. 2018 – 6. 2. 2019 (M. Hus, B. Diviš)
autorské výstavy mimo ZČM
• Jak se točí peníze, DEPO 2015 (M. Hus – autorský
podíl na scénáři)
• Osudové osmičky – Umění národního symbolu.
1. 11. – 20. 12. 2018, spolu s Galerií města Plzně
a Českou vexilologickou společností
spolupráce na výstavách pouze formou
konzultace (M. Hus)
• 100 let československého letectví. NMP, pořádal
SL ČR /LHS, duben 2018
• 100PY – sto let republiky. DEPO 2015,
duben 2018.
Zápůjčky do expozic ZČM
• Pohledy do minulosti Plzeňského kraje
– Historie 10. až 19. století (707 předmětů)
• Pohledy do minulosti Plzeňského kraje
– Archeologie (2 mince)
• Umělecké řemeslo / Užité umění (79 ks
porcelánových mincí a medailí)
• Stálá expozice NMP (19 předmětů)
Zápůjčky na výstavy jiných organizací
• DEPO 2015, výstava Jak se točí peníze, (60 ks
mincí)
• zámek Zbiroh, expozice (2 medaile)
• zámek Ostrov nad Ohří (28 předmětů)
• Husitské muzeum v Táboře, expozice (2 předměty)
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Muzeum čs. opevnění Králíky (4 předměty)
Kabinet historie celnictví (5 předmětů)
Muzeum Karlovy Vary (6 předmětů)
Hrad Velhartice, výstava „Ve službách krále“ (8 ks)
NPÚ České Budějovice, ú. o. p. Plzeň – expozice
státní hrad Velhartice (11 předmětů)
VS ČR – Věznice Plzeň–Bory, síň tradic,
(1 předmět)
Regionální muzeum v Kladrubech, expozice
(27 ks)
JČM v Čes. Budějovicích, Památník J. Žižky
z Trocnova v Trocnově, expozice (1 předmět)
Plzeňský Prazdroj – Plzeňské historické podzemí,
expozice (58 předmětů)
Plzeňský Prazdroj – Pivovarské muzeum Plzeň,
expozice (4 předměty)
Město Kašperské Hory – hrad Kašperk, expozice
(22 předmětů)
Muzeum Karlovy Vary, expozice (6 předmětů)
Oblastní muzeum v Mostě, výstava Svět
kachlových kamen (2 předměty)
Muzeum a galerie severního Plzeňska, expozice
(1 předmět)
Archiv města Plzně, výstava Okupace 1968 Plzeň
(43 předmětů)
Muzeum Chodska v Domažlicích, výstava Příběhy
pošt. Z historie poštovnictví na Domažlicku
(7 předmětů)
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, výstava
Zlatá éra první republiky (15 předmětů)
Muzeum a galerie severního Plzeňska, výstava
Císař pán nebo prezident (9 předmětů)
Muzeum Karlovy Vary, výstava Události roku 1968
v Karlových Varech (2 předměty)
Dům historie Přešticka, výstava Blíže ke Skále
blíže… (14 předmětů)
Muzeum Sokolov, výstava Sokolovské osmičky
(27 předmětů)
Plzeňský Prazdroj – Pivovarské muzeum
Plzeň, výstava Prazdroj před 100 lety a dnes
(3 předměty)
Muzeum města Ústí nad Labem, výstava Svět
kachlových kamen (2 předměty)
DEPO 2015, 100PY – sto let republiky (1 předmět)

Reprezentace a propagace:
• Statutární město Plzeň, primátorský řetěz (1 ks)

Oddělení novějších dějin
Vlastní výstavy oddělení v prostorách jiných
organizací
• Lidová zbožnost na Plzeňsku. Muzeum Českého
lesa v Tachově. Výstavní místnost a chodba
v 1. patře, 13. 2. – 25. 3. 2018 (Krčmář).

•

•

•
•

Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska na území českobudějovické
diecéze. Městské muzeum a galerie Nepomuk,
přednášková a výstavní místnost v 1. patře,
14. 4. – 2. 9. 2018 (Krčmář).
Plzeň na historických kolorovaných diapozitivech.
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni,
Šafránkův pavilon, vstupní aula 1. patro, v rámci 3.
dne Heleny Zavázalové, 12. 6. 2018 (Krčmář).
Benediktini. Regionální muzeum Kladrubska,
spodní výstavní místnost, od 3. 10. 2018 (Krčmář).
Zničené kostely. Klášter Chotěšov, klášterní
chodba, 6. 5. – 23. 9. 2018 (Krčmář, Soukup).

Spoluúčast na jiných výstavách ZČM
• Všeho do času… (1788 – 1918). Západočeské
muzeum v Plzni – výstavní sál, 23. 2. – 9. 9. 2018
zpracovány části Počátky fotbalu v Plzni, Počátky
hokeje v Plzni, Doba změny dresů, Časy zlý
na frontě, Časy zlý v Plzni, Exploze muničky v Bolevci 25. května 1917, Válka v Plzni na kolorovaných
diapositivec 1918 – změna doby (Krčmář) a Technologický pokrok v 19. století“ a „Konzervování
času v 19. století. Fotografie a fonograf“
(Tománková).
Spoluúčast na jiných výstavách v prostorách
jiných organizací
• Srpen 1968 v Plzni. Archiv města Plzně,
Mázhaus plzeňské radnice, 20. 8. – 6. 9. 2018.
Výběr fotografií a plakátů pro výstavu a jejich
digitalizace (Tománková), spolupráce při instalaci
výstavy (Tománková, Kuníková).
• Výstava ZČU Plzeň„Jiné Plzeňsko“v Národopisném
muzeu Plzeňska. Výběr fotografií pro výstavu
a jejich digitalizace (Tománková).
Zápůjčky na výstavy jiných organizací
• Muzeum Českého lesa v Tachově – stálá expozice,
1 inv. č.
• Český rozhlas Plzeň – stálá expozice Muzeum
plzeňského rozhlasu, 3 inv. č.
• Muzeum Šumavy Sušice – pobočka
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě
– stálá expozice, 2 inv. č.
• Výstava Tenkrát v Evropě – čeští umělci
v totalitních režimech 1938 – 1953. Západočeská
galerie v Plzni, Masné krámy, 22. 9. 2017 – 21. 1.
2018, 1 inv. č.
• Výstava „Zlatá éra první republiky“.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
18. 10. 2018 – 28. 2. 2019, 1 inv. č.
Reprodukce předmětů na výstavy jiných
organizací
• Výstava „100py“ ke stému výročí vznik
Československa, Depo 2015, 9. 5. – 12. 11. 2018,
2 reprodukce
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Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo
Západočeské muzeum v roce 2018
celkem:
99 ks
z toho: výstavy tuzemské:
9 ks
výstavy zahraniční:
0 ks
studijní:
0 ks
vědecké zpracování:
89 ks
restaurování /konzervace:
1 ks
rekatalogizace:
0 ks
prezentační (včetně reprezentace):
0 ks
pro účely digitalizace:
0 ks
Počet poskytnuté digitalizované dokumentace
sbírkových předmětů jiným subjektům na základě
smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva: 116 ks.

Oddělení uměleckoprůmyslové
Stálá expozice Umělecké řemeslo/Užité umění:
pokračování odborného zpracování exponátů pro
stálou expozici, rozšiřování a doplňování informací
pro textový a obrazový informační systém stálé
expozice UMP (infopointy)
Výstavy v rámci muzea:
Výstavy připravené oddělením
• „Tradice a krása řemesla v Oselcích“
– Národopisné muzeum Plzeňska,
11. 5. 2018 – 14. 6. 2018 (Kotorová).
• „100 let od úmrtí Vladislava Škorpila“ – vestibul
ZČM, prosinec 2018 – leden 2019 (Mleziva).
Autorská spolupráce na výstavách
• „Všeho do času… (1799–1918)“ – Západočeské
muzeum v Plzni, Kopeckého sady
(28. 3. – 20. 10. 2018) – Kotorová, Mleziva
• „Československý svéráz aneb Hledání národního
stylu“ – Národopisné muzeum Plzeňska,
21. 6. – 30. 9. 2018 (Mergl, Merglová - Pánková).
Výstavy mimo muzeum:
• „František Pečený a sklárna Heřmanova Huť“,
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici, 25. 4. – 10. 6. 2018 ( Mergl).
• „Evropské a mimoevropské vějíře ze sbírky
Západočeského muzea v Plzni“, Regionální
muzeum v Kolíně (předpokládaná realizace v roce
2020) – příprava libreta a výběr předmětů pro
výstavu (Kotorová).
• „Tradice a krása řemesla v Oselcích“, Střední škola
a Základní škola v Oselcích – příprava libreta
a výběr předmětů pro výstavu (Kotorová).
Spolupráce na výstavách jiných organizátorů
v muzeu i mimo muzeum.
• „Svět kachlových kamen. Kachle a kachlová
kamna severozápadních Čech“, Oblastní muzeum
v Mostě, 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018 – autorská
spolupráce na výstavě (Merglová - Pánková )

•

„Svět kachlových kamen, Kachle a kachlová
kamna severozápadních Čech“, Muzeum města
Ústí nad Labem (29. 6. – 14. 10. 2018) – spolupráce
na výstavě výběr kolekce exponátů, odborné
texty pro katalog a i výstavu (Merglová - Pánková)

Zápůjčky na expozice a výstavy jiných organizací:
Stálé expozice
Chateau Zbiroh
(expozice na zámku Zbiroh)
25 inv. č.
Krajský soud v Plzni
(reprezentační prostory)
3 inv. č.
Město Přeštice (expozice)
25 inv. č.
Město Nepomuk
(exp. městského muzea)
11 inv. č.
Obec Žihobce – 1 inv. č.
GAVU Cheb („Retro museum Cheb“)
14 inv. č.
Muzeum Šumavy v Sušici, Kašperské Hory
(Umění gotiky v krajích Otavy a Úhlavy) 2 inv. č
Muzeum Šumavy v Sušici, Dobrá voda 1 inv. č.
Celkem: 82 inv. č.
Výstavy
„V oplatce jsi všecek tajně“ (Západočeská
galerie v Plzni, 20. 10. 2017 – 4. 2. 2018) 2 inv. č.
„Umění secese“ (Muzeum a galerie
v Prostějově, 30. 11. 2017 – 4. 2. 2018)
8 inv. č.
„V oplatce jsi všecek tajně“ (Královská
kanonie premonstrátů na Strahově,
15. 3. – 20. 5. 2018)
2 inv. č.
„František Pečený a sklárna Heřmanova
uť“ (Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, 25. 4. – 10. 6. 2018) 63 inv. č.
„Zvony pro Šumavu“
(Muzeum Šumavy v Sušici, Kašperské
Hory, srpen – říjen 2018)
5 inv. č.
„Krásná jizba“ (Uměleckoprůmyslové
museum v Praze, 7. 9. 2018 – 3. 3. 2019) 1 inv. č.
Celkem: 81 inv. č.
Celkem mimo muzeum zapůjčeno: 163 inv. č.

Oddělení národopisné
Expozice
Stejně jako v předchozích letech, také v roce 2018
realizovali ve vztahu ke stálým expozicím pracovníci
národopisného odd. průběžnou údržbu, částečnou
revitalizaci a tvorbu stálých expozic Národopisného
muzea Plzeňska.
Počátkem roku 2018 bylo pokračováno v dotváření
nové části stálé expozice s názvem „Obchod
koloniálním zbožím z konce 19. století“, otevřené
v roce 2017 v přízemí Gerlachovského domu.
Tato část stálé expozice byla doplněna o nově
restaurované předměty doplňující unikátní kupecký
pult a regál ze 70. let 19. století a některé interaktivní
prvky, které byly představeny prvně v rámci Muzejní
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noci 2018. Stávající sylabus stálé expozice byl
rozšířen o tuto expoziční část a pořízeny byly rovněž
dvě jazykové mutace (anglická a německá).
Současně s tím připravovali pracovníci odd. v druhé
polovině roku 2018 scénář k nové části stálé expozice
Národopisného muzea Plzeňska s názvem „Rok
na vsi, aneb Od Martina do Martina“. Tento expoziční
celek plynule navazuje na expoziční část „Rok
na vsi, aneb „Od kolébky ke hrobu“, zpřístupněný
návštěvníkům na přelomu let 2016 a 2017. Stálá
expozice byla instalována v měsíci listopadu 2018
a představuje průřez zvykoslovným rokem na pozadí
roku hospodářského a liturgického. Expozice byla
vybavena rovněž interaktivními prvky, přibližující
jejím návštěvníkům vybraný segment typických
řemesel obyvatel plzeňského venkova (tkaní
na stavu, spřádání vlny / lnu, kramplování vlny, draní
peří a paličkování). V průběhu první poloviny roku
2019 dojde k doplnění těchto základních textilních
technik tak, aby bylo možné z nové části stálé
expozice vytvořit samostatný návštěvnický okruh.
Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu
stálých expozic v rámci organizace
• Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
(stálá expozice muzea). Instalované sbírkové
předměty: 6 inv. č.;
6 jednotlivin.
• Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
(stálá expozice muzea). Instalované sbírkové
předměty: 2 inv. č.,
3 jednotliviny.
• Hlavní budova Západočeského muzea v Plzni,
p. o. (historická expozice). Instalované sbírkové
předměty: 65 inv. č.;
71 jednotlivin.
• Hlavní budova Západočeského muzea v Plzni,
p.o. (uměleckoprůmyslová expozice). Instalované
sbírkové předměty: 6 inv. č.; 9 jednotlivin.
• Muzeum loutek (stálá expozice a uložení
v depozitárních prostorách). Instalované / uložené
sbírkové předměty: 439 inv. č.; 486 jednotlivin.
Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu
stálých expozic jiných organizací
• Město Ostrov (stálá expozice Šlikovského zámku
s názvem „Ostrovsko a hornictví“). Z podsbírky
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 8; 8 jednotlivin.
• Národní památkový ústav, ÚOP v Českých
Budějovicích (stálé expozice SZ Kozel, SZ Manětín
a NKP Klášter Kladruby). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.):
26; 30 jednotlivin.
• Statutární město Plzeň (vybavení reprezentačních
prostor MMP). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.):
13; 13 jednotlivin.
• Statutární město Plzeň (vybavení interiéru kostela
U Ježíška). Z podsbírky etnografické zapůjčeno
(inv. č.):
1; 1 jednotlivina.
• Dvůr Gigant Záluží (stálá expozice). Z podsbírky
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 5; 5 jednotlivin.
•

Muzeum středního Pootaví Strakonice (stálá
expozice s názvem „Dudy a dudáci“). Z podsbírky
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•

etnografické zapůjčeno (inv. č.): 2; 2 jednotliviny.
Městské muzeum a galerie Nepomuk (stálá
expozice muzea). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.):
33;58 jednotlivin.
Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o.
(uměleckohistorická expozice Muzea Cheb).
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.):
11; 11 jednotlivin.
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici, p. o. (stálá expozice „Historický vývoj
severního Plzeňska“). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.):
1; 1 jednotlivina.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. (stálá
expozice „Národopis – lidová architektura, lidový
kroj). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.):
5; 5 jednotlivin.
Agentura NKL, s.r.o. (stálá expozice zámku Zbiroh).
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.):
27;27 jednotlivin.
Federace židovských obcí v ČR (stálá expozice
staré synagogy v Plzni). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.):
7; 7 jednotlivin.
Obec Žihobce (stálá expozice Muzea Lamberská
stezka). Z podsbírky etnografické zapůjčeno
(inv. č.):
1; 4 jednotliviny.
Město Přeštice (stálá expozice Domu historie
Přešticka). Z podsbírky etnografické zapůjčeno
(inv. č.):
24; 24 jednotlivin.
Muzeum Českého lesa v Tachově, p. o. (stálá
expozice „Národopis“). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.):
1; 1 jednotlivina.
Plzeňský Prazdroj, a. s. (stálá expozice
Pivovarského muzea v Plzni). Z podsbírky
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 10; 10 jednotlivin.
Město Úterý (vybavení reprezentačních prostor
městského úřadu). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.):
14; 28 jednotlivin.
Městské muzeum Františkovy Lázně (stálá
expozice s názvem „Historie lázní od objevení
Františkova pramene, architektura, historie“).
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.):
101; 126 jednotlivin.
Muzeum Šumavy Sušice, p. o. (stálá expozice
Muzea Dr. Šimona Adlera). Z podsbírky
etnografické zapůjčeno (inv. č.):
115; 142 jednotlivin.
Česká republika – Generální ředitelství cel (stálá
expozice s názvem „Kabinet historie celnictví“).
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.):
3; 3 jednotliviny.
Stálá expozice v interiérech Zámku Svojšín, obec
Svojšín (8. 2. 2017 – 8. 2. 2020). Autorka scénáře:
Markéta Formanová. Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.):
84; 103 jednotlivin.

Zápůjčky sbírkových předmětů do stálých
expozic od cizích subjektů
Stálá expozice „Obchod koloniálním zbožím z konce
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19. století“, stálá expozice Národopisného muzea
Plzeňska. Z Pivovarského muzea v Plzni zapůjčeno
3 inv. č.; 30 jednotlivin.
Výstavy
Vzhledem k průběhu generální inventarizace
etnografické podsbírky byla příprava autorských
výstav
v
roce
2018
výrazně
omezena.
Ve spolupráci s pracovníky dalších odborných odd.
Západočeského muzea v Plzni se národopisné
odd. již tradičně podílelo na přípravě doprovodné
výstavy k plzeňskému festivalu Smetanovské
dny. Současně s tím národopisné odd. vytvořilo
také autorskou výstavu ke 100. výročí vzniku
samostatného
Československa,
věnovanou
fenoménu Československý svéráz. Další drobné
výstavní projekty tvořily z větší části dílčí výstupy
interního grantového projektu UU 2016/01, popř.
byly vytvořeny za použití digitalizátů jednotlivin
z pomocného fondu „Skleněné negativy“.
Vlastní autorské výstavy oddělení
• „Československý svéráz, aneb Hledání národního
stylu“, výstavní sál Národopisného muzea
Plzeňska (22. 6. 2018 – 14. 10. 2018). Autoři
scénáře: Michal Chmelenský, Nela Štorková, Marie
Mušková, Jan Mergl.
• „Plzeň a republika Československá: Fotografie
ze sbírek Národopisného muzea Plzeňska, velká
synagoga v Plzni (3. 5. 2018 – 31. 10. 2018;
prodlouženo do jara 2019). Autor scénáře: Tomáš
Bernhardt, Radovan Kodera.
• „MARIE ULČOVÁ (1925 – 1998) střípky ze života
nejznámější plzeňské etnografky“, sklepení
Chotěšovského domu. (10. 8. 2018 – 31. 10. 2018).
Autorka scénáře: Nela Štorková.
• „Zima na skle“, sklepení Chotěšovského domu
(29. 11. 2017 – 14. 1. 2018). Autor scénáře: Tomáš
Bernhardt.
Autorská spolupráce na výstavách v rámci
organizace
• „Zaniklý svět stolních společností, aneb Sociální
síť před sto lety“, průjezd Chotěšovského domu
(5. 10. 2018 – 31. 3. 2019). Autoři scénáře: Tomáš
Bernhardt, Anna Peřinová.
• „Všeho do času (1788 – 1918)“, výstavní sál hlavní
budovy Západočeského muzea v Plzni (24. 2. 2018
– 9. 9. 2018). Autoři scénáře: Michal Chmelenský,
Marie Mušková, Nela Štorková, J. Mleziva, Jan Hus,
Ludmila Kotorová, Luděk Krčmář, Iva Tománková.
• „Jiné Plzeňsko: obyvatelé plzeňského regionu
v etnologické a historické perspektivě“, „Konírna“
Chotěšovského domu (21. 9. 2018 – 25. 11. 2018).
Autoři scénáře: Nela Štorková a kolektiv.
• „Lidová architektura Plzeňského kraje“, průjezd
Chotěšovského domu (26. 7. – 30. 9. 2018). Autoři
scénáře: Michal Chmelenský a kolektiv.
• „Plzeň za socialismu“, sklepení Chotěšovského
domu (26. 1. 2018 – 27. 5. 2018). Autoři scénáře:
Nela Štorková, Lukáš Houška.

Spolupráce na přípravě výstav cizích subjektů
v rámci organizace
• „Moni Berry – Detaily / fotografie“, sklepení
Chotěšovského domu (22. 11. 2018 – 19. 2. 2019).
Autorka scénáře: Monika Zemánková.
• „Zapomenutá místa pohraničí – 50 let vývoje
krajiny očima archeologie“, sklepení
Chotěšovského domu (14. 6. –29. 7. 2018).
Autoři scénáře: Katedra antropologie
a archeologie FF ZČU v Plzni.
• „Tradice a krása řemesla v Oselcích“, „Konírna“
Chotěšovského domu (11. 5. – 17. 6. 2018). Autoři
scénáře: Ludmila Kotorová, Střední škola Oselce.
• „Petr Schel – Sochy / Milan Stýblo – Obrazy“,
„Konírna Chotěšovského domu (29. 6. – 12. 8.
2018). Autoři scénáře: Petr Schel, Milan Stýblo.
• „100 let československého letectví 1918 – 2018“,
výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska
(20. 4. 2018 – 3. 6. 2018). Autoři scénáře: Letecký
historický klub gen. Jana R. Irvinga Plzeň.
• „Památky osiřelé“, průjezd
Chotěšovského domu (20. 4. 2018 – 3. 6. 2018).
Autoři scénáře: Omnium, z. s. ve spolupráci
s Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.
Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu
výstav v rámci organizace
• „Československý svéráz, aneb Hledání národního
stylu“, výstavní sál Národopisného muzea
Plzeňska (22. 6. 2018 – 14. 10. 2018). Z podsbírky
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 145; 155
jednotlivin. Předmětů z pomocných fondů
podsbírky: 18.
• „Všeho do času (1788 – 1918)“, výstavní sál hlavní
budovy Západočeského muzea v Plzni (24. 2.
2018 – 9. 9. 2018). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.): 114; 132 jednotlivin. Předmětů
z pomocných fondů podsbírky: 11.
• „České národní karty“, výstavní sál Národopisného
muzea Plzeňska (26. 10. 2018 – 20. 1. 2019).
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 4; 96
jednotlivin.
Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu
výstav jiných organizací
• „Svět kachlových kamen“, Oblastní muzeum
v Mostě, p. o. (13. 11. 2017 – 30. 6. 2018).
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.)
1; 1 jednotlivina.
• „Vánoce
v
muzeu“,
Oblastní
muzeum
v Chomutově, p. o. (8. 11. 2017 do 31. 1. 2018).
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.)
2; 2 jednotliviny.
• „V oplatce jsi všecek tajně“ / Podoby
eucharistického Krista ve vizuální kultuře,
Západočeská galerie v Plzni, p. o. (27. 09. 2017
do 28. 2. 2018). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.):
1; 1 jednotlivina.
• „Jak se točí peníze?“, Depo 2015 (20. 9. 2017 –
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•

•
•

•
•

•

•

30. 4. 2018). Z podsbírky etnografické zapůjčeno
(inv. č.):
14; 14 jednotlivin.
„Plzeňské hospody aneb z pivovaru za štamghasty“, Pivovarské muzeum v Plzni (4. 5. 2017 –
30. 06. 2018). Z podsbírky etnografické zapůjčeno
(inv. č.):
3; 3 jednotliviny.
„V oplatce jsi všecek tajně“ / Podoby
eucharistického Krista ve vizuální kultuře, Královská kanonie premonstrátů na Strahově (15. 3. –
20. 5. 2018). Z podsbírky etnografické zapůjčeno
(inv. č.):
1; 1 jednotlivina.
„100PY Sto let očima pěti generací“, Plzeň 2015
(9. 5. – 12. 11. 2018). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.):
9; 10 jednotlivin.
„Rok 1918 a umění v Plzni. Československá
samostatnost v historii plzeňského uměleckého
života 1914 – 1928“, Západočeská galerie v Plzni
(6. 9. 2018 – 4. 11. 2018). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.):
2; 2 jednotliviny.
„Blíže ke skále, blíže“. Město Přeštice / Dům historie
Přešticka (22. 9. – 18. 11. 2018). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.):
1; 1 jednotlivina.
„Sachsen Böhmen 7000“. Staatliches Museum für
Archäologie Chemnitz (27. 9. 2018 – 31. 3. 2019).
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.):
2; 2 jednotliviny.
„Pracovna republiky, architektura Plzně v letech
1918 – 1938, Západočeská galerie v Plzni (20. 11.
2018 – 24. 2. 2019). Z podsbírky etnografické
zapůjčeno (inv. č.):
1; 1 jednotlivina.
„August Piepenhagen“. Severočeská galerie
v Litoměřicích (30. 11. 2018 – 3. 3. 2019). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.):
1; 1 jednotlivina.

Výpůjčky sbírkových předmětů z jiných než
výstavních důvodů
Materiálová a obsahová analýza škapulířových amuletů z etnografické podsbírky, Vlastivědné muzeum
v Olomouci. Z podsbírky etnografické zapůjčeno
(inv. č.):
4; 4 jednotliviny.
Výpůjčky předmětů z pomocné dokumentace
etnografické podsbírky
„Škola v proměnách času“, Dům historie Přešticka
(1. 10. 2017 – 31. 1. 2018). Zapůjčen
1 předmět.
Počet vystavených sbírkových předmětů v rámci
organizace
autorské výstavy oddělení:
259 inv. č. (287 jednotlivin)
výpůjčky mimo národopisné oddělení:
4 inv. č. (96 jednotlivin)
celkem: 263 inv. č. (383 jednotlivin)
předměty z pomocných fondů podsbírky: 29
Počet zapůjčených sbírkových předmětů mimo
organizaci
výstavy a stálé expozice:
530 inv. č. (648 jednotlivin)

výpůjčky z jiných než výstavních důvodů:
4 inv. č. (4 jednotlivin)
předměty z pomocných fondů podsbírky: 1

Centrum paleobiodiverzity
Expozice
Expozice paleontologie v Muzeu Dr. Horáka
v Rokycanech – Díky neodborné přípravě a diletantismu minulého vedení MBH expozice již od své
instalace minimálně obsahově nesplňuje nároky
na moderní muzejní expozice, obsahuje zastaralé
informace a vyskytuje se v ní i řada nedostatků či
dokonce chyb. I když by mělo jít o stěžejní expozici, protože jako jedna z mála v Plzeňském kraji
představuje téma nadregionálního charakteru
a v daném případě dokonce světového významu,
její prezentace je spíše ostudná. Do budoucna
bude tedy velmi vhodné vytvořit expozici novou
a moderní. V roce 2018 se začal připravovat nový
scénář pro realizaci modernizované paleontologické
expozice.
Výstavy
Výstava Krása brdských polodrahokamů (12. 10. 2018
– 20. 1. 2019), malý výstavní sál Muzea Dr. Horáka
v Rokycanech, kurátor doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Železité křemeny a acháty, které se nacházejí od
Rokycan po Prahu jsou nejen významnými svědky
geologických procesů ve starších prvohorách,
ale i zajímavým sběratelským artiklem. Vynikají
totiž velkou barevností spojenou se zajímavými
ornamenty, které odrážejí chemismus a strukturu
těchto kamenů. Nejlépe je jejich estetická hodnota
vidět na leštěných řezech. Uplatnění nacházejí
i ve šperkařství. Celoživotní vášeň jednoho sběratele,
RNDr. Pavla Černého, byla reprezentovaná výběrem
těch nejhezčích vzorků z jeho sbírky.

Oddělení botanické
Vlastní výstavy oddělení
Výstava „Kořeny“, 28. března – 16. září 2018, Hlavní
budova, výstavní sál 1; autoři: S. Pecháčková,
O. Peksa.
Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů
v muzeu i mimo muzeum.
Šumava Františka Malocha (autoři M. Kožíšek
Ouřadová, V. Kožíšek) – Smetanovy sady Plzeň, 3.–26.
4. 2018, spolupráce na panelu o Františku Malochovi
(S. Pecháčková).

Oddělení zoologické
Výpůjčky na výstavy jiných organizací
1 výpůjčka, 20 sbírkových předmětů
20 inv. čísel
Den otevřených dveří Povodí Vltavy-Povodí Vltavy
s.p., závod Berounka, 23.–24. 3. 2018 20 pol., 20 ks
Výpůjčky do stálých expozic jiných organizací
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2 běžící výpůjčky, 11 sbírkových předmětů
11 inv. čísel
•
•

Městské muzeum Mariánské Lázně
10 položek, 10 ks
Muzeum Českého lesa v Tachově 1 položka, 1 ks

•

Knihovna Západočeského muzea
v Plzni
Vlastní výstavy
V průběhu roku bylo v prostorách knihovny
uspořádáno 8 drobných výstavek s ukázkami starých
a vzácných tisků, případně ukázkami ze vzácných
tisků studijního fondu v prostoru knihovny pro
školní exkurze ze všech typů škol (od základních přes
učňovské a střední až po univerzitu)

•

Spoluúčast na výstavách ZČM
Knihovna se podílela na výstavě „Josef Hodek
a kniha“, kterou instalovalo odd. umprum. Vybrány
a zapůjčeny další celkem 3 svazky vzácných tisků
ze sbírkového fondu pro novou expozici Užité umění
– umělecká řemesla.
Spoluúčast na výstavách jiných organizací
Na výstavu „Rok „1968“ a umění v Plzni“, kterou
instalovala Západočeská galerie, byly vybrány
a zapůjčeny 2 ks ze vzácných tisků. Celkem se
knihovna podílela na 1 výstavě.

Muzeum loutek
Expozice a výstavy
• 90 let Loutkového divadlaV Boudě (6. 4. – 28. 5. 2018)
Tento rok připravilo Muzeum loutek v Plzni
výstavu věnovanou jednomu z nejdéle
působících loutkových divadel na plzeňské
scéně – Loutkovému divadlu V Boudě. Výstava,
jež mapovala devadesát let tohoto i za hranicemi
známého souboru, byla zároveň pozvánkou
na představení, která Divadlo V Boudě pravidelně
hraje ve skvrňanském M–Klubu. Tam se divadlo
přesunulo z původně provizorní dřevěné
„boudy“ na Borech, v níž strávilo přes čtyřicet
let. Na letošní výstavě bylo možné spatřit loutky,
které ještě hrály v prostorech, jež daly tomuto
divadlu jméno, a bavily celé generace diváků.
• Gustav Nosek – Muž ve stínu (16. 6. – 31. 12. 2018)
Výstava věnovaná významnému českému
řezbáři Gustavu Noskovi (1887 – 1974) s názvem
Muž ve stínu představila uměleckou činnost
tohoto plzeňského rodáka v průběhu jeho
aktivních let. Gustav Nosek, jenž je autorem
loutek Hurvínka, Máničky či psa Žeryka, kterého
dokonce sám vodil, však přes slávu všech jeho
vyřezaných divadelních hrdinů zůstal svou vlastní
tvorbou zastíněn. Proto tento rok Muzeum
loutek v Plzni pořádalo výstavu, která umožnila
návštěvníkům nahlédnout na dílo tohoto
mimořádně produktivního řezbáře, díky němuž

•
•

•

se české loutkové divadlo stalo populární daleko
za hranicemi naší země.
Kinetický dvorek 2018
V roce 2018 se pro veřejnost otevřela v Muzeu
loutek naposledy koncepční hra O laskavém
andělovi z dílny Vladimíra Sosny, která byla opět
doplněna dřevěným objektem v životní velikosti
Kašpar Pink od Jiřího Špinky, jenž je určen pro
kooperační hru dvou uživatelů. Pětice tematicky
propojených objektů od Vladimíra Sosny byla
taktéž cílena na spolupráci dvou a více uživatelů,
a to v esteticky působivém provedení s přesahem
k poznání struktury vnitřního města.
Vilém Heckel 100 (4. 10. 2018– 27. 1. 2019)
Pro hlavní budovu Západočeského muzeum
v Plzni jsme připravili retrospektivní výstavu, která
připomněla sté výročí od narození mimořádného
fotografa Viléma Heckela. Výstava měla několik
rovin. Hlavní linii tvořily Heckelovy fotografie
ze všech oblastí jeho tvorby, které byly vybrány
z početného archivu, v němž je systematicky
uloženo přes 60 000 negativů. Díky rozsáhlému
výzkumu a spolupráci s celou rodinou
Heckelových měli návštěvníci možnost sledovat
životní cestu Viléma Heckela prostřednictvím
rodinných fotografií a prohlédnout si mnoho jeho
osobních věcí včetně fotoaparátů, horolezeckého
náčiní, vybavení fotokomory nebo například
hudebních nástrojů. S pomocí kolegů ze Studijní
a vědecké knihovny Plzeňského kraje byly
vystaveny téměř všechny Heckelovy publikace.
K dispozici byl vydán i katalog výstavy a plakát.
Kouzlo
loutek
(2018,
zámek
Svojšín)
Výstava scénografií Divadla Alfa na zámku Svojšín.
Výstava byla doplněna doprovodnými programy.
Sachsen–Böhmen. So nah – so fern (28. 9. 2018 –
31. 3. 2019)
Pro výstavu v budově Staatliches Museum
für Archäologie v německém Chemnitzu byly
z Muzea loutek v Plzni zapůjčeny dvě loutky jako
prezentace plzeňského uměleckého řemesla.
Sto let od vzniku Československa
K oslavám sta let od vzniku republiky byl
v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni
vystaven Noskův originál revolučního Kašpárka,
jenž byl doplněn originální pamětní deskou
od akademického malíře Bohumila Krse.

Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze
Dočasné výstavy
• 1. 4. – 12. 5. UVU plzeňské oblasti – Současné
sakrální umění
• 24. 8. – 4. 11 Mgr. Jiří Orna, PhDr. Martin Omelka,
Mgr. Otakara Řebounová – Pamatuj na smrt…
Výstavy v mázhausu muzea
• 1. 4. – 30. 6. Výstava dětských prací ZUŠ
Jagellonská
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•

1. 7. – 31. 8. Omnium o.s. – výstava roll upů
fotografií historických hřbitovů

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech
Výstavy
Tvorba vlastních autorských výstav muzea byla
značně omezena zejména stěhováním sbírek
historického oddělení do nových depozitárních
prostor a oddělení informací a knihovny
provádělo celkovou inventarizaci a balení příruční
Havlíčkovy a Šnajdrovy knihovny na oddělení býv.
paleontologického oddělení rokycanského muzea.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rokycany a jejich mistr Jan, 1. 1. – 22. 2. 2018,
253 os., autorská
Vánoce s Charitou, 1.1. – 7.1.2018, 11 os., převzatá
Vysvědčení v proměnách času, 1. 1. – 31. 1. 2018,
246 os., autorská
Po stopách Brouka Pytlíka, 9. 2. – 27. 5. 2018,
1852 os., autorská
Republika – má vlast, 6.4. – 10. 6. 2018, 448 os.,
převzatá
Srpen 1968 fotoobjektivem rokycanských
občanů, 6. 6. – 30. 9. 2018, 346 os., převzatá
Boje v oblacích, 15. 6. – 7. 10., 327 os., autorská
Vyhnaní, 29. 6. – 26. 8.2018, 24 os., převzatá
9. Rokycanské bienále grafiky,
14. 9. – 14. 10. 2018, 103 os., převzatá
Krása brdských polodrahokamů,
12. 10. – 31. 12. 2018, 446 os., převzatá
Velkou válkou k vlastnímu státu,
26. 10. – 31. 12. 2018, 230 os., převzatá
Po čem ženy touží aneb šperky a móda
1. republiky, 23. 11. – 31. 12. 2018, 238 os.,
autorská

Vedení muzea (Rokycany)
Expozice
Výpůjčky sbírkových předmětů pro expozice
od cizích subjektů:
• paleontologická expozice „Otisky času“, hlavní
budova muzea, 1. patro: Zapůjčeno: 6 inv.č.;7
kusů (SoV č. 30/00065293/2018 MČK Beroun).
Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu
expozic v rámci organizace:
• expozice Venkovské bydlení na Rokycansku,
2. patro, hlavní budova muzea: 6 kusů (Revers R/
NMP/3/2016 zapůjčeno z NMP ZČM).
Výstavy
Spoluúčast oddělení na výstavách jiných
organizátorů
• příprava a realizace výstavy: „Srpen 1968
fotoobjektivem rokycanských občanů“, malý
výstavní sál hl. budova, E. Slatkovská (6. 6. – 30. 9.
2018). Organizátor SokA Rokycany.

•

příprava a realizace výstavy „Republika – má
vlast“, oba výstavní sály v ul. J. Knihy, E. Slatkovská,
M. Korandová z Centra paleobiodiversity
– pracoviště Rokycany (6. 4. – 10. 6. 2018).
Organizátor Gymnázium Rokycany.

Příprava výstav a expozic:
• příprava a realizace výstavy: „9. Rokycanské
bienále grafiky“, velká výstavní síň v ul. J. Knihy,
H. Wenigová (14. 9. – 14. 10. 2018).
• „Krása brdských polodrahokamů“, malý výstavní
sál hlavní budova, E. Slatkovská, P. Kraft (Centrum
paleobiodiversity – pracoviště Rokycany)
(12. 10. – 31. 12. 2018). Zapůjčeno od soukromého
sběratele.
Oddělení historie a společenských věd
(Rokycany)
Expozice
Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu
expozic v rámci organizace:
• expozice Bydlení na Rokycansku, 2. patro, hlavní
budova muzea: 13 kusů (Revers 5/2018/MBH).
Zápůjčky sbírkových předmětů pro přípravu
expozic jiných organizací
• Město Ostrov, expozice „Ostrovsko a hornictví“,
stálá expozice Šluknovského zámku.
Zapůjčeno 6 inv. č.; 6 kusů.
• Město Rokycany, zapůjčen soubor obrazů
rokycanských starostů za účelem prezentace
v prostorách radnice. Zapůjčeno 8 inv.č.; 8 kusů.
Výstavy
Vlastní autorské výstavy v organizaci
• příprava a realizace výstavy „Rokycany a jejich
mistr Jan“, oba výstavní sály v ul. J. Knihy (27. 10.
2017 – 22. 2. 2018), autor scénáře: R. Křížková
Červená (MJP Blovice), kurátorka a autorka
edukačního programu: M. Merglová Stránská.
• Výstava „Boje v oblacích, první světová válka
v pojetí modelářů“, velký výstavní sál hl. budova,
autor scénáře: J. Lehner (15. 6. 2018 – 7. 10. 2018).
• Výstava „Po čem ženy touží aneb šperky a móda
1. republiky“, velký výstavní sál hl. budova, autor
scénáře a kurátor výstavy: M. Merglová - Stránská,
V. Plachá (23. 11. 2018 – 17. 2. 2019).
Spoluúčast oddělení na výstavách jiných
organizátorů
• Výstava „Velkou válkou k vlastnímu státu“,
velký a malý výstavní sál v ulici J. Knihy 146,
autoři scénáře a organizátoři: H. Hrachová
(SokA Rokycany), M. Hus (ZČM), B. Diviš (ZČM),
(26. 10. 2018 – 3. 2. 2019).
• Výstava „Vyhnaní“, velký výstavní sál v ulici
J. Knihy, autor scénáře: Laboratorio di storia di
Rovereto (Trento, Itálie, 29. 6. 2018 – 26. 8. 2018),
J. Lehner.
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Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu
výstav v rámci organizace
• „Rokycany a jejich mistr Jan“, oba výstavní
sály v ul. J. Knihy (27. 10. 2017 – 22. 2. 2018),
instalované sbírkové př.:
130 kusů.
• „Vánoce s Charitou“ (10. 11. 2017 – 7. 1. 2018),
instalované sbírkové př.: 3 kusy.
• „Vysvědčení v proměnách času“ (24. 11. 2017
– 31. 1. 2018), malý výstavní sál hlavní budova,
instalované sbírkové př.:
27 kusů.
• „Srpen 1968 fotoobjektivem rokycanských
občanů“, malý výstavní sál hlavní budova,
E. Slatkovská (6. 6. 2018 – 30. 9. 2018), instalované
sbírkové př.:
1 kus.
• „Velkou válkou k vlastnímu státu“, velký a malý
výstavní sál v ul. J. Knihy, (26. 10. 2018 – 3. 2. 2019),
instalované sbírkové př.:
67 kusů.
• „Po čem ženy touží aneb šperky a móda
1. republiky“, velký výstavní sál hlavní budova,
(23. 11. 2018 – 17. 2. 2019), instalované sbírk. př.:
32 kusů.
Výpůjčky sbírkových předmětů v rámci
organizace z jiných než výstavních důvodů
• určení konvolutu mincí, předáno na odd. starších
dějin ZČM,
30 kusů.
Výpůjčky sbírkových předmětů na výstavy od
cizích subjektů
• „Rokycany a jejich mistr Jan“, oba výstavní sály
v ul. J. Knihy (27. 10. 2017 – 22. 2. 2018), vypůjčeno
6 kusů z MJP v Blovicích.
Zápůjčky sbírkových předmětů pro přípravu
výstav jiných organizací
• „200 let rukopisů zelenohorského a královédvorského“ (1. 9. 2017 – 27. 1. 2018), zapůjčeno MJP
v Blovicích,
1 inv.č.; 1 kus.
• „V oplatce jsi všecek tajně“ (15. 3. – 20. 5. 2018),
zapůjčeno Královské kanonii premonstrátů
na Strahově,
1 inv.č.; 1 kus.
• „Od obilky ke chlebu“ (21. 6. – 28. 10. 2018),
zapůjčeno Muzeu Českého ráje v Turnově,
13 inv.č.; 13 kusů.
• Podbrdská litina – umění i řemeslo (1. 3. – 30. 4.
2018), zapůjčeno Kanceláři Senátu parlamentu ČR,
15 inv.č.; 15 kusů.
• „Keltové“ (25. 5. 2018 – 24. 2. 2019), zapůjčeno
Národnímu muzeu,
3 inv.č.; 3 kusy.
• „Secese: Ze života našich prababiček“ (1. 5. – 30. 9.
2018), zapůjčeno MJP v Blovicích, 2 inv.č.; 2 kusy.
• „Od velké války k republice“ (17. 7. – 4. 11. 2018),
zapůjčeno Regionálnímu muzeu v Českém
Krumlově,
54 inv.č.; 54 kusů.
• „Zlatá éra první republiky“ (18. 10. 2018 – 28. 2.
2019), zapůjčeno MJP v Blovicích, 64 inv.č.; 64 ks.
• „150. výročí založení TJ Sokol v Rokycanech“
(9. 10. – 11. 10. 2018), zapůjčeno Městu Rokycany,
16 inv.č.; 16 kusů.

Zápůjčky sbírkových předmětů z jiných než
výstavních důvodů mimo organizaci
• externí restaurování předmětu „Korouhev
krejčovského cechu“,
2 inv. č.; 2 kusy.
Za oddělení historie počet poskytnuté digitalizované
dokumentace sbírkových předmětů pro publikační
účely jiným subjektům na základě smlouvy
o poskytnutí reprodukčního práva:
334 kusů
Za oddělení historie počet vystavených sbírkových
předmětů v rámci organizace v 2018 na výstavy
a expozice:
273 kusů
Za oddělení historie počet vypůjčených sbírkových
předmětů od cizích subjektů do muzea v 2018
na výstavy:
6 kusů
Za oddělení historie počty zapůjčených sbírkových
předmětů mimo organizaci v roce 2018
celkem: 185 ks
z toho: výstavy tuzemské
169 ks
ext.restaurování/konzervace
2 ks
prezentační
14 ks
pro účely digitalizace
0 ks
Oddělení přírodních věd (Rokycany)
Vlastní autorské výstavy oddělení v organizaci
• „Po stopách Brouka Pytlíka“ 9. 2. – 27. 5. 2018
– vystaveny kresby hmyzu z knihy O. Sekory Brouk
Pytlík, fotografie hmyzu a výběr entomologického
sbírkového materiálu vztahující se k druhům,
vyskytujícím se v knize (Mgr. Süssová).
Vlastní autorské výstavy mimo organizaci
• „Když jsem šel z hub..“, Městské vlastivědné
muzeum Zbiroh, scénář Dr. M. Šandová (29. 5. –
26. 6. 2018).
• „Když jsem šel z hub..“, Městské kulturní centrum
Hořovice, scénář Dr. M. Šandová (20. 7. – 20. 10.
2018).
Spoluúčast oddělení na výstavách jiných
organizátorů
• příprava a realizace: „Vánoce s Charitou“, MBH,
10. 11. 2017 – 7. 1. 2018, Oblastní charita
Rokycany, S. Volková (instalace a propagace)
Výpůjčky sbírkových předmětů z MBH pro
přípravu výstav v rámci organizace
„Vysvědčení v proměnách času“ (24. 11. 2017 – 31. 1.
2018), instalované sbírkové předměty:
84 kusů.
„Po stopách Brouka Pytlíka“ (9. 2. 2018 – 27. 5. 2018),
instalované sbírkové př.:
2638 ks.
Za oddělení přírody počet poskytnuté digitalizované
dokumentace sbírkových předmětů pro publikační
účely jiným subjektům na základě smlouvy
o poskytnutí reprodukčního práva:
0 kusů
Za oddělení přírody počet vystavených sbírkových
předmětů v rámci organizace v 2018 na výstavy:
2722 kusů
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Za oddělení přírody počty zapůjčených sbírkových
předmětů mimo organizaci v roce 2018 celkem:
0 kusů
Oddělení informací a knihovna (Rokycany)
Zápůjčky sbírkových předmětů pro přípravu
výstav jiných organizací
• „200 let rukopisů zelenohorského a královédvorského“ (1. 9. 2017 – 27. 1. 2018), zapůjčeno MJP
v Blovicích:
11 inv.č.; 11 kusů.
• „Za bílým zlatem, aneb Bavlna a její využití“
(19. 10. 2017 – 1. 4. 2018), zapůjčeno MČK
v Berouně:
5 inv.č.; 5 kusů.
• „Secese: Ze života našich prababiček“ (1. 5. – 30. 9.
2018), zapůjčeno MJP v Blovicích, 4 inv.č.; 4 kusy.
Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu
výstav v rámci organizace
• „Rokycany a jejich mistr Jan“, oba výstavní
sály v ul. J. Knihy (27. 10. 2017 – 22. 2. 2018),
instalované sbírkové př.: 18 kusů.
Za oddělení knihovny počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro
publikační účely jiným subjektům na základě
smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva:
12 ks
Za oddělení knihovny počet vystavených sbírkových
předmětů v rámci organizace v 2018 na výstavy:
18 ks
Za oddělení knihovny počty zapůjčených sbírkových
předmětů mimo organizaci v roce 2018 celkem: 20 ks
z toho: výstavy tuzemské 20 ks
Celkem za MBH v roce 2018:
Za celé MBH počet vystavených sbírkových předmětů
v rámci organizace v 2018 na výstavy a expozice:
3013 ks
Za celé MBH počet vypůjčených sbírkových
předmětů od cizích subjektů do muzea v 2018
na výstavy a stálé expozice:
13 ks
Za celé MBH výpůjčky sbírkových předmětů pro
přípravu expozic v rámci organizace: na stálé
expozice:
6 ks
Za celé MBH počet zapůjčených
předmětů mimo organizaci:

sbírkových
205 ks

z toho: výstavy tuzemské 189 ks
restaurování/konzervace
prezenční (vč. reprezentace)

2 ks
14 ks

Za celé MBH počet poskytnuté digitalizované
dokumentace sbírkových předmětů pro publikační
účely jiným subjektům na základě smlouvy
o poskytnutí reprodukčního práva: 346.

Knihovny Západočeského
muzea v Plzni
Knihovna Západočeského muzea
v Plzni
Návštěvnost knihovny
Knihovnu navštívilo celkem 496 čtenářů. Z toho
bylo celkem 3 badatelské návštěvy. Jako průměrný
počet návštěv knihovny lze uvést 4 čtenářů denně
(ve dnech, kdy je knihovna otevřena). Odhad jejich
prezenčních výpůjček je určen na 3.120 kusů.
Absenčních výpůjček, pro zaměstnance muzea, bylo
128. Formou MVS bylo pro čtenáře zapůjčeno celkem
15 výpůjček a 10 požadavků na kopie. Naopak z naší
knihovny bylo vyžádáno celkem 6 MVS a 86 kopií
článků, z toho 59 formou scanu a 27 tištěných.
Návštěvnost výstavek
V průběhu roku bylo v prostorách knihovny
uspořádáno 8 drobných výstavek s ukázkami starých
a vzácných tisků, případně ukázkami ze vzácných
tisků studijního fondu v prostoru knihovny pro
školní exkurze ze všech typů škol (od základních přes
učňovské a střední až po univerzitu). Na těchto akcí
bylo celkem ca 103 návštěvníků. Knihovna v r. 2018
se opět mohla podílet na akci Muzejní noc a tak byla
při této příležitosti knihovna otevřena a navštívena
zhruba 800 návštěvníků.
Návštěvnost webovských stránek (online katalog)
Jako uživatele služeb knihovny je nutno dále
počítat návštěvníky webovských stránek knihovny.
Návštěvníků online katalogu OPAC bylo celkem
2.959.
Čtenáři
Ke konci roku je v evidenci 1.035 čtenářů, z toho 50
zaměstnanců. Nově se zaregistrovalo 15 nových
čtenářů. Knihovnu navštívilo celkem 247 čtenářů,
249 účastníků exkurzí a ca 980 návštěvníků při akci
Muzejní noc, celkem tedy 1.476 návštěvníků.
Za čtenářské průkazy čtenářů bylo vybráno v r. 2018
celkem 1.250,– Kč. Rozmnožovací služby v knihovně
přinesly finanční úhradu v hodnotě 1.004,– Kč
a kopie, zasílané na fakturu 1.080,– Kč. Celkem byly
tržby za knihovnu 3.184,– Kč.
Expedice
Do skladu bylo přijato celkem 2.850 kusů publikací
od 6 titulů publikací (Soupis bibliofilských a vzácných
tisků, Diecézní muzeum pohlednice, Vilém Heckel
100, Vánoční receptář, AZČ 9/1, Folia Geologica).
Za účelem prodeje bylo vyskladněno celkem
1.916 kusů nových publikací v celkové hodnotě
132.985,– Kč a 79 starých publikací v hodnotě
1.549,– Kč, tržby prodej celkem byly 134.535,– Kč.
Výměnou, povinnými a pracovními výtisky a pro
účely propagace bylo rozesláno 3.177 kusů nových
publikací a 9 starých titulů. Z knihovny bylo
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vyexpedováno za rok 2018 celkem 3.186 kusů
publikací.
Metodická činnost
V rámci metodické pomoci bylo uspořádáno
1 setkání regionálních knihovníků muzeí a galerií
na počátku prosince. Na schůzce byli seznámeni
s novinkami v oboru a seminářem v Písku. V průběhu
roku byla poskytována metodická pomoc na základě
vyžádání všemi technickými prostředky.
Fotoateliér
Fotografická dokumentace pro program ISO v r. 2018
byla realizována v průběhu měsíce května za pomoci
studentek ze Střední školy prof. Švejcara. Bylo
zdokumentováno celkem 923 fotografií.

Knihovna Muzea Dr. Bohuslava
Horáka v Rokycanech
V roce 2018 celkem 15 čtenářů z řad veřejnosti
uskutečnilo alespoň jednu výpůjčku, dohromady
8 pracovníků muzea mělo v roce 2018 alespoň
jednu výpůjčku, celkem 23 osob, nejsou počítáni
návštěvníci internetu. Knihovnu navštívilo celkem
20 čtenářů, kteří uskutečnili 48 výpůjček. Návštěvníci
internetu v roce 2018 nebyli.
Výpůjček ve studovně bylo uskutečněno celkem
48, zaměstnancům mimo studovnu bylo půjčeno
95 knižních jednotek, do příručních knihoven
oddělení bylo odevzdána 39 knižních jednotek,
na vazbu 4 knižní jednotky, interní zápůjčka (revers)
18 knižních jednotek, jiným organizacím na výstavy
20 knižních jednotek, meziknihovní služby
2 jednotky (Oblastní muzeum v Lounech). Celkem
jde o 226 výpůjček.
Kopírovací služby byly poskytnuty v rozsahu10 stran
A4 oboustranně a 45 stran A4 jednostranně.

Muzeum církevního umění
plzeňské diecéze
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
v roce 2018 nabídlo, kromě 2 dočasných výstav
(Současné sakrální umění, Pamatuj na smrt…)
i bohatý doprovodný program zahrnující jak
4 návštěvnicky atraktivní přednášky lektorů
Mgr. Luďka Krčmáře, PhDr. Martina Omelky s Mgr
Otakarou Řebounovou a Mgr. Davida Růžičky,
1 koncert, večer autorských čtení, komentované
prohlídky krátkodobé výstavy či výstavu školních
prací žáků ZUŠ Jagellonská. Průvodkyně MCUPD
zajišťovaly komentované prohlídky pro školní
exkurse, další skupiny návštěvníků i jednotlivce.
V MCUPD i loni proběhla Muzejní noc, tentokrát
s mimořádně bohatým programem – viz. níže, žel
pro necelé dvě stovky návštěvníků. Nižší návštěvnost
však byla dána tím, že návštěvníky „vytěžil“ o několik
dní dříve probíhající projekt Plzeňské dvorky, který
na pobočku přilákal 1.050 zájemců z řad veřejnosti.
Mimo muzejní akce bylo MCUPD rovněž prostorem
pořádání církevních svátků – v kapli sv. Barbory
proběhly 2 mše, 23. dubna k příležitosti výročí
příchodu františkánského řádu do Plzně a poutní
mše na sv. Barboru 4. prosince.
V kapli sv. Barbory, resp. kapitulní síni muzea, se
i v roce 2018 konaly svatební obřady, organizačně
zajištěné zaměstnanci pobočky. Svateb v objektu
proběhlo zhruba 20 a MCUPD se dokázalo zavést jako
jedno ze standardních míst k uzavírání manželských
sňatků, navíc v centru Plzně, a v atraktivních kulisách
architektonického skvostu, kde sídlí. Bohužel,
některé nasmlouvané sňatky snoubenci posléze
zrušili, ale i tak se jednalo o nezanedbatelný příjem
z pronájmů ve výši cca 80.000,– Kč a zároveň o zhruba
1.200 dalších návštěvníků, kteří se jako svatebčané
mohli seznámit s unikátním prostorem expozice.
V neposlední řadě rozhodně ne nepodstatným
milníkem byly nové formy propagace pobočky.
V průběhu sezónního provozu byly vytištěny nové
pohlednice MCUPD v nákladu 400 ks, z něhož se
zhruba třetina již prodala. Na plot ve Františkánské 11
byl umístěn velký banner. Smyslem těchto opatření
je vykompenzovat poněkud nešťastné řešení
přístupu do MCUPD, kdy vstup není přímo z ulice, ale
nachází se až za podnikovým parkovištěm, obvykle
obloženým vozy biskupství a spořitelny. V tomto
směru je krokem vpřed jistě i loňské nahrazení
závory při vjezdu na parkoviště posuvným sloupkem.
Tím zmizela optická zábrana a pro hůře pohyblivé
potenciální návštěvníky, do jisté míry i fyzická
překážka pro vstup do muzea. Pomoct propagovat
pobočku by měla též chystaná brožura ke stálé
expozici, která se momentálně připravuje.
Za zmínku stojí i základní statistiky MCUPD za loňský
rok, naznačující, doufejme, začátek dlouhodobějšího
pozitivního trendu. Jistě i nový banner a snížení
obtížnosti přístupu ke vstupu na pobočku, přispěly
k tomu, že loni navštívilo MCU o několik stovek
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platících návštěvníků (za celou sezónu těch platících
bylo 2.331) více než v roce 2017 a rovněž tržby ze
vstupného byly v roce 2018 výrazně vyšší (zhruba
o 7.000,– Kč) než předloni.

Oddělení vnějších vztahů
Oddělení vydává a zpracovává tiskové zprávy
a propagační materiály (včetně letáků a plakátů)
ke všem výstavám a všem kulturním akcím
a přednáškovým cyklům pořádaných Západočeským
muzeem v Plzni. Zajišťuje tiskové konference muzea.
Průběžně zajišťuje vstupy pracovníků muzea pro TV
redakce a redakce rozhlasu. Zajišťuje veškeré výstupy
muzea na veřejnost.
Zajišťuje provoz a pronájem přednáškového
sálu muzea i využívání ostatních prostor muzea
a jeho poboček pro kulturní a společenské akce,
včetně organizace a pořádání svatebních obřadů
v muzejních prostorách. Pro významné hosty města
a kraje zajišťuje provádění v muzejních prostorách.
Zajišťuje výstavy v kavárně muzea. Zajišťuje
spoluorganizaci odborných seminářů a konferencí.
V roce 2018 se podařilo zorganizovat řadu
návštěvnicky úspěšných výstav. Mezi ně patří
výstava „Kořeny“, která měla mimořádný úspěch
mezi návštěvníky. Dále to byla výstava „Vilém Heckel
100“ a výstava „Československý Svéráz aneb Hledání
národního stylu“. Velkému zájmu návštěvníků se
také těšily některé zapůjčené výstavy např. „100
let československého letectví 1918 – 2018“ nebo
výstava „SKLO – skupina Rubikon a hosté“. Velký
zájem návštěvníků zaznamenaly také některé výstavy
v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech např.
výstava „Po stopách brouka Pytlíka“ a nebo výstava
„Republika – má vlast“. Úspěšně také probíhaly
výukové programy pro školy ve stálých expozicích
„Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice
Archeologie a expozice Historie“ a řada dalších
doprovodných programů k výstavám pod vedením
muzejního pedagoga Mgr. Denisy Brejchové. Také
programy určené dětským skupinám „Velikonoční
jarmark“ a„Adventní dílny“ pod vedením Mgr. Michala
Chmelenského, vedoucího Národopisného muzea
Plzeňska byly návštěvnicky velmi úspěšné. Velkému
zájmu veřejnosti neuniká ani každoročně pořádaná
Muzejní noc, při které rok od roku stoupá počet
návštěvníků. Úspěšnou akcí byl také Hamernický
den v Dobřívi. V letošním roce se také Západočeské
muzeum v Plzni zapojilo do Mezinárodního dne
archeologie 20. 10. 2018 doprovodným programem.
Do stálé expozice „Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje“ byl volný vstup a probíhaly zde komentované
prohlídky. Velkému zájmu dětí a dospělých se
také těšila archeologická dílna, která byla jedním
z doprovodných programů.
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Výstavnictví
Hlavní náplní práce výstavního oddělení je příprava
a instalace výstav, která obsahuje dále uvedené
činnosti:
•

vypracování vhodného prostorového, vizuálně –
výtvarného a technického řešení
• výstavy, které vychází z dodaného scénáře
a konzultací s kurátory, využívá daný prostor
a podporuje dané téma a image budoucí
instalace
• propagační materiály = návrh a příprava plakátu,
pozvánky, velkého baneru nebo transparentu,
informačních banerů, internetové reklamy,
případně letáčků
• pořizování, skenování a úprava fotografií
• příprava panelů = grafická úprava textů
a doprovodných výtvarných materiálů, v případě
menších formátů jejich vytisknutí
• příprava a zadání velkoformátových tisků a tisků
na kapy či podobný materiál
• příprava a výroba doprovodných prvků, dekorací
a modelů do výstavy
• úprava prostoru – stavba kójí či panelových stěn,
stěhování a příprava výstavního fundusu včetně
montáže vitrin, údržby, tapetování, natírání
panelů a soklů
• instalace výstavy = adjustace a lepení výtvarných
materiálů na panely či do klipů, případně
laminování, a jejich zavěšení v sále, instalace
doprovodných prvků v prostoru, praktická
instalace vitrin, tj. sbírkových předmětů,
doprovodných textů, popisek a osvětlení…
• příprava audiovizuálního doprovodu
• zjišťování, shánění, nákup a dovoz vhodného
materiálu pro technickou práci, montáž, výrobu
i pořizování a instalaci tisků
• příprava prvků pro doprovodné programy =
vybavení pro dětské dílny, letáčky, skládanky,
pracovní listy
• U převzatých výstav probíhá spolupráce podle
dohody ať už formou celé instalace či jen
nejrůznější výpomoci.
• Po skončení výstavy se pracovníci podílejí na její
deinstalaci.
Výstavy instalované v roce 2017, které přešly
do roku 2018, pracovníci výstavnictví se podíleli
na deinstalaci:
•
•

•
•

František Pečný a sklárna Heřmanova huť,
23. 11. 2017 – 18. 2. 2018
Pistole, pušky a samopaly československých
zbrojovek v letech, 1918 – 1968 (výroba
československých zbrojovek pro ozbrojené
sbory), 6. 10. 2017 – 28. 1. 2018
Vincenc Janke – umění podmalalby,
19. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Zima na skle, 29. 11. 2017 – 14. 1. 2018

•

Cestou necestou, aneb známé i neznámé
památky Plzeňského kraje (Václav Engler a David
Růžička), 10. 10. 2017 – 25. 2. 2018

Výstavy v prostorách hlavní budovy
Západočeského muzea v Plzni
v Kopeckého sadech 2 :
Výstavní sál 1:
• Kořeny, 28. 3. – 16. 9. 2018
• Vilém Heckel 100, 4. 10. 2018 – 27. 1. 2019
Výstavní sál 2:
• Všeho do času… (1788 – 1918) v rámci
38. ročníku smetanovské dny, 23. 2. – 9. 9. 2018
• Sklo. Skupina Rubikon a hosté,
20. 9. 2018 – 6. 1. 2019
Výstavy v Národopisném muzeu Plzeňska
na náměstí Republiky 13:
Výstavní sál:
• Josef Hodek a kniha, 18. 1. – 8. 4. 2018
• 100 let československého letectví 1918 – 2018,
19. 4. – 3. 6. 2018
• Československý svéráz aneb Hledání národního
stylu, 22. 6. – 14. 10. 2018
• České národní karty, 25. 10. 2018 – 21. 1. 2019
Sklep:
• Plzeň za socialismu, 26. 1. – 27. 5. 2018
• Zapomenutá místa pohraničí – 50
let vývoje krajiny očima archeologie,
14. 6. 2018 – 29. 7. 2018
• Marie Ulčová (1925 – 1998) Střípky ze
života nejznámější plzeňské etnografky,
10. 8. – 31. 10. 2018
• Moni Berry – Detaily. Fotografie,
21. 11. 2018 – 19. 2. 2019
Průjezd:
• Památky osiřelé – panelová výstava,
6. 3. – 1. 7. 2018
• Lidová architektura Plzeňského kraje,
26. 7. – 30. 9. 2018
• Zaniklý svět stolních společností, aneb Sociální
síť před sto lety, 5. 10. 2018 – 31. 3. 2019
• 50 let sirkářství v České republice (Český
filumenistický svaz)
Konírna:
• Tradice a krása řemesla v Oselcích,
11. 5. – 17. 6. 2018
• Petr Schel – sochy, Milan Stýblo – obrazy,
29. 6. – 13. 8. 2018
Expozice:
• Rok na vsi – od Martina do Martina. Další část
národopisné expozice, otevřena od 11. 12. 2018
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze,
Františkánská 11:
• Letnice umělců. Posvátná místa v nás a
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•
•

kolem nás. Současné sakrální umění UVU,
4. 4. – 13. 5. 2018
Lydie Šloufová – Biblické motivy v textilní tvorbě,
7. 6. – 12. 8. 2018
Pamatuj na smrt. Archeologické doklady
pohřebního ritu v období baroka,
23. 8. – 4. 11. 2018

Muzeum loutek, náměstí Republiky 23:
• 90 let loutkového divadla v Boudě,
7. 4. – 27. 5. 2018
• Gustav Nosek – Muž ve stínu reflektorů,
12. 6. – 31. 12. 2018
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech,
nám. J. Urbana 141:
Výstavní síň v Knihově ulici:
• Vyhnaní. Putovní fotografická výstava
o vystěhovalcích z Tridentska za 1. světové války.,
29. 6. – 26. 8. 2018
• 9. Rokycanské bienále grafiky, 13. 9. – 14. 10. 2018
• Velkou válkou k vlastnímu státu (1914–1918)
Zbraně a uniformy 1. světové války a vznik
československé republiky, 26. 10. 2018 – 3. 2. 2019
plakáty a pozvánky na výstavy a přednášky pro
pobočku v Rokycanech, případně také grafická
úprava tisků na panely či instalační konzultace
a výpomoc k různým výstavám
Instalace příležitostných výstav v prostorách
kavárny Západočeského muzea v Plzni:
• Halámka, 5. 3. – 9. 4. 2018
• Kořeny – ZUŠ Jiřího Trnky (pí. Nesvedová),
9. 4. – 28. 5. 2018
• Václav Fencl Losenický. Grafické tisky,
28. 5 – 8. 10. 2018
• Kamila Horáková. Kameny, malba,
8. 10. – 10. 12. 2018
• Karel Zoch. Okamžiky. Obrazy,
10. 12. 2018 – 4. 2. 2019
Menší akce:
Obměňování instalace vitrínky na chodbě u kavárny,
výpomoc při instalaci v Mariánské Týnici, při veletrhu
knihy v Depu, pro národopis venkovní informační
baner, májku, vyrobit Moranu, kohoutka, do výstavy
Všeho do času stojan na orlici, pro Diecézní
muzeum informační baner na mříž do ulice a soubor
pohlednic…
Grafické úpravy – plakáty a pozvánky na přednášky,
dílny a různé muzejní akce.. Drobnější práce pro
chod muzea, např. různé grafické úpravy – loga,
vizitky, skládanky, tisky, laminování.. k příležitostným
akcím, doplňky pro školní dílny, přípravy pro
muzejní noc, vyplňování svatebních listin.. vyvjášení
vlajek a banerů, zimní kontroly diecézního muzea,
nákupy, údržba, různé technické opravy, stěhování
po budově, apod.

Fotoateliér
umprum
• dokumentární fotografie
• sbírkové předměty
• tvorba videa

423
956
1

novověk
• dokumentární fotografie
• sbírkové předměty

443
286

knihovna
• sbírkové předměty

923

pedagog
• dokumentární fotografie
• tvorba videa

13
2

národopis
• dokumentární fotografie
• sbírkové předměty

2021
108

restaurátoři
• sbírkové předměty

223

muzeum loutek
• dokumentární fotografie
• sbírkové předměty

85
9

tiskové oddělení
• dokumentární fotografie

2159

středověk
• dokumentární fotografie
• sbírkové předměty

46
97

botanika
• dokumentární fotografie
• tvorba videa

535
2

diecézní muzeum
• dokumentární fotografie

361

prehistorie
• sbírkové předměty

89

muzeum Rokycany
• sbírkové předměty

2

výstavnictví
• propagační fotografie

133

ředitelství
• dokumentární fotografie

5

Celkem sbírkové předměty

2693 ks

Digitalizace skleněných negativů
• historické snímky – celkem 350 v centrumu SVK
Plzeň.
V průběhu roku jsou vykonávány páce spojené
s fotografováním a provozem pracoviště. Nákupy
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materiálu, přenos dat do PC a úprava snímků
v počítači. Archivace pořízených snímků. Digitalizace
skleněných negativů. Tvorba krátkých propagačních
videí. Inventarizace majetku a inovace ateliéru
– pracoviště.
Fotografie zhotovené za tento rok pro tisk, propagaci,
sbírkové předměty z depozitářů – celkem 2826
obrázků
Dokumentární fotografie z a tento rok – celkem 6099
obrázků
Videotvorba za tento rok – celkem 5 krátkých videí

Muzejní pedagog
Muzejní pedagožka Mgr. Denisa Brejchová působí
v Západočeském muzeu v Plzni od r. 2013. Je členem
Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku
při Asociaci muzeí a galerií ČR.
Stálé vzdělávací programy pro školy
Vzdělávací program „Cesta do pravěku Plzeňského
kraje“ a „Ať žije středověk“
Vzdělávací programy v expozicích Pohledy
do minulosti Plzeňského kraje (Archeologie
a#Historie) jsou zaměřeny na období pravěku
a středověku, důraz je kladen na plzeňský region.
Jsou určeny pro 1. a 2. stupeň ZŠ, pro víceletá
gymnázia a střední školy. Vzdělávací obsah programu
vychází z RVP – vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
(Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas), Člověk
a společnost a Umění a kultura (občanská nauka,
dějepis a výtvarná výchova). Programy navštívilo
55 školních skupin, celkem 1485 dětí.
Vzdělávací program „Obrazy z dějin Staré Plzně“
Vzdělávací program v expozici Pohledy do minulosti
Plzeňského kraje (Historie) je zaměřen na období
středověku, důraz je kladen na plzeňský region. Je
určeny pro 1. a 2. stupeň ZŠ, pro víceletá gymnázia
a střední školy. Vzdělávací obsah programu vychází
z RVP – vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Místo,
kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas), Člověk
a společnost a Umění a kultura (občanská nauka,
dějepis a výtvarná výchova). Program navštívilo
18 školních skupin, celkem 485 dětí.
Projekt Paleontologie naživo
Jedná se o unikátní dvojprogram zaměřený
na paleontologii, který testuje funkčnost propojení
divadla a muzea. Projekt tematicky navazuje na hru
Cesta do středu země sopouchem Milešovky divadla
Alfa v Plzni. Obsah programu připravovala muzejní
pedagožka ve spolupráci s dramaturgyní divadla
Alfa a paleontologickým odd. ZČM. Programu se
zúčastnily 3 skupiny, celkem 87 dětí.
Muzejní noc – doprovodný archeologický program
Doprovodný program měl formu komentovaných
prohlídek expozic a workshopů v archeologických
dílnách. Průměrný počet návštěvníků hlavní budovy
je 1.000 osob.
Mezinárodní den archeologie
Mezinárodní den archeologie se koná každoročně
třetí sobotu v říjnu a archeologické organizace
z celého světa při něm nabízí speciální program
přibližující nejrůznější archeologické aktivity. Poprvé
byl Mezinárodní den archeologie slaven v USA v roce
2011, v České republice se poprvé konal v roce 2014.
V roce 2018 do něj bylo zapojeno přes 900 institucí
z celého světa. Západočeské muzeum nabídlo
volný vstup do expozic „Pohledy do minulosti
Plzeňského kraje – expozice Archeologie a Historie“
a archeologickou dílnu pro děti i dospělé.
Geologická olympiáda
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Geologická olympiáda (GO) je předmětová soutěž
ve znalostech z geologických disciplín určená
žákům základních a studentům středních škol.
Cílem GO je napomáhat výuce o neživé přírodě,
vyhledávat talentované žáky a systematicky
podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto
směru. Geologická olympiáda je jednotná pro celé
území České republiky a pořádá se každoročně. Je
organizovaná v kategoriích a soutěžních kolech,
termíny konání jednotlivých kol, výsledky účastníků
a další organizační záležitosti jsou zveřejňovány
prostřednictvím
internetových
stránek
GO
(www.geologicka–olympiada.cz).
Geologickou
olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně,
spolupořadateli jsou Česká geologická služba. Tyto
instituce geologickou olympiádu rovněž odborně
garantují a organizačně zajišťují. Na organizaci
GO se dále podílí i další vzdělávací instituce (školy
všech stupňů, muzea a Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku při AMG). Západočeské
muzeum je členem organizačního týmu a partnerem
pro Plzeňský kraj.
Letní příměstský tábor Dobrodružství archeologie
Tábor se uskutečnil v termínu 13. – 17. 8. 2018.
Byl zaměřen na archeologii a paleontologii. Děti
navštívily keltský skanzen v Jivjanech, ZOO +
Dinopark Plzeň, Sladovnu Písek – Galerie hrou
a Hradiště Stará Plzeň. Tábora se zúčastnilo 11 dětí.

Odborné konference a semináře
pořádané ZČM
Oddělení prehistorie
•

•

Semináře pro učitele s Krajským centrem vzdělávání
a Jazykovou školou v Plzni
Bylo uskutečněno 7 seminářů pro učitele, které
pořádalo Krajské centrum vzdělávání a jazyková
škola Plzeň a ZČM v Plzni. Semináře mají akreditaci
Ministerstva školství ČR. Projekt má název:
Představujeme Západočeské muzeum v Plzni
a je určen pro další vzdělávání učitelů základních
a středních škol. V roce 2018 se jich zúčastnilo 102
pedagogů.
Doprovodné programy k výstavám
Edukační program k výstavě Všeho do času… (1788
– 1918) s názvem Plzeňské příběhy první republiky.
Datum konání: 3. 4. – 30. 6. 2018. Cílová skupina:
1. a 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Výstava Všeho
do času… (1788 – 1918) představila prostřednictvím
hmotných dokladů různé vnímání času v Plzni a okolí
a reflektovala přelomové okamžiky v konstituování
české státnosti. Edukační program k výstavě Všeho
do času… seznámil žáky hravou a zábavnou formou
se vznikem Československa v roce 1918. Program
reflektoval zejména průřezové téma Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
prohluboval vědomosti potřebné k pochopení
souvislostí evropských kořenů a kontinuity
evropského vývoje a vede k poznání a pochopení
života a díla významných Evropanů. Programu se
zúčastnilo 18 skupin, celkem 176 žáků.
Celkem se vzdělávacích programů v roce 2018
zúčastnilo 2233 osob.

•

Připraveno a uspořádáno bylo zasedání
Západočeské pobočky České archeologické
společnosti, které se konalo dne 17. 2. 2018
přednáškovém sále hlavní budovy ZČM v Plzni.
Na schůzi bylo předneseno 8 referátů zaměřených
na nové výzkumy a objevy v regionu. Za oddělení
byly předneseny tři příspěvky:
» Milan Metlička: Neolitické sídliště ve Stodu
– stavba prodejny Mountfield.
» Andrea Junková: Výzkum mohylového
pohřebiště
v
Plzni–Dýšině,
okres
Plzeň–město.
» Antonín Zelenka: Planá u Mariánských
Lázní, Tylova ulice (ppč. 3824/1). Otázka
datace městského opevnění.
Ve dnech 8. až 10. října jsme v hotelu
Jitřenka v Konstantinových Lázních pořádali
37. konferenci „Otázky neolitu a eneolitu našich
zemí 2018“. Setkání se účastnilo 40 badatelů
z Čech, Moravy a Slovenska a během tří dnů bylo
předneseno 21 referátů zaměřených na rozličná
témata studia osídlení v neolitu a eneolitu.
Referáty ještě doplňovaly prezentace 6 posterů.
V rámci zasedání byla uskutečněna půldenní
exkurze po významných archeologických
lokalitách v okolí Konstantinových Lázní a Stříbra.
Navštívili jsme pozdně bronzové hradiště
na Hradišťském vrchu nad Okrouhlým Hradištěm,
výšinná sídliště chamské kultury nad Marasovým
mlýnem u Dlouhého Hradiště, rekonstruovanou
mohylu U Butovské hájovny u Stříbra, mohylník
v Panském lese u Malovic a výšinné sídliště
a vrcholně středověký hrad Švamberk–Krasíkov.
V
přednáškovém
sále
ZČM
proběhlo
pro regionální archeology ve spolupráci
s Archeologickým ústavem v Praze v.v.i. AV ČR (D.
Novák, O. Švejcar) školení týkající se problematiky
práce s Archeologickou mapou ČR.

Oddělení botanické
5. čs. lichenologické konference, Vlasenice u Kamenice nad Lipou, 7. 2. – 9. 2. (hlavní organizátor O. Peksa).

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech
„XIV. Konference Genius loci Rokycany 2018“,
pořadatel Muzeum dr. Bohuslava Horáka, 6.11.2018
(příprava, koordinace, realizace H. Wenigová)
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Účast na odborných
a vědeckých konferencích,
seminářů
Ředitelství
Ředitel - F. Frýda
• 15. 5. – 16. 5. 2018 – Konference odborné skupiny
pro dějiny skla ČAS, Most
Náměstek pro odbornou činnost J. Mergl
• 1. 3. – plenární zasedání ČV ICOM, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
• 22. 2. – 23. 2. 2018 – 38. ročník mezioborového
sympozia k problematice 19. století, ZČM,
diskuzní příspěvek „Cestování v muzejním čase“
• 19. 4. – 20. 4. 2018 – „Svět kachlových kamen“,
mezinárodní konference k výstavě, Oblastní
muzeum Most
• 26. 4. – 28. 4. 2018 – zasedání Europäische
Lusterforschungsgesellschaft „Light & Glass“,
Uměleckoprůmyslové
museum,
Praha,
příspěvek „Elektrisches Licht & Böhmisches Glas.
Europäische Jugendstillampen mit böhmischen
Glasschirmen“
• 23. 9. – 29. 9. 2018 – zasedání ICOM Glass, Ermitáž,
Petrohrad, Rusko

Oddělení prehistorie
•

•

•

•

•

Na kolokviu „Archeologické výzkumy v Čechách
2017“ v Národním muzeu v Praze byly ve dnech
10.–11. dubna předneseny dva referáty
s prezentací: „Neolitické sídliště ve Stodu – stavba
prodejny Mountfield“ (M. Metlička) a „Výzkum
na mohylovém pohřebišti v Dýšině, okr. Plzeň–
město“ (A. Junková).
Pracovníci oddělení se ve dnech 30. května až
1. června účastnili 46. semináře archeologů
z muzeí a institucí památkové péče pořádaného
OKMA při AMG ČR v Regionálním muzeu
v Jílovém u Prahy. Obsahem semináře byl vztah
muzeí a odborných institucí k detektorářům
a detektorovým nálezům.
Ve dnech 13.–16. června se M. Metlička účastnil
28. setkání „Archäologische „Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West– und Südböhmen/
Oberösterreich“, které se konalo tentokrát
v Bavorském Niederalteichu. Jsem spoluautorem
příspěvku „Human activities in the upper
part of the Šumava Mts. during prehistory“,
který prezentoval výsledky loňského výzkum
laténského sídliště v Prášilech.
Zúčastnil jsem se konference pořádané Domem
historie Přešticka k 700. výročí první zmínky
o hradu Skála (kat. území Zálesí, okr. Plzeň–jih)
včetně vernisáže výstavy „Blíže ke Skále blíže“.
Konzervátorka oddělení se ve dnech 11.–13. září
účastnila každoroční „Konference konzervátorů–

restaurátorů“, která se tento rok konala v Mikulově
a byla zaměřena na nové poznatky při konzervaci
kovových předmětů.

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
•
•
•
•

•

•

•

•

Archeologické výzkumy v Čechách 2017, Praha,
Národní muzeum, 10. 4. – 11. 4 2018 (P. Hereit
– účast).
37. Niederbayerischer Archäologentag, Deggendorf (SRN), 20. 4. – 22. 4. 2018 (P. Hereit – účast).
50. Mezinárodní konference archeologů středověku, Valtice, 17. 9. – 21. 9. 2018 (P. Schneiderwinklová – spoluautor konferenčního příspěvku).
„Das Erzgebirge im Fokus der Montanarchäologie/Krušné hory v centru zájmu montánní
archeologie“, Dippoldiswalde, Parksäle Dippoldiswalde (SRN), 23. - 24. 8. 2018 (P. Schneiderwinklová
– spoluautor konferenčních příspěvků).
24th Annual Meeting of European Association
of Archaeologist 2018, Barcelona, Španělsko,
4. – 12. 9. 2018 (M. Čechura, účast se dvěma
příspěvky: Christianization and Transformation
of Religious Landscape in (West) Bohemia; a The
Czech Republic Between East and West: The Form
and Inspirational Resources of Medieval Church
Architecture)
50. mezinárodní konference archeologie středověku 2018, 17. – 21. 9. 2018, Valtice (M. Čechura:
účast s prezentací: Pole, mlýny, dům: Obchod
s obilím a moukou ve světle povrchových nálezů
plomb).
Dejiny archeologie: Archeológia v Československu
v rokoch 1918–1948, 3. – 7. 12. 1018, Bratislava,
Slovensko (M. Čechura, účast s referátem Jan
Eisner a Městské historické muzeum v Plzni)
Zrod středověké farní sítě v českých zemích,
14. 12. 2018, Brno (M. Čechura: účast s referátem
Christianizace a počátky církevní organizace
v (západních) Čechách).

Oddělení starších dějin
•
•
•

•

Informační kolokvium archeologické výzkumy
v čechách 2017, 11. Dubna 2018, národní
muzeum (j. Orna)
Mezinárodní konference Kachle a kachlová
kamna, 19. – 20. dubna 2018, Most (J. Orna)
XLVI. seminář archeologů z muzeí a institucí
památkové péče na téma Detektorářství
ve vztahu k činnosti muzeí a památkové péče,
30. 5. – 1. 6. 2018, Oborová komise muzejních
archeologů při Asociaci muzeí a galerií České
republiky s Regionálním muzeem v Jílovém
u Prahy (J. Orna, M. Hus)
50. mezinárodní konference archeologie
středověku, téma Archeologie přehlížených
a interpretace problematických památek,

76
17. – 21. 9. 2017, Valtice (J. Orna, V. Dudková,
příspěvky Jiří Orna – Veronika Dudková: Kostel
sv. Václava ve Staré Plzni, Antonín Zelenka – Jiří
Orna: K dataci městského opevnění v Plané
(okr. TC), Jiří Orna – Veronika Pilná – Martin
Omelka – Jiří Šneberger – Otakara Řebounová:
Výzkum raně novověké hrobky v kostele
sv. Jakuba v Nečtinech

•

•

V. Mezinárodní konference „Léta do pole
okovaná“, téma „Rok 1918 – starý svět je mrtev“.
18. – 20. 9. 2017, VHÚ Praha (M. Hus)

•

•

XIII. Mezinárodní konference policejní historie,
18. 10. 2017, Muzeum Policie ČR, Praha. (M. Hus)
Konference Archeologie a veřejnost 10/2018
na téma neprofesionálové v archeologii. Modely
interakce archeologie a uživatelů detektorů kovu,
28. 11. 2018, brno (j. Orna)

•

•

„Textil v muzeu /1918–2018/. Textilní tvorba
pod vlivem vzniku Československé republiky“
– konference Technické muzeum v Brně,
12. 6. – 13. 6. 2018 (Kotorová)
„Řeč materiálu: tradiční řemeslné technologie
pro záchranu kulturního dědictví a současný
životní styl“, workshop FF UK, Praha, 25. 9. 2018
(Kotorová)
„Svět kachlových kamen“, mezinárodní konference k výstavě, Oblastní muzeum Most,
19. 4. – 20. 4. 2018 (Merglová - Pánková, Mergl)

Oddělení národopisné
•

„Pastýřská ‘čarování‘ na Plzeňsku“ / v rámci
podzimního semináře Etnografické komise AMG /
Národní ústav lidové kultury Strážnice, 1. 10. 2018
(Michal Chmelenský).

Oddělení novějších dějin

Centrum paleobiodiverzity

•

•

•

•
•

•

•

Odborný workshop Reformační snahy v Čechách
a jejich snahy v Plzeňském kraji, regionální
rozvojová agentura Plzeňského kraje, Plzeň,
22. 5. 2018, přednesen příspěvek Reformace
a její předzvěst v Čechách – historické souvislosti
(Krčmář).
Mezinárodní konference Československo v letech
1978 – 1985, Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích a Ústav pro studium totalitních
režimů, Státní okresní archiv České Budějovice,
České Budějovice, 30. 5. – 31. 5. 2018 (Krčmář).
Mezinárodní vědecká konference Komenský
a první republika, Muzeum Komenského
v Přerově, Přerov 19. 6. – 20. 6. 2018 (Krčmář).
Konference Hrad Skála v minulosti a dnes, Genius
loci českého jihozápadu 2018, Malý sál Kulturního
a komunitního centra Přeštice, Přeštice,
24. 9. 2018, přednesen příspěvek Hrad Skála na
historických kolorovaných diapositivech (Krčmář).
Mezinárodní vědecká konference Dokumentace
„osmičkových“ výročí ve slovenských a českých
muzeích. Rok 1918 a ty ostatní. Zvaz muzeí
na Slovensku AMG ČR, ICOM ČR, Slovenské
národní muzeum, Bratislava (Slovensko),
13. 11. – 14. 11. 2018 (Krčmář).
Seminář Dopady událostí roku 1968 a normalizace na oblast československého školství
a knihovnictví, Pedagogická knihovna J. A.
Komenského pod záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, Praha 2. 10. 2018
(Kuníková)

Oddělení uměleckoprůmyslové
•

„Umění emailu / Technika smaltu“ – odborná
konference k výstavnímu projektu, Technické
muzeum v Brně, 29. – 30. 5. 2018 (Mleziva,
Kotorová)

Konference České botanické společnosti:
Systematika, ekologie i floristika ve světle
průtokové cytometrie. Praha, Přírodovědecká
fakulta UK Praha, 24. – 25. 11. 2018.

Oddělení botanické
•
•
•

25. jarní bryologicko–lichenologické setkání,
Horažďovice, 19. 4. – 22. 4. (O. Peksa).
Seminář muzejních botaniků AMG, Chebsko,
11. 6. – 15. 6. (S. Pecháčková, I. Matějková).
Konference Aktuality šumavského výzkumu, Srní,
6. 11. – 7. 11. (I. Matějková).

Oddělení zoologické
•
•

4. Západočeská ornitologická konference
(Poběžovice, 24.–25. listopadu 2018)
Pořadatel:
Západočeská
pobočka
České
společnosti ornitologické při Západočeském
muzeu v Plzni. Zoologické oddělení ZČM tuto akci
spolupořádalo – hlavní organizátoři konference:
R. Vacík, Š. Vančurová.

Referáty:
•
•

Hora Jan, Vacík Roman: Labuť velká v západních
Čechách v roce 2018.
Vančurová Šárka: Rozbor výsledků JPSP z let
2007–2018 na transektu v Plzni–Doubravce.

Knihovna Západočeského muzea
v Plzni
•
•

Inforum
2018,
24.
ročník
konference
o profesionálních informačních zdrojích, Praha
VŠE, 30. – 31. května (I. Šedo)
42. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií,
Písek, Písecké muzeum, 5. – 7. září (I. Šedo)
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•

27. ročník konference Bibliotheca Antiqua:
problematika historických a vzácných knižních
fondů, Olomouc, 29.–30. 11., (I. Šedo, L. Bendová)

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech
•

„Konference Genius Loci – Hrad Skála v minulosti
a dnes“ Dům historie Přešticka, 24. – 25. 9. 2018
(H. Wenigová)

Oddělení historie a společenských
věd /Rokycany/
•

•
•
•

•

„Únor 1948 aneb Jak se Gottwald vrátil z hradu“,
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
vzdělávací centrum, 22. 2. 2018 (R. Hentschová,
J. Lehner, V. Plachá)
„Etnografický seminář komise AMG ČR“, Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, 14. – 15. 5. 2018
(M. Merglová Stránská, V. Plachá)
konference „Doba mrazu aneb Když se Gottwald
dostal na Hrad“, Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje, Plzeň, 13. 6. 2018 (V. Plachá)
„1918 – Starý svět mrtev, ať žije nový?“ z cyklu
konference Léta do pole okovaná 1914–1918,
Vojenský historický ústav v Praze, místo konání:
Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnu 506/4,
Praha 1, 18. – 19. 9. 2018 (J. Lehner)
„XIV. Konference Genius loci Rokycany 2018“,
Muzeum Bohuslava Horáka v Rokycanech,
6. 11. 2018 (M. Kotýnek, J. Lehner, M. Merglová
Stránská, V. Plachá, M. Sýkora, H. Husová)

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
•

•
•

16. – 17. 10. 2018 Brno, botanická komise AMG,
určovací seminář zaměřený na r. Allium a invazní
rostliny, předání dat ze sbírek muzea pro databázi
Pladius, zasedání botanické komise při AMG –
pořádáno ve spolupráci s Botanickým oddělením
MZM v Brně (Dr. M. Šandová).
19. 11. – 21. 9. 2018 Karlovy Vary, zoologická
komise AMG, (Mgr. Süssová).
27. 11.– 29. 11. 2018
Olomouc,
konference
„Biodiverzita zemědělské krajiny“ (Mgr. Süssová).

Muzejní pedagog
Semináře pro učitele s Krajským centrem vzdělávání
a Jazykovou školou v Plzni
Bylo uskutečněno 7 seminářů pro učitele, které
pořádalo Krajské centrum vzdělávání a jazyková
škola Plzeň a ZČM v Plzni. Semináře mají akreditaci
Ministerstva školství ČR. Projekt má název:
Představujeme Západočeské muzeum v Plzni
a je určen pro další vzdělávání učitelů základních
a středních škol. V roce 2018 se jich zúčastnilo 102
pedagogů.

Konference „Aktuální trendy v muzejní prezentaci
a edukaci ve Ctěnicích 21. – 22. 5. 2018 – člen
organizačního týmu.
27. konference bavorských, českých, hornorakouských a saských odborných pracovníků muzeí
s názvem „Žasnout – objevovat – tvořit! Vzdělávání
v muzeu“ v Deutsches Hygiene–Museum Dresden,
Marta–Fraenkel–Saal, Lingnerplatz 1, D–01069
Dresden ve dnech 24. – 25. 9. 2018. Konferenci
pořádalo Saské zemské pracoviště pro muzejnictví
při Státních uměleckých sbírkách Drážďany jako
hostitel ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií
České
republiky,
Asociací
hornorakouských
muzeí a Zemským pracovištěm pro nestátní
muzea v Bavorsku. Na konferenci byl přednesen
příspěvek Možnosti interpretace muzejních expozic
v neformálním vzdělávání.
Seminář pro organizátory krajských kol Geologické
olympiády v Ústavu české geologické služby dne
15.10.2018.
26. konference pořádaná asociací Network of
European Museum Organizations –NEMO „Museums
out of the Box! The Cross The crossover impact of
museums“ (Pohledy zvenčí. Mezioborové přesahy
muzejnictví). Mezinárodní konference se uskutečnila
v rámci Evropského roku kulturního dědictví 2018
(EYCH2018) ve dnech 15. až 18. listopadu 2018
ve Vallettě na Maltě. Konference se zúčastnilo přes
150 zástupců evropských muzejních organizací.
Na konferenci byl muzejní pedagog ZČM vyslán
Asociací muzeí a galerií ČR jako zástupce pro Českou
republiku.
5. odborná konference KULTURA 2019, která se
uskutečnila dne 27. 11. 2018 v refektáři Opatství
Emauzy v Praze (Vyšehradská 49/320), pořádala Unie
zaměstnavatelských svazů ČR pod záštitou ministra
kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. Cílem
konference bylo diskutovat o aktuálních tématech
v oblasti kultury, tj. o situaci v jednotlivých odvětvích
kultury, výhledu na další období, vizích, záměrech,
očekávaných změnách a rizicích.

Muzeum loutek
•
•
•
•
•

Seminář „Aktuální trendy v muzejní prezentaci
a edukaci“ 21. – 22. 2. 2018 v Zámeckém areálu
Ctěnice, Praha 9.
Seminář k 100. výročí otevření Waldesova
muzea v Praze 25. 9. 2018. Příspěvek Pátrání po
dioramatu.
Czech National Trust, 26. 9. 2018, Americké
centrum, Tržiště 13, Praha. Přednáška
New York World’s Fair 1939 – Pátrání po
dioramatu.
Konference Dokumentace osmičkových výročí
v slovenských a českých muzeích. Rok 1918 a ty
ostatní, 13. – 15. 11. 2018, Bratislava
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Přednášková činnost
pracovníků ZČM a exkurze

Oddělení prehistorie
•

Ředitelství
Ředitel - F. Frýda
• 22.9. – Železářství na Rokycansku a NKP Vodní
nhamr Dobřív – pro Svaz architektů
Přednášky v muzeu:
F. Frýda
• 15.11. – přednáška s komentovanou prohlídkou
pro účastníky mezinárodní konference k 30.leté
válce na PF ZČU – Plzeňská městská zbrojnice
J. Mergl
• 29. 1., 7. 2.; – komentované prohlídky výstavy
„František Pečený a Heřmanova Huť“
• 31. 1. – komentovaná prohlídka expozice
Umělecké řemeslo/Užité umění pro pracovníky
Uměleckoprůmyslového musea v Praze
• 27. 2., 28. 3., 18.6., 18. 10. – komentované
prohlídky expozice Umělecké řemeslo/Užité
umění
Přednášková činnost ve spolupráci se FFUK Praha
a ZČU v Plzni:
F. Frýda
• Katedra archeologie FF ZČU, přednášky
Muzeologie a ochrana památek, LS
• Škola muzejní propedeutiky AMG, základní kurz –
přednášky : správa historických sbírek v muzeích;
Archeologie a terénní práce v muzeu; Ostatní
formy prezentace sbírek; Vzdělávací činnost
v muzeích.
• Muzejní škola AMG – Nástavbový kurz: Muzejní
výstavnictví, přednášky: Doprovodné materiály
k výstavám; Tištěné průvodce a katalogy; Digitální
prezentace muzejních výstav
• přednáška pro Univerzitu III. věku LF UK „Příběh
archeologie“.
J. Mergl
• Ústav dějin umění FFUK Praha, přednášky
Umělecké řemeslo 1, Umělecké řemeslo 2
• 4 přednášky v rámci cyklus témat k expozici
Umělecké řemeslo/Užité umění
Přednášková činnost mimo muzeum
J. Mergl
• 18. 5. – Kapitoly s dějin uměleckého řemesla, pro
Národní památkový ústav, Praha, středisko Brno
• 30. 10. – Krásná jizba – sklo, Uměleckoprůmyslové
museum, Praha
• 31. 10. – přednáška České barokní sklo, SOA Plasy
• 6. 11. – Krásná jizba – keramika a porcelán,
Uměleckoprůmyslové museum, Praha

•

•

•

V rámci mezinárodního projektu „Archeocentrum
Čechy–Bavorsko“ proběhlo v přednáškovém
sále Západočeského muzea v Plzni 5 přednášek
pro veřejnost na archeologická témata (P. Titz:
Kouzlo antiky; M. Popelka a kol.: Archeologické
jednohubky; K. Remišová: Hanba mužům, kterým
žena vládne; Z. Sklenářová: Poklady v archeologii
a M. Popelka: Mrtví promlouvají).
Pro studenty univerzity třetího věku organizované
Lékařskou fakultou UK v Plzni proběhla 19. dubna
komentovaná prohlídka stálé expozice „Pravěk
a raný středověk jihozápadních Čech“.
Pro studenty archeologie Západočeské univerzity
v Plzni byly předneseny dvě přednášky.
Jedna s názvem „Vybrané kapitoly z pravěku
jihozápadních Čech“ a v rámci druhé byli
seznámeni s artefakty z mladší doby bronzové
a doby halštatské.
Pro Českou televizi jsme se dne 4. října podíleli
na natáčení dílu Toulavé kamery o výzkumu
a rekonstrukci mohyly v Butově, o Městském
muzeu ve Stříbře a na zaniklé vesnici Butov
na dně Hracholuské přehrady (M. Metlička,
J. Metličková).

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Přednášky mimo ZČM
• Jihočeská univerzita, Archeologický ústav,
přednášky v rámci výuky oboru: raný středověk
Evropy a českých zemí, středověká sídla: hrady,
církevní objekty (P. Břicháček).
• Komentovaná prohlídka výstavy Archeologie ze
vzduchu. Městské muzeum Zbiroh, 20. 1. 2018
(M. Čechura)
• O nálezech ze Zbiroha a okolí i ze světa. Městské
muzeum Zbiroh, 25. 1. 2018 (M. Čechura)
• Dějiny mouřenecké kostnice. Annín, kostel
sv. Mořice, 21. 7. 2018 (M. Čechura)
Odborné exkurze
• Přimda – Starý Herštejn – Cham – Chameregg
(Německo) – 5.5 2018 exkurze pro Klub českých
turistů.
• Asparn (Dolní Rakousko) – Muzeum pravěku
Dolního Rakouska exkurze pro Klub českých
turistů, 19. 5. 2018.
• Milevsko – klášter premonstrátů – pro Jihočeskou
univerzitu – 30. 10. 2018.

Oddělení starších dějin
Komentované prohlídky v muzeu
• Komentované prohlídky výstavy Pistole, pušky
a samopaly československých zbrojovek 1918–68
4., 6., 12., 18., 20. a 24. 1. 2018 s celkovou účastí
122 návštěvníků (B. Diviš)
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Přednášky mimo muzeum
• „Barokní vojenství“, SOkA Plasy, pořádalo
Centrum baroka Plzeňského kraje 13. 6. 2018, cca
25 posluchačů (M. Hus)
• „Výtvarná stránka československých peněz“, při
vernisáži výstavy „Umění národního symbolu“
Galerie m. Plzně 1. 11. 2018, cca 20 posluchačů
(M. Hus)
• „Husité a jejich válečnictví“, ZŠ Horní Bříza,
pořádalo o.s. Betula viridis, 5. 12. 2018, cca 24
posluchačů (M. Hus)
• „Národní pouť Bachmač – Sokolovo 1918 – 1943
– 2018“ na Ukrajinu a do Polska ve dnech 4. 3.
– 12.3. 2018. Navštíveno 28 lokalit spojených
s 1. a 2. Národním odbojem (např. Tarnów, Zboriv,
Kijiv, Charkiv, Sokolive, Bachmač, Rivne aj.).
Pořádalo MO ČR a ČsOL (M. Hus)

Oddělení novějších dějin
Přednášky v muzeu
• Krčmář, Posvátná místa našeho regionu. V rámci
festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2018,
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze,
projekční místnost, 18. 4. 2018.
• Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
jižního Plzeňska na území českobudějovické
diecéze. Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze, projekční místnost, 5. 6. 2018.
Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
• Krčmář, Studijní obor Církevní dějiny, Univerzita
třetího věku, Plzeň, Jungmannova 1/153, konec
zimního semestru, letní a zimní semestr, celkem
16 přednášek (Reformace, Počátky křesťanství
v Čechách a na Moravě, Založení pražského
biskupství a církev v 11. a 12. století, Rozmach
církve ve 13. a 14. století, Husitství, Náboženské
poměry do třicetileté války, Rekatolizace
a josefinismus, Církev 20. století, Osobnosti víry,
Počátky křesťanství na území dnešní plzeňské
diecéze, Fenomén středověkých klášterů,
Exkurz za hranice diecéze – Johánek z Pomuku,
Středověké církevní umění, Husitství, Doba
pohusitská a šíření reformace, Rekatolizace
a duchovní vývoj v období baroka).
• Krčmář, Studijní obor Dějiny Zbiroha a okolí,
Univerzita třetího věku, Zbiroh, Městský úřad
ve Zbiroze – letní semestr, celkem 7 přednášek
(Hrad Zbiroh, Panská sídla Zbirožska, Poutní místa
a místa zvláštní zbožnosti Zbirožska, Poustevníci
na Rokycansku, Sakrální památky Zbirožska,
Další památkové objekty na Zbirožsku, Pověsti
a legendy Zbirožska).
• Krčmář, Studijní obor Regionální historie Rokycan
a okolí, Rokycany, Městský úřad v Rokycanech
– zasedací síň Triana, letní a zimní semestr,
celkem 8 přednášek (Rokycany v pohusitské
a předbělohorské době, Rokycany za třicetileté
války, Rokycany v období baroka, Rozvoj

Rokycan do roku 1848, Sakrální stavby Rokycan
a okolí, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
Rokycan, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
Rokycan, Vršíček a další místa zvláštní zbožnosti
Rokycanska).
Přednášková činnost ve spolupráci s Lékařskou
fakultou UK v Plzni
• Krčmář, Poutní místa v západních Čechách.
Univerzita třetího věku LFP UK, cyklus Procházky
historií se Západočeským muzeem v Plzni,
Šafránkův pavilon, 11. 1. 2018.
Přednášky mimo muzeum
• Krčmář, Zničené kostely. Farní Sbor ČCE Rokycany,
zimní kaple, Rokycany, 14. 1. 2018.
• Krčmář, Zničené kostely na Tachovsku. Regionální
muzeum Kladrubska, sál muzea, Kladruby,
1. 2. 2018.
• Krčmář, Poustevny a poustevníci v Plzni a okolí.
KD Letkov, velký sál, Letkov, 8. 4. 2018.
• Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
v Chotěšově a okolí. Spolek klášter Chotěšov, OÚ
Chotěšov, Chotěšov, 21. 3. 2018.
• Krčmář, Reformace a její předzvěst v Čechách
,– historické souvislosti. Odborný workshop
Reformační snahy v Čechách a jejich snahy
v Plzeňském kraji, Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje RA PK, Riegrova 1, Plzeň,
22. 5. 2018.
• Krčmář, Zelená Hora a nepomucký klášter jako
poutní místa. Klub Augusta Sedláčka, hostinec
Pod kopcem, Plzeň – Božkov, 6. 6. 2018.
• Krčmář, Hrad Skála na historických kolorovaných
diapositivech. Konference Hrad Skála v minulosti
a dnes, Genius loci českého jihozápadu 2018,
Malý sál Kulturního a komunitního centra Přeštice,
Masarykovo náměstí 311, Přeštice, 24. 9. 2018.
• Krčmář, Benediktini. Regionální muzeum
Kladrubska, sál muzea, 3. 10. 2018.
• Krčmář, Poutní místa na Nepomucku. Poutní
místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska
na území českobudějovické diecéze. Husitské
muzeum v Táboře, Společnost pro zachování
husitských památek a Státní okrasní archiv Tábor,
přednáškový sál Státního okresního archivu
Tábor, 4. 10. 2018.
• Krčmář, Benediktini v Plzeňském kraji. Regionální
muzeum Kladrubska, sál muzea, 15. 11. 2018.
Komentované prohlídky v muzeu
• Krčmář, Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze v Plzni. Pro Odborný workshop
Reformační snahy v Čechách a jejich snahy
v Plzeňském kraji, Muzeum církevního umění
plzeňské diecéze, 22. 5. 2018.
• Krčmář, Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze v Plzni. Pro Krajské centrum vzdělávání
a Jazykovou školu s právem statní jazykové
zkoušky Plzeň, Muzeum církevního umění
plzeňské diecéze, 25. 5. 2018.
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Komentované prohlídky mimo muzeum
• Krčmář, Lidová zbožnost na Plzeňsku. Muzeum
Českého lesa v Tachově, výstavní místnost
a chodba, 13. 2. 2018.
• Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
jižního Plzeňska na území českobudějovické
diecéze. Městské muzeum a galerie Nepomuk,
výstavní a přednášková síň, 14. 4. 2018.

Oddělení uměleckoprůmyslové
Přednášková činnost v muzeu
• uspořádáno celkem 16 komentovaných prohlídek
ve stálé expozici Umělecké řemeslo/Užité umění
– 8 v rámci cyklu pro veřejnost, 4 pro studenty
odborných škol, 2 pro pracovníky muzeí, 2 pro
sdružení – všichni pracovníci oddělení
Přednášková činnost mimo muzeum
• 13. 3. 2018 – přednáška Kachlová kamna období
historismu a secese (Oblastní muzeum Most,
k výstavě „Svět kachlových kamen“) – Merglová
Pánková
Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v
Plzni:
• v expozici Umělecké řemeslo/Užité umění
uspořádán cyklus 6 přednášek pro Univerzitu
třetího věku ZČU na témata z dějin uměleckořemeslné tvorby – všichni pracovníci oddělení

Oddělení národopisné
Přednášky v muzeu
• Michal Chmelenský. „O lidových zvycích
adventního období a Vánoc“ / v rámci
slavnostního křtu publikace „Vánoční receptář“ /
přednáškový sál hlavní budovy Západočeského
muzea v Plzni (4. 12. 2018).
• Michal Chmelenský. „V těchto dnech je
velmi nejisto dát si pouštět: o známých
i neznámých zvycích měsíce listopadu“ / v rámci
přednáškového cyklu „Plzeňská 60“ / Národopisné
muzeum Plzeňska (29. 11. 2018).
• Michal
Chmelenský;
Marie
Mušková.
„O Národopisném muzeu Plzeňska a muzejní
práci“ / přednáška pro studenty oboru
Humanistika FF ZČU v Plzni / Národopisné
muzeum Plzeňska (21. 11. 2018).
• Tomáš Bernhardt. „Pozor, vyletí ptáček:
o sbírce skleněných negativů Národopisného
muzea Plzeňska a webové databázi“. / v rámci
přednáškového cyklu Plzeňská 60 / Plzeň,
Národopisné muzeum Plzeňska (24. 4. 2018).
Přednášky mimo muzeum
• Tomáš Bernhardt. (příspěvek do moderované
studentské diskuse k výročí 17. listopadu) /
kavárna Družba Plzeň (17. 11. 2018).
• Tomáš Bernhardt. Architektura a společnost
Plzně v roce 1918. / V rámci přednáškového cyklu

•

•
•

•

„Architektura osmičkových roků“, pořádaného
sdružením Pěstuj Prostor / SPŠ stavební Plzeň
(10. 10. 2018).
Tomáš Bernhardt. Plzeň a rok 1918: Kontinuita
a diskontinuita na snímcích plzeňských fotografů
/ přednáška v rámci programu plzeňských Loosových interiérů/Bendova 10 – byt Krausových (3. 5.)
Nela Štorková. „Od masopustu k Velikonocům“. /
přednáška v Mateřském centru Slovíčko / Plzeň –
Bolevec (29. 3. 2018).
Nela Štorková. „Velikonoční zvyky a obyčeje“/
v rámci série přednášek Univerzity třetího věku
/ Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
(15. 3. 2018).
Nela Štorková. „Základy muzejní práce ve vztahu
k etnografii“ / v rámci kurzu Vybrané problémy
evropské etnologie / Katedra antropologie
Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
(13. 3. 2018).

Komentované prohlídky mimo muzeum
• Tomáš Bernhardt. komentovaná prohlídka
výstavy „Plzeň a republika Československá:
Fotografie ze sbírek Národopisného muzea
Plzeňska“ / velká synagoga v Plzni (27. 6. 2018).

Centrum paleobiodiverzity
Přednášky v muzeu
• Uspořádána přednáška z cyklu Centra
Paleobiodiversity a Muzea Dr. Horáka
v Rokycanech „Povídání“: Povídání Bohumíra
Janského, objevitele pramenů Amazonky,
10.4.2018, sál Restaurace Na Střelnici v Rokycanech, ve spolupráci s o.s. Rokycanští patrioti.
Přednášky mimo muzeum
• přednáška: Ing. Bureš; 12. 4. 2018; Sapropelitové
uhlí nýřanské sloje v plzeňské pánvi. Ostrava,
Vysoká škola báňská.
• přednáška doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.; 8. 10. 2018;
přednáška pro Společnost Národního muzea
na téma Geologie a paleontologie Rokycanska;
přednáškový sál „H“, Nová budova Národního
muzea, Praha.
• přednáška: RNDr. Josef Pšenička, PhD.; 5. 12. 2017;
A opět ta Čína, Setkání důchodců, hasičský dům
Radnice.
• přednáška RNDr. Josef Pšenička, PhD.; 19. 7. 2018;
Some interesting pteridosperms from Wuda
locaity, Lecture hall, Nanjing Institute of Geology
and Paleontology, Chinese Academy of Sciences,
China
• přednáška RNDr. Josef Pšenička, PhD.; 17. 8.
2018; True ferns from Wuda locaity, Lecture hall,
Nanjing Institute of Geology and Paleontology,
Chinese Academy of Sciences, China
• přednáška RNDr. Josef Pšenička, PhD.; 13. 10.;
Classification of marattilean ferns from Palaeozoic
age. Yunnan University, Kunming, China.
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přednáška RNDr. Josef Pšenička, PhD.; 16. 10.
2018; Classification of marattilean ferns from
Palaeozoic age. Nanjing Institute of Geology
and Paleontology, Chinese Academy of Sciences,
China
přednáška RNDr. Josef Pšenička, PhD.; 13. 11.
2018; Liana–form callistophytalean plant as
interesting element of the Permian peat forming
forest (Inner Mongolia, China). Nanjing Institute
of Geology and Paleontology, Chinese Academy
of Sciences, China

Oddělení botanické
Přednášky v muzeu
• „Žáby, kytky, motory aneb Jak se mění bývalý
tankodrom na Šlovickém vrchu u Dobřan
v chráněné území“, přednáška pro Zpč. pobočku
ČBS, 2.10. (O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).
Přednášky mimo muzeum
• Přednáška „Lišejníkové gildy, šíření fotobiontů
atd.“, 5. čs. lichenologické konference, 8. 2. 2018
(O. Peksa).
• Přednáška „Kořeny v Západočeském muzeu
v Plzni“ – PřF JU, 29. 4. (S. Pecháčková)
• Přednáška „Fotogalerie PlantRoots“ – PřF JU, 29. 4.
(S. Pecháčková)
• Přednáška „Kořeny v Plzni“ – seminář muzejních
botaniků AMG, Cheb, 12. 6. (S. Pecháčková)
• Přednáška „Roots in Pilsen“ – Mezinárodní kurs Go
belowground 2018 – BÚ AV ČR, Třeboň, 20. 9. (S.
Pecháčková)
• Přednáška „Epifytické lišejníky lesních rezervací
Českého lesa“, Setkání přátel Českého lesa, Klenčí
pod Čerchovem, 18. 10. (O. Peksa).
• přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami
• PřF JU – Metody studia kořenových systémů
(podíl na praktických cvičeních, S. Pecháčková).

Oddělení zoologické
•
•

Zajímaví bezobratlí Plzeňského kraje – 12. 7. 2018,
přednáška a terénní exkurze pro děti z příměstského tábora Centra Caolinum Nevřeň (I. Hradská)
Blanokřídlý hmyz – 25. 7. 2018, přednáška pro
děti z příměstského tábora ZOO Plzeň (I. Hradská)

Knihovna Západočeského muzea
v Plzni
•

Přednášky v muzeu – v průběhu roku bylo
v prostorách knihovny uspořádáno 15 přednášek,
doprovázených výstavkami s ukázkami starých
a vzácných tisků, případně ukázkami ze vzácných
tisků studijního fondu v prostoru knihovny pro
školní exkurze ze všech typů škol (od základních
přes učňovské a střední až po univerzitu).

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech
Vedoucí pobočky
Přednášky mimo muzeum
• H. Wenigová, 6.11.2018, Konference Genius Loci –
Komentovaná prohlídka kostela P. Marie Sněžné,
název příspěvku: Použité kamenné materiály
v kněžišti kostela se zaměřením na živočichy
lilijice a hlavonožce.

Oddělení historie a společenských
věd /Rokycany/
Přednášky mimo muzeum
• J. Lehner, 26. 8. 2018, Komentovaná prohlídka
města v anglickém jazyce pro účastníky
Mezinárodního
astronomického
semináře
ve Hvězdárně.
• J. Lehner, 25.5.2018, Komentovaná prohlídka
kostela Panny Marie Sněžné, Rokycany, v rámci
Noci kostelů.
• M. Merglová Stránská, V. Plachá, 6. 11. 2018,
Konference Genius loci –Komentovaná prohlídka
kostela Panny Marie Sněžné, název příspěvku:
Historie kostela P. Marie Sněžné.

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
Přednášky spolupořádané oddělením a jiným
subjektem, pořádané v MBH
• Jan Šmrha et P. Štolcpart, Andalusie – od Rondy
po Tabernas, 4. 11. 2018, (organizační zajištění
a propagace Dr. Šandová)
Exkurze mimo muzeum
• Dr. M. Šandová, 10. 5. 2018 Gymnazium Rokycany,
trasa Rokycany– Borek – Svojkovice, botanická
exkurze, 29 účastníků
• Dr. M. Šandová, 11.5. 2018 Gymnazium Rokycany,
trasa Rokycany– Borek – Svojkovice, terénní
seminář, 20 účastníků
• Dr. M. Šandová,26. 5. 2018 Strašice–Brdy –
mykologická exkurze s MK Hořovice, spolupráce
– určování cévnatých rostlin pro účastníky
– 15 osob
• Dr. M. Šandová, 29.12. 2018 Radotín – Černošice,
mykologická exkurze s MK Hořovice, spolupráce –
určování dřevin pro účastníky – 30 účastníků.

Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze
Přednášky
• Luděk Krčmář: Posvátná místa našeho regionu,
18. dubna
• Jana Potužáková: komentovaná prohlídka výstavy
UVU, 20. dubna
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Jana Potužáková: komentovaná prohlídka výstavy
UVU, 16. května
Luděk Krčmář: Po stopách blahoslaveného
Hroznaty, 31. května
Martin Omelka, Otakara Řebounová: Víra a magie
v době baroka, 23. října
David Růžička: Mrakodrapy, supermarkety
a chrámy, 25. října

Autorské čtení
• Večer autorských čtení členů
západočeských spisovatelů, 1. června

Střediska

Další doprovodné programy
• Štafeta v opisování rukopisu dopisu Bedřicha
Smetany, 25. května, Muzejní noc

Účast pracovníků muzea
v poradních sborech, edičních
radách a profesních sdruženích
Ředitelství
Poradní sbory
F .Frýda
• člen Ediční rady : Časopis přátel starožitností
Praha
• člen Senátu Asociace muzeí a galérií České
republiky, Praha
• Pracovní skupiny pro legislativu při AMG, Praha
• člen
zkušební
komise
pro
bakalářské
a magisterské zkoušky FF ZČU, katedra
Archeologie
• místopředeseda Odborné skupiny pro dějiny skla
při ČAS, Praha
• člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost
a člen muzejní rady, Muzeum skla a bižuiterie
v Jablonci n.Nisou
• člen redakční rady sborníku Historické sklo, Most
• člen redakční rady časopisu Archeologie
západních Čech
• člen komise pro výběrová řízení na FF ZČU
• člen Komise pro udělování Ceny města Rokycan
• člen redakční rady katedry archeologie FF ZČU
• člen zkušební komise Školy AMG
J. Mergl
• Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
Uměleckoprůmyslového
musea
v
Praze;
Sbírkotvorná komise Chebského muzea,
Cheb (předseda); Sbírkotvorná komise Muzea
a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice;
Sbírkotvorná komise Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích
• Správní rada Galerie města Plzně
Profesní sdružení
F. Frýda
• oborová komise archeologů při AMG
• odborná skupina pro dějiny skla při ČAS,
místopředseda
J. Mergl
• ICOM Glass (člen), Light and Glass – European
Society and Documentation Centre for Chandeliers, Light and Lighting (vědecký poradce)

Oddělení prehistorie
Práce v profesních sdruženích
• V předsednictvu Oborové komise muzejních
archeologů (OKMA) při Asociaci muzeí a galerií ČR
(M. Metlička – člen výboru).
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Ve výboru Západočeské pobočky České archeologické společnosti (A. Zelenka – předseda).
Člen Nákupní komise na oddělení starších
dějin ZČM. V průběhu roku jsem se účastnil tří
jednání komise, na nichž byly kromě schválení
nákupů sbírkových předmětů odsouhlaseny také
přírůstky odd. prehistorie za 2018 (M. Metlička).

Práce v odborných komisích
• Předseda Krajské archeologická komise při
Národním památkovém ústavu, územním
odborném pracovišti v Plzni (M. Metlička).
• Člen vědecké rady (v průběhu roku proběhla
dvě zasedání) pro realizaci a výstavbu
archeologického
skanzenu „Geschichtspark
Bärnau–Tachov“, kde byla nově otevřena budova
Archeocentra a připravuje se výstavba stanice
Karla IV. na zlaté cestě v Bärnau (M. Metlička).
Členství v edičních a redakčních radách
• Odpovědný redaktor časopisu „Archeologie
západních Čech“. Během roku byla vydána dvě
čísla časopisu (ročník 9, čísla 1 a 2). V průběhu
roku se uskutečnila dvě zasedání redakční
rady, která určila recenzenty a schválila náplně
jednotlivých čísel (M. Metlička).
• Člen redakční rady „Archeologie ve středních
Čechách“. V průběhu roku proběhla dvě zasedání
(M. Metlička).

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Členství ve vědeckých a odborných komisích
• Člen poradního sboru pro sbírkotvornou činnost
Městského muzea ve Stříbře (Čechura).
• Člen poradního sboru pro sbírkotvornou činnost
Městského muzea v Horažďovicích (Čechura).
• Oborová komise muzejních archeologů při AMG
(P. Hereit).
• Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň
(všichni členové oddělení).
Členství v redakčních a edičních radách
odborných periodik
• Ediční rada ZČM v Plzni (P. Břicháček).

Oddělení starších dějin
Poradní sbory
• Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Vlastivědného muzea dr. Hostaše v Klatovech (J. Orna)
• Redakční rada sborníku Jižní Plzeňsko (J. Orna)
•

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea
a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
(M. Hus)

•

Poradní sbor pro akviziční činnost odd. UMPRUM
ZČM (M. Hus)

•

Redakční rada sborníku Pivovarského muzea
(M. Hus)

•

redakční a ediční rada ZČM v Plzni (M. Hus, J. Orna)

Oborové komise AMG
• Archeologická oborová komise AMG (Orna – člen
výboru, Dudková)
• Numismatická oborová komise AMG (M. Hus)
• Vojenskohistorická oborová komise AMG (M. Hus)
Profesní sdružení – členství:
•

Česká numismatická společnost (M. Hus)

•

Česká společnost přátel drobné plastiky (M. Hus)

•

Deutsche Gesellschaft für Ordenskunde (M. Hus)

•

Společnost pro studium nábojů ČR (B. Diviš)

•

Společnost přátel starožitností českých (M. Hus,
J. Orna)

•

Západočeská regionální archeologická komise
(Orna, Dudková)

Členství v komisích veřejně prospěšných
organizací a sdružení a v komisích veřejné správy
•

Historická komise Čs. obce legionářské – jednota
Plzeňský kraj (M. Hus)

•

Vlastivědná společnost Regio (Orna – předseda)

Oddělení novějších dějin
Práce v profesních sdruženích
• Komise muzejních historiků AMG – člen (Krčmář).
Práce v odborných komisích
• Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea
města Ústí nad Labem (Krčmář).
• Pracovní skupina při Collegium Bohemicum pro
přípravu expozice k dějinám Němců v českých
zemích (Krčmář).
• Rada Muzea církevního umění plzeňské diecéze
(Krčmář).
• Konzultační skupina pro posuzování zákonnosti
nahlášených shromáždění a pochodů při
magistrátu města Plzně (Krčmář).
Členství v edičních a redakčních radách
• Ediční rada Západočeského muzea v Plzni
(Krčmář).
Členství v komisích veřejně prospěšných
organizací a sdružení a komisích veřejné správ
• Česká společnost Josepha Haydna – člen výboru,
pořadatel mezinárodního hudebního festivalu
staré hudby Haydnovy hudební slavnosti,
jednatel společnosti, správa financí společnosti
(Tománková).
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Oddělení uměleckoprůmyslové
•

Mleziva – člen poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost Náprstkova muzea asijských, afrických
a amerických kultur

Oddělení národopisné
Práce v odborných komisích
• Michal Chmelenský: Etnografická komise AMG
ČR (předseda); Komise pro zápis nemateriálních
statků do seznamu nemateriálních statků TLK
Plzeňského kraje (člen komise); Komise pro
udělování titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby
Plzeňského kraje“ (předseda)
• Tomáš Bernhadrt: Odborná porota pro dotační
program na podporu uměleckých a kulturních
projektů k 100výročí vzniku ČSR a k připomenutí
dalších významných výročí v roce 2018 (Magistrát
města Plzně); Poradní sbor pro sbírkotvornou
činnost Archivu města Plzně.
Členství v edičních a redakčních radách
• Michal Chmelenský: Ediční rada Západočeského
muzea v Plzni, p. o.
• Tomáš Bernhardt: Redakční rada Minulostí
Západočeského kraje (Archiv města Plzně);
Redakční rada Archeologie západních Čech
(Západočeské muzeum v Plzni, p. o.).
Členství v komisích, veřejně prospěšných
organizacích a sdruženích a komisích veřejné
správy
• Tomáš Bernhardt: Kulturní komise Rady města
Plzně; Dozorčí rada Dominik centra, s. r. o.; Dozorčí
rada společnosti Plzeň 2015, o. p. s.; Správní rada
Soukromá ZUŠ Trnka Plzeň; Pracovní skupina –
příprava Programu rozvoje kultury v Plzni na roky
2020 – 2030.

Centrum paleobiodiverzity
Členství v poradních sborech
• RNDr. Josef Pšenička, PhD. – člen Rady pro
centrální evidenci sbírek MK ČR
Členství v edičních a redakčních radách
• RNDr. Josef Pšenička, PhD. Člen ediční rady
Západočeského muzea v Plzni
• RNDr. Josef Pšenička, PhD. Člen redakční rady
mezinárodního impaktovaného časopisu Bulletin
of Geosciences
• RNDr. Josef Pšenička, PhD. Šéfredaktor
recenzovaného časopisu Západočeské muzea
v Plzni Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae
Occidentalis: geologica et paleobiologica
• RNDr. Josef Pšenička, PhD. Člen redakční rady
recenzovaného časopisu Západočeského muzea
v Plzni Erika
• Doc. Dr. Petr Kraft, CSc. Člen ediční rady
recenzovaného časopisu Západočeské muzea

•
•
•

v Plzni Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae
Occidentalis: geologica et paleobiologica
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Associate editor
mezinárodního impaktovaného časopisu Bulletin
of Geosciences
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Člen redakční rady
recenzovaného Sborník ZČM Příroda
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Člen ediční rady
recenzovaného časopisu Západočeské muzea
v Plzni Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae
Occidentalis: geologica et paleobiologica

Oddělení botanické
Práce v profesních sdruženích
• Výbor Západočeské pobočky České botanické
společnosti (S. Pecháčková, I. Matějková).
Práce v odborných komisích
• Botanická komise AMG (S. Pecháčková, O. Peksa).
Členství v edičních a redakčních radách
• Časopis Erica – O. Peksa, vedoucí redaktor;
I. Matějková, výkonná a technická redaktorka;
S. Pecháčková, redaktorka.
• Redakční rada časopisu Bryonora (vydává
Bryologicko–lichenologické sekce ČBS) –
O. Peksa, redaktor.
• Časopis Calluna (vydává Západočeská pobočka
ČBS) – S. Pecháčková, vedoucí redaktorka.
• Redakční rada Sborníku Západočeského muzea,
Příroda – S. Pecháčková, O. Peksa.

Oddělení zoologické
Poradní sbory
• Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (R. Vacík).
• Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
zoologického oddělení ZČM (I. Hradská, R. Vacík).
Profesní sdružení
• Západočeská pobočka České společnosti
ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni
(R. Vacík – předseda, Š. Vančurová – členka
výboru)
• Česká společnost ornitologická (R. Vacík,
Š. Vančurová – členové)
• Česká zoologická společnost (R. Vacík – člen)
• Česká arachnologická společnost (I. Hradská
– členka)
• Česká společnost entomologická (I. Těťál – člen)
Ediční a redakční rady
• Ediční rada Západočeského muzea v Plzni
(I. Hradská – členka)
• Sborník ZČM – Příroda (I. Hradská – vedoucí
redaktorka, R. Vacík – člen redakční rady)
• Erica (R. Vacík – člen redakční rady)
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Knihovna Západočeského muzea
v Plzni
Profesní sdružení
• vedoucí knihovny je členem Spolku českých
bibliofilů, na jehož činnosti se podílí organizačně
i jako konzultant.
• vedoucí knihovny je členem a byl zvolen do Rady
Společenstva českých knihařů
Členství v edičních radách
• vedoucí je členem ediční rady časopisu Bulletin
SKIP

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech
Vedoucí pobočky
H. Wenigová – člen National Geographic Society
Členství v edičních a redakčních radách
• H. Wenigová – člen redakční rady Sborníku MBH

Oddělení historie a společenských
věd /Rokycany/
Práce v profesních sdruženích
• R. Hentschová – člen Společnosti
starožitností

přátel

Práce v odborných komisích
• R. Hentschová – členka Archeologické komise
AMG
• J. Lehner – člen Komise dějin umění AMG
• J. Lehner – člen Numismatické komise AMG
• M. Merglová Stránská – členka Komise Rady
Plzeňského kraje pro zápis nemateriálních statků

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
Práce v profesních sdruženích
• RNDr. Mgr. M. Šandová – člen ČBS z. s. Praha
• RNDr. Mgr. M. Šandová – člen Západočeské
pobočky české botanické společnosti Plzeň.
• RNDr. Mgr. M. Šandová – Stráž ochrany přírody PK
• RNDr. Mgr. M. Šandová – předsedkyně Kolegia
muzeí královských měst při AMG ČR.
• RNDr. Mgr. M. Šandová, členka oborové komise
botaniků při AMG.
• Mgr. Jaroslav Šoun, Ph. D. – člen České botanické
společnosti, z. s. (ČBS)
• Mgr. Jaroslav Šoun, Ph. D. – člen Bryologicko–
lichenologické sekce ČBS
• Mgr. Jaroslav Šoun, Ph. D. – člen oborové komise
botaniků při AMG
• Mgr. Marie Süssová – členka České společnosti
ornitologické

•
•

Mgr. Marie Süssová – členka Společnosti
spolupracovníků Kroužkovací stanice NM Praha
Mgr. Marie Süssová – členka zoologické oborové
komise při AMG

Členství v edičních a redakčních radách
• M. Šandová – člen redakční rady MBH
• M. Šandová – člen poradního sboru pro nákup
sbírek Muzea TGM Rakovník
• J. Šoun – člen redakční rady zpravodaje
Bryologicko–lichenologické sekce ČBS Bryonora
Členství v komisích veřejně prospěšných
organizací a sdružení a komisích veřejné správy
• RNDr. Mgr. M. Šandová – člen Mykologického
kroužku Hořovice
• RNDr. Mgr. M. Šandová – předsedkyně OV
Českého svazu bojovníků za svobodu Rokycany
• RNDr. Mgr. M. Šandová – členka předsednictva
OO ČSBS Plzeň
• Mgr. Marie Süssová – členka Dobrovolného
ekologického spolku – ochrany ptactva Plzeň
• Mgr. Marie Süssová – členka Záchranné stanice
živočichů Plzeň

Oddělení knihovny a informací /
Rokycany/
Práce v odborných komisích
• V. Zdráhal – člen Komise knihovníků AMG
• J. Pěnkavová – člen Komise knihovníků AMG
Členství v edičních a redakčních radách
• V. Zdráhal – člen redakční rady Sborníku MBH

Oddělení konzervace
Práce v odborných komisí
• Bc. Eva Podzemná, Komise konzervátorů AMG ČR
• Bc. Eva Podzemná, Komise konzervátorů AMG ČR
Plzeňský kraj
• Bc. Jitka Kottová, sekce textil Komise konzervátorů
AMG
Členství v profesních sdruženích
• Jiří Špinka, Unie Výtvarných umělců plzeňské
oblasti
• Jiří Špinka, Asociace medailérů
• Elena Kudrová, Unie výtvarných umělců plzeňské
oblasti
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Badatelská činnost

tj. každou středu v čase 08:00 – 16:00 hod. (mimo
státem uznaných svátků).

Oddělení prehistorie

Ke studiu byly zpravidla badatelům předkládány
pouze sbírkové předměty, které se podařilo od data
vyhlášení generální inventarizace řádně revidovat
a zdokumentovat. Výjimky z tohoto pravidla byly
vždy schváleny vedoucím odd., popř. ředitelem
muzea. U předmětů, zařazených do pomocného
fondu skleněných negativů byla zájemcům
zpřístupňována pouze obrazová dokumentace.
Badatelsky nejvytěžovanějšími skupinami předmětů
byly (obdobně jako v roce 2017) jednotliviny
z fondu „Fotografie“ a pomocného fondu „Skleněné
negativy“, částečně také „Textilu lidového“.

V průběhu roku bylo na oddělení 7 badatelských
návštěv, některé opakující se, kterým byly předloženy
ke studiu sbírkové předměty zapsané pod 38
evidenčními záznamy.
Počet odborných badatelských návštěv celkem
z toho studentů
z toho zahraničních
počet registrovaných uživatelů příruční knihovny

7
5
0
13

Celkem 10 badatelských návštěv odborných
a vědeckých pracovníků (8 na výzkumech
a 2 na pracovišti), z toho 3 zahraniční (na výzkumech).

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Celkem 10 badatelských návštěv odborných
a vědeckých pracovníků (8 na výzkumech
a 2 na pracovišti), z toho 3 zahraniční (na výzkumech).

Oddělení starších dějin
počet odborných badatelských návštěv
63
z toho zahraničních
4
počet korespondenčních, mailových a telefonických
badatelských dotazů:
457
rešerše v archivních fondech a inventářích oddělení
(M. Hus, M. Kuldová)
4
•
•
•
•

Kontramarkované pražské groše ve sbírkách ZČM
(pro dr. M. Budaje, SR)
Mince mincovny Kutná Hora 1526 – 1740
ve sbírce ZČM (ing. J. Hána, Plzeň)
Tourské groše a deniery ve sbírce ZČM
(ing. J. Hána, Plzeň)
Odznaky fotbalových německých klubů ze záp.
Čech v ZČM (K. Černý, ČVS)

Oddělení novějších dějin
počet odborných badatelských návštěv celkem: 13
z toho studentů:
1
z toho zahraničních:
0
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce:
116 ks
žádosti o rešerše:
0

Oddělení národopisné
Obdobně jako v předcházejících letech, také
v roce 2018 byly sbírkové fondy a pomocné fondy
etnografické podsbírky zpřístupňovány badatelům
z řad laické i odborné veřejnosti po předchozí
domluvě především v rámci badatelských dní,

Pokud to bylo možné, byly badatelům předkládány
ke studiu nikoliv originály sbírkových předmětů,
ale náhledové elektronické fotografie, pořízené
v průběhu generální inventarizace. Výraznou
pomocí při vyřizování badatelských dotazů se v roce
2018 stala webová databáze pomocného fondu
skleněných negativů, jejíž zpřístupnění umožnilo
provádění samostatných rešerší badateli z domácího
prostředí a přesnější formulování konkrétních dotazů
na pracovníky odd.
Celkový přehled
počet fyzicky obsloužených badatelů:
30
počet odborných badatelských návštěv:
30
počet korespondenčních badatelských dotazů: 73
počet předložených předmětů (inv. č.): 123 (123 ks)
počet předložených předmětů pomocného fondu
podsbírky:
371
počet uzavřených smluv o poskytnutí reprodukčního
práva:
43
počet poskytnutých digitalizátů sbírkových
předmětů (inv. č.):
113 (113 ks)
počet poskytnutých digitalizátů předmětů
pomocného fondu podsbírky:
369

Oddělení uměleckoprůmyslové
počet odborných badatelských návštěv celkem: 5
z toho
2 studenti
počet předmětů, k nimž byla
poskytnuta práva reprodukce:
27
žádosti o rešerše:
23

Centrum paleobiodiverzity
počet odborných badatelských návštěv celkem:
(pracoviště Plzeň),
(pracoviště Rokycany), celkem
z toho zahraničních:
(pracoviště Plzeň)
počet předmětů, k nimž byla
poskytnuta práva reprodukce:
žádosti o rešerše:

15
2
17
6
0
0
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Světově uznávaný odborník prof. Heyo van Iten
z Hanover College, Indiana, USA studoval 18. – 26. 6.
2018 kolekci marockých konulárií ze sbírek ZČM.

Oddělení botanické
počet odborných badatelských návštěv celkem:
4
z toho studentů:
0
z toho zahraničních:
0
počet registrovaných uživatelů knihovny:
0
žádosti o rešerše:
12

Oddělení zoologické
počet odborných badatelských návštěv celkem:
z toho studentů:
žádosti o rešerše:

14
4
7

Knihovna Západočeského muzea
v Plzni
Za rok 2018 byly v knihovně muzea evidovány
celkem 3 badatelské návštěvy. Badatelům bylo
zpřístupněno celkem 11 svazků ze sbírky Starých
tisků.

Oddělení historie a společenských
věd /Rokycany/
počet odborných badatelských dotazů celkem: 14
počet odborných badatelských návštěv celkem: 31
z toho studentů:
3
z toho zahraničních:
0
počet registrovaných uživatelů knihovny:
počet předmětů, k nimž byla
poskytnuta práva reprodukce:
334
žádosti o rešerše:
0

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
počet odborných badatelských dotazů celkem:

46

počet odborných badatelských návštěv celkem: 17
z toho studentů:
2
z toho zahraničních:
0
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce:
0
žádosti o rešerše:
0

Oddělení knihovny a informací /
Rokycany/
počet odborných badatelských dotazů celkem:
počet odborných badatelských návštěv celkem:
– z toho studentů:
z toho zahraničních:

21
20
3
0

počet registrovaných uživatelů knihovny:
počet předmětů, k nimž byla
poskytnuta práva reprodukce:
žádosti o rešerše:

15
12
0
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Spolupráce s jinými
organizacemi
Ředitelství
Náměstek pro odbornou činnost - J. Mergl
• Ústav dějin umění ČAV – odborná a organizační
spolupráce při přípravě 38. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století
• Uměleckoprůmyslové museum v Praze –
autorská a odborná spolupráce na výstavním
a publikačním projektu Krásná jizba Družstevní
práce
• Národní muzeum, Národní technické muzeum –
spolupráce při přípravě výstavy „Národní karty“

•

•

Oddělení prehistorie
•

•

•

•

Národním památkovým ústavem, územním
odborným pracovištěm v Plzni:
» spolupráce na památkové ochraně v regionu a
koordinace archeologické činnosti a výzkumů.
» realizace výzkumů z programu PPZAV
v regionu.
Národním památkovým ústavem,
územním
odborným pracovištěm v Lokti:
» na zpracování souborů pravěkých nálezů
z regionu horního Poohří (lokality Mezirolí,
Sovolusky, Kružínský vrch).
» konzervace bronzových a železných předmětů
z archeologických výzkumů v rámci projektu
ArcheoMontan 2016–2018.
Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.:
» s M. Chytráčkem na zpracování halštatského
materiálu z jihozápadních Čech, příprava
souborné publikace o výzkumu na Černém
vrchu u Svržna.
» s M. Dobešem na zpracování časně
eneolitického materiálu z ohrazení v Plzni–
Křimicích a z chamského výšinného sídliště
v Městě Touškově.
» s I. Pavlů – konzultace neolitického osídlení
jihozápadních Čech.
» s P. Kočárem na určování rostlinných
makrozbytků a uhlíků. V roce 2018 byly pro
článek zpracovány vzorky z Plzně–Červeného
Hrádku a pro publikaci z Nýřan – „U Vily“.
» s D. Dreslerovou a R. Kozákovou na projektu
„Vliv pravěkého člověka na vývoj vegetace
ve vrcholové části Šumavy“. V roce 2018
proběhl sondážní výzkum v Prášilech–
Sklářském údolí a Prášilech–Stodůlkách.
Národním muzeem v Praze:
» s oddělením antropologie na zpracovávání
antropologického materiálu (Žákava) a zapůjčení kosterních pozůstatků pro expozici
(P. Velemínský).

•

•

•

•

•

•

•

» s B. Šreinovou – zpracování mramorových
korálků z Plzně– Křimic, průzkum a zaměření
sejpových polí na Roklanské chatě na Šumavě.
» s P. Titzem – v rámci projektu „Archeocentrum
Čechy–Bavorsko“ na přednáškové činnosti
v ZČM, konzervace antických bronzových
předmětů.
» s P. Sankotem a V. Čisťakovou z odd. pravěku
a antického starověku na přípravě výstavy
„Keltové“ – zapůjčení artefaktů, výroba kopií
a replik.
Karlovou Univerzitou, Ústavem pro archeologii:
» na mezinárodním grantovém projektu
„Archeocentrum Čechy–Bavorsko“ a přednáškové činnosti (M. Popelka, R. Šmidtová).
Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích:
» s O. Chvojkou konzultace k nálezům
bronzových artefaktů, vydávání časopisu AZČ,
spolupráce při přípravě stálé expozice pravěku
v Českých Budějovicích.
» s P. Zavřelem – zpracovávání nálezů
přešťovického horizontu z výzkumu Nýřanech
„U Vily“.
Univerzitou v Bamberku, Katedrou archeologie:
» na mezinárodním grantovém projektu
„Archeocentrum Čechy–Bavorsko“ a v rámci
něho na přípravě výstavy „Slované ve východním Bavorsku a západních Čechách (H. Losert).
Geschichtsparkem Bärnau–Tachov v Bärnau:
» při realizaci projektu „Archeocentrum Čechy–
Bavorsko“ (S. Wolters, V. Vrbík).
Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích:
» s J. Boudou a M. Loukotou při terénních
archeologických výzkumech.
Západočeskou univerzitou v Plzni, Katedrou
archeologie:
» vydávání časopisu Archeologie západních
Čech (P. Vařeka, P. Menšík, L. Čapek).
» na projektu „Archeocentrum Čechy–Bavorsko“
(P. Vařeka, P. Netolický, M. Preusz).
» konzultace při určování nálezových souborů,
pomoc
studentům
při
bakalářských
a magisterských pracích.
Muzeem Chodska v Domažlicích:
» spolupráce
při
provádění
pravěkých
záchranných výzkumů. V roce 2018 probíhal
společný terénní archeologický výzkum při
otvírce lomu na živec u Mutěnína.
Krajským muzeem Karlovarského kraje v Karlových Varech:
» prospekce archeologických lokalit a konzervace sbírkového fondu muzea (J. Tajer, J. Klsák).
Muzeem Dr. Karla Hostaše v Klatovech:
» s J. Hůrkovou na konzervaci bronzových
a železných artefaktů, určování nálezů,
při přípravě stálé expozice pravěku
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

a zpracovávání bronzových souborů.
Oblastním muzeem v Chomutově a ÚAPP
severozápadních Čech v Mostě:
» s L. Ondráčkovou a M. Půlpánem na konzervaci
archeologických nálezů z římského pohřebiště
v Nezabylicích.
Muzeem Královského hvozdu Nýrsko:
» třídění, určování a zpracovávání nálezů
štípané industrie.
Městským muzeem ve Stříbře:
» na údržbě rekonstruované pravěké mohyly
v Petrském lese, při určování hornin a v roce
2018 při natáčení Toulavé kamery.
Muzeem Českého lesa v Tachově:
» na mezinárodním grantovém projektu
„Archeocentrum Čechy–Bavorsko“, organizace
přednášek.
» s
J.
Chlevišťanem
při
záchranných
archeologických výzkumech na Tachovsku
a výstupech pro Archeologickou mapu ČR.
Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích:
» s J. Johnem z Archeologického ústavu při
analýzách kovových předmětů.
Západočeskou
univerzitou,
Pedagogickou
fakultou:
» N. Morávkovou a H. Východskou na přednáškové činnosti, poskytování materiálu pro
seminární práce, prezentace archeologie pro
učitele, přednášková činnost.
Českou archeologickou společností:
» pořádání zasedání, spolupráce při organizování akcí západočeské pobočky (A. Zelenka,
R. Trnka).
Univerzitou Palackého v Olomouci:
» P. Kalábkovou na společném vydání sborníku
„Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2017
a 2018“ a praxe pro studenty.
Muzeem středních Brd Strašice:
» dokumentace a zpracovávání archeologických
nálezů.
se Z. Sůvovou na určování osteologického
materiálu z výzkumu v Nýřanech „U Vily“
a halštatské chaty z Líní.

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
•

•

Archeologický ústav AV ČR Praha, spolupráce
na tvorbě Archeologické mapy České republiky,
dále na výzkumné činnosti a při specializované
konzervaci nálezů.
Jihočeská univerzita České Budějovice, Filozofická
fakulta, Archeologický ústav, výuka oboru (raný
středověk, středověká sídla: hrady, církevní
objekty), posuzování bakalářských a diplomových
prací (P. Břicháček).

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Jihočeské muzeum České Budějovice, zpracování
recenzních posudků, rekonstrukce nálezových
zpráv Expozitury ARÚ AV ČR v Plzni, kromě
dohledávaných drobností dokončeno předávání
zbytků nálezového fondu z jihočeského regionu
bývalé Expozitury ARÚ ČSAV pro jižní a západní
Čechy (P. Břicháček).
Magistrát města Plzně, ochrana archeologických
památek v areálu MPR a v předměstské zóně.
Muzeum Chodska v Domažlicích, spolupráce
při realizaci záchranných výzkumů, povrchový
průzkum regionu.
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech,
spolupráce při realizaci záchranných výzkumů,
povrchový průzkum regionu.
Národní památkový ústav Praha, spolupráce
na tvorbě SAS a ochraně archeologických
památek.
Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště Plzeň a České Budějovice, ochrana
a evidence archeologického kulturního dědictví.
Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště Loket, spolupráce na mezinárodním
vědeckém projektu „ArchaeoMontan 2018“
(P. Schneiderwinklová)
Referáty kultury obcí s rozšířenou působností
památek
(Domažlice,
Kralovice,
Stříbro,
Písek, Č. Budějovice, Tábor ad.; včetně účastí
na památkových komisích) a stavební úřady
Plzeňského kraje – ochrana archeologických
památek.
Muzeum Prácheňska v Písku, spolupráce při
povrchovém průzkumu regionu a předávání
archeologických nálezů (P. Břicháček).
Městské muzeum ve Stříbře, spolupráce při
určování nálezů v rámci zpracování starší
archeologické sbírky (P. Břicháček).
Muzeum Ostrava, spolupráce na výstavní činnosti
se zaměřením na archeologii Hedvábné cesty,
Číny a Orientu (P. Břicháček).

Oddělení starších dějin
•

DEPO 2015 o.p.s., vzájemné konsultace, podíl
na přípravě výstav, spolupráce na přednáškách,
poskytování podkladů aj. (M. Hus, B. Diviš, J. Orna)

•

GŘ cel – Kabinet historie celnictví (Celní muzeum).
Průběžné konsultace, spolupráce na revitalizaci
expozice, revitalizace koncepce sbírkové činnosti
(M. Hus, B. Diviš)

•

Česká numismatická společnost – různé
konsultace k regionálním jetonům, českým
denárům, poskytování předmětů k publikaci,
nálezy mincí v regionu, spolupráce při akvizicích
atd. (M. Hus)

•

Odbor

památkové

péče

MmP,

spolupráce
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na památkové ochraně MPR v centru města a VPR
na území městských obvodů (J. Orna, M. Hus)
•

Čsl. obec legionářská – dlouhodobá spolupráce,
účast v různých komisích, spolupráce
na zorganizování různých akcí ČsOL (M. Hus)

•

Archiv m. Plzně – vzájemné konsultace, podíl
na přípravě výstav, spolupráce na přednáškách,
vzájemné poskytování literatury (M. Hus)

•

Vojenský historický ústav AČR Praha – vzájemné
konsultace,
citace
literatury,
informace
o sbírkových předmětech (M. Hus)

•

Muzeum dr. B. Horáka v Rokycanech – určování
středověkých a antických mincí, upřesnění
evidence, konsultace, rešerše, recenze (M. Hus)

•

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici – spolupráce na výstavách, soupisových
pracích o barokní architektuře regionu,
numismatické konsultace, historické konsultace,
studium druhé světové války v regionu, pomoc
při odborných vyjádřeních a odhadech, určování
fotografií (M. Hus)

•

•

•

Muzeum gen. Pattona v Plzni– Patton memorial
Pilsen, vzájemné konsultace a rešerše při určování
militarií, bojové cesty US Army (M. Hus, B. Diviš)

•
•
•
•
•
•

•

OKTE PČR KŘP Plzeň – vzájemná spolupráce při
určování zbraní a střeliva, konsultace, zápůjčky
zbraní na výstavy (B. Diviš)

•

•

Muzeum Policie ČR v Praze – konsultace,
vzájemné zápůjčky dobových dokumentů,
pomůcek, uniforem, konsultace (B. Diviš, M. Hus)

•

•

•

•

Společnost pro studium nábojů – pomoc
při určování munice a střeliva se zaměřením
na náboje středního balistického výkonu (B. Diviš)

•

•

Muzeum Sokolov – spolupráce na výstavách,
určování
sbírkových
předmětů,
pomoc
s doplňováním sbírek a historické konsultace
(M. Hus, B. Diviš)

•

•

Oddělení novějších dějin

•
•
•

NPÚ o.ú.p. Plzeň – dlouhodobá spolupráce
na památkové ochraně regionu, koordinace
archeologické činnosti, určování a konzervace
nálezů (J. Orna, M. Hus)

•

Muzeum Chodska v Domažlicích – spolupráce
při provádění ZAV a koordinace archeologické
činnosti a konsultace v oblasti militárií (J. Orna,
M. Hus)
Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. v Praze –
Archeologická mapa ČR (J. Orna)
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích – koordinace
archeologické činnosti, spolupráce při provádění
záchranných výzkumů (J. Orna)

•
•

•

•
•
•

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje
o.p.s. – spolupráce na projektu European Cultural
Route of Reformation – teologické a historické
podklady, účast na konferencí, přednáška
(Krčmář).
Plzeňský kraj – kancelář hejtmana – vyhledávání
a digitalizace fotomateriálu (Tománková).
Plzeňský kraj – odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu – poradenství, produkty
cestovního ruchu, texty propagačních materiálů,
účast na projektu European Cultural Route of
Reformation (Krčmář).
Regionální muzeum Kladrubska – výstava,
přednášky, metodická činnost (Krčmář).
Husitské muzeum v Táboře – přednáška,
metodická pomoc při zpracování sakrálních
památek (Krčmář).
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích – příprava
publikace (Krčmář), předměty pro výstavu Zlatá
éra první republiky (Tománková).
Muzeum Chodska v Domažlicích – příprava
výstavy a publikace (Krčmář).
Biskupství plzeňské – činnost Muzea církevního
umění Plzeňské diecéze (Krčmář).
Archiv města Plzně – text, vyhledávání
a poskytnutí fotomateriálu do dějin Plzně 3
(Krčmář, Kuníková, Tománková), spolupráce
na výstavě Srpen 1968 v Plzni (Tománková).
Karel Klostermann institut, Štěkeň – spolupráce
na budoucí expozici, digitalizace sb. fondu
Klostermannova
pozůstalost
(Kuníková,
Tománková).
Západočeská univerzita v Plzni – Univerzita
třetího věku – přednášky (Krčmář).
Národní památkový ústav – územní pracoviště
Plzeň a – historická fotodokumentace
a konzultace (Krčmář).
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality města
Plzně – konzultace (Krčmář).
Katedra právních dějin Právnické fakulty ZČU –
konzultace (Krčmář).
Muzeum města Ústí nad Labem – jednání
sbírkotvorné komise (Krčmář).
Projekt Letnice umělců 2018 – příprava projektu,
přednáška (Krčmář).
Klub Augusta Sedláčka – členská činnost (Krčmář).
Společnost přátel starožitností – členská činnost
(Krčmář).
Atelier Soukup – konzultace, činnost Muzea
církevního umění Plzeňské diecéze (Krčmář).
Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy
v České republice – odborná a konzultační
činnost internetového projektu (Krčmář).
Collegium Bohemicum o.p.s. – příprava expozice
(Krčmář).
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•
•
•

Česká společnost Josepha Haydna – členská
výborová činnost, pořadatel mezinárodního
hudebního festivalu staré hudby Haydnovy
hudební slavnosti, správa financí ČSJH
(Tománková).
Západočeská galerie v Plzni – zápůjčky,
vyhledávání předmětů, digitalizace (Tománková).
Muzeum Českého lesa v Tachově – výstava,
konzultace (Krčmář).
Městské muzeum a galerie Nepomuk – příprava
výstavy, konzultace, přednáška (Krčmář).
Státní oblastní archiv v Plzni – vyhledávání
a digitalizace fotografií (Tománková).
Společnost AgAkcent, s.r.o. – konzultace, příprava
projektů (Krčmář).
Svatojánské muzeum v Nepomuku – konzultační
činnost k expozici (Krčmář).
DEPO Plzeň 2015 – vyhledávání a digitalizace
drobných tisků a fotografií (Tománková).
Národní památkový ústav – územní odborné
pracoviště Plzeň – vyhledávání a digitalizace
fotodokumentace (Tománková, Krčmář).
ZAK Plzeň – podklady pro film o osvobození Plzně
americkou armádou, vyhledávání a digitalizace
fotografií (Tománková).

Oddělení uměleckoprůmyslové
•

•

v rámci odborné činnosti spolupracováno
s Uměleckoprůmyslovým museem a Národním
muzeem, Národním technickým muzeem, Národní galerií v Praze, s Moravskou galerií a Moravským
zemským muzeem v Brně a s řadou regionálních
a místních muzeí – všichni pracovníci oddělení
spolupráce
s
porcelánovým
průmyslem
a školstvím v rámci programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko 2014 – 2020 – Merglová Pánková

Oddělení národopisné
•
•

•
•
•
•
•

Český rozhlas Plzeň
Spolupráce na tvorbě rozhlasových pořadů
„Špalíček lidových písní“ a dalších tematicky
zaměřených programů pro veřejnost. V roce 2015
za tímto účelem uzavřelo Západočeské muzeum
v Plzni, p. o. s Českým rozhlasem Plzeň deklaraci
o spolupráci.
Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly
Schubertových, FF UPOL
Spolupráce na výzkumu věnovaného historii
zaniklých židovských komunit v Plzeňském kraji.
Kulturní Rašelina, z. s.
Spolupráce na pietním vzpomínkovém aktu „Den
památky obětí šoa a hrdinství“ (Jom ha–šoa),
pokládání tzv. „Stolpersteinů“ v městě Sušici.
Muzeum Šumavy Sušice, p. o.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spolupráce na pietním vzpomínkovém aktu „Den
památky obětí šoa a hrdinství“ (Jom ha–šoa),
pokládání tzv. „Stolpersteinů“ v městě Sušici.
SIRKUS: Sušické kulturní centrum
Spolupráce na pietním vzpomínkovém aktu „Den
památky obětí šoa a hrdinství“ (Jom ha–šoa),
pokládání tzv. „Stolpersteinů“ v městě Sušici.
Spolek pro obnovu synagogy v Podmoklech, z. s.
Spolupráce přípravě a programových náplní
mediálních výstupů / kulturních akcí.
Archiv města Plzně
Vzájemná průběžná spolupráce při řešení
jednotlivých odborných projektů.
Plzeňský Prazdroj, a. s. / Pivovarské muzeum
v Plzni
Vzájemná průběžná spolupráce na prezentačních
akcích, výstavách a doprovodných programech
pro veřejnost.
SPŠ Strojnická a SOŠ prof. Švejcara v Plzni
Spolupráce
na
udržitelnosti
projektu
„Knihobudka v Národopisném muzeu Plzeňska“.
Zapojení národopisného oddělení do programu
studentských praxí studijního oboru „Informační
služby – Knihovnictví“.
Střední odborná škola obchodu, užitého umění
a designu, Plzeň, Nerudova 33
Zapojení národopisného oddělení do programu
studentských praxí studijního oboru „Ekonomika
a podnikání – cestovní ruch“.
Plzeň 2015, zapsaný ústav
Spolupráce dobrovolníků z programu „Anděl
2015“ na organizačním zajištění kulturních akcí
v Národopisném muzeu Plzeňska.
Ledovec, z. s.
Spolupráce na přípravě doprovodných programů
pro veřejnost v Národopisném muzeu Plzeňska.
Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň /
Plzeňská folklorní scéna, z. s.
Spolupráce na přípravě a realizaci části programu
Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF® Plzeň.
Plzeňské centrum filosofie a umění, z. s.
Spolupráce na přípravě a realizaci přednáškového
cyklu „Plzeňská 60“, pořádaného v prostorách
Národopisného muzea Plzeňska.
Nadace 700 let města Plzně
Spolupráce na minifestivalu „Plzeňské dvorky“,
pořádaném (m. j.) v objektech Národopisného
muzea Plzeňska.
Plzeň – TURISMUS
Spolupráce na tvorbě Strategie rozvoje
cestovního ruchu destinace Plzeň a kulturních
akcích pro veřejnost.
Taneční folklorní soubor Boleváček
Spolupráce na aktivizačních programech
„Vítání jara v Plzni – Vynášení Morany“ a „Máje
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v Národopisném muzeu Plzeňska“.
Dětský folklorní soubor Mladinka
Spolupráce na aktivizačních programech
„Vítání jara v Plzni – Vynášení Morany“ a „Máje
v Národopisném muzeu Plzeňska“.
Soubor písní a tanců JISKRA
Spolupráce na aktivizačních a doprovodných
programech pro veřejnost a dalších prezentačních
akcích.

Centrum paleobiodiverzity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
Vysoká škola báňská, Ostrava
Národní muzeum, Praha
Geologický ústav AV ČR
Botanický ústav AVČR
Česká botanická společnost
Česká geologická společnost
Česká geologická služba, Praha
Fakulta pedagogická, Západočeská Universita v
Plzni
Nanjing Institute of Geology and Paleontology,
Chinese Academy of Sciences, China
Nanjing University, School of Earth Sciences and
Engineering, Čína
Yunnan University, Kunming, China
Městys Chudenice

Oddělení botanické
•
•
•

•
•
•

•
•

Centrum excelence Pladias – konzultace
k herbářovým sbírkám, determinaci a lokalizaci
(S. Pecháčková, R. Bláhová).
BÚ AV ČR Průhonice – konzultace metodiky
studia kořenových systémů, výzkum v terénu
(S. Pecháčková).
Západočeská
pobočka
České
botanické
společnosti – spolupráce s členy při floristickém
průzkumu;
organizace
výroční
schůze
a přednášek přístupných veřejnosti – zajištění
zázemí v ZČM (S. Pecháčková).
Vedení exkurze na Chudenicko „Za jarní květenou
vrchu Bělýšov“ pro obec Chudenice a ČBS, 22. 4.
(I. Matějková společně s J. Burešem).
MMP, KÚ – konzultace k vegetaci Plzně
(S. Pecháčková).
Obnova raně sukcesních biotopů jakožto
stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů
v bývalém vojenském cvičišti Šlovický vrch –
ochranářský projekt (O. Peksa ve spolupráci
s městem Dobřany a Beleco z.s.).
Vedení exkurze „Za přírodou bývalého vojenského prostoru Dobřany“, 20. 5., 24. 5. (O. Peksa
ve spolupráci s městem Dobřany).
Vedení exkurze „Ochrana přírody pomocí pojezdů

•

•
•
•
•
•

vojenské techniky“ v rámci Dne otevřených závor
na Šlovickém vrchu u Dobřan, 1. 9. (O. Peksa
ve spolupráci s městem Dobřany).
Oponentský posudek na diplomovou práci
F. Macaxiho „Vliv stáří porostu, okolí a půdních
podmínek stanoviště na druhové složení
a zmlazení dřevin v porostech náletových dřevin
opuštěných vesnic na Tachovsku“ – PeF ZČU Plzeň
(I. Matějková).
Konzultace k disertačním pracím: T. Řídká,
I. Černajová, Z. Vaiglová z PřF UK (O. Peksa).
Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem
Plzeň – tvorba pro výstavu Kořeny
ZUŠ Trnka Plzeň, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, Církevní
gymnázium Plzeň – tvorba pro výstavu Kořeny
Salesiánské středisko mládeže Plzeň – natočení
videa pro výstavu Kořeny
PřF UK, PřF JU, PřF UPOL, AV ČR – Botanický ústav,
Mikrobiologický ústav, Ústav půdní biologie,
Ústav výzkumu globální změny – spolupráce
na výstavě Kořeny.

Oddělení zoologické
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Katedra biologie Pedagogické fakulty ZČU
Plzeň – výuka (Praktická cvičení ze zoologie
bezobratlých, Fauna ČR – přednášky), vedení
bakalářských a diplomových prací, odborné
exkurze a konzultace (I. Hradská)
Katedra ekologie FŽP ČZU Praha – spolupráce
při monitoringu zimujících vodních ptáků v ČR
(R. Vacík, Š. Vančurová).
Národní muzeum Praha – determinace pavouků
(I. Hradská), spolupráce při kroužkování ptáků
(R. Vacík)
Městské muzeum Mariánské Lázně – spolupráce
při determinaci entomologických sběrů (I. Těťál)
Muzeum Chodska v Domažlicích – spolupráce při
determinaci entomologických sběrů (I. Těťál)
Muzeum Vysočiny v Jihlavě – spolupráce při
determinaci entomologických sběrů (I. Těťál)
Národní park Šumava – výzkum pavouků
(I. Hradská), spolupráce při kontrole zimovišť
netopýrů (R. Vacík).
Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky (RP SCHKO Český les) – spolupráce
při kontrole zimovišť netopýrů (R. Vacík) a při
výchovné a vzdělávací činnosti (M. Říšová).
Česká společnost pro ochranu netopýrů –
spolupráce při kontrole zimovišť netopýrů
(R. Vacík) a při výchovné a vzdělávací činnosti
(M. Říšová).
Církevní gymnázium v Plzni – restaurování školní
sbírky dermoplastických preparátů (Š. Vančurová)
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Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech
•
•

•
•
•
•

H. Wenigová – spolupráce se spolkem Genius
loci českého jihozápadu, participace na přípravě
konferencí
H. Wenigová – spolupráce s ČSBS Praha – příprava
tematicky zaměřené Konference genius loci
podzim 2018 – zaměření na osmičková výročí
regionu
H. Wenigová – spolupráce s Městem Rokycany
(Bienále grafiky), Gymnáziem Rokycany (výstava
Republika–Má vlast)
H. Wenigová – ZČU/U3V – koncipace témat
z oddělení k regionální historii Rokycanska pro
letní semestr AR 2018/2019
J. Janoušková – spolupráce se Střední odbornou
školou obchodu, užitého umění a designu se
sídlem v Plzni: celoroční vedení praxe 2 studentek
L. Janoušková – Střední odborná škola obchodu,
užitého umění a designu v Plzni – členka odborné
poroty soutěže „Region“, pořádané SOŠ, určené
studentům oborů se zaměřením na cestovní ruch.

Oddělení historie a společenských
věd /Rokycany/
•

•

•

•
•

•
•
•

Derniéra výstavy Rokycany a jejich mistr Jan
(26. 10. 2017 – 22. 2. 2018) spolu s vyhodnocením
výtvarné soutěže, ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Rokycanech a Městem Rokycany
(22. 2. 2018).
Muzeum
jižního
Plzeňska
v
Blovicích:
komentované prohlídky výstavy Rokycany
a jejich mistr Jan (26. 10. 2017 – 22. 2. 2018)
a města PhDr. R. Křížkové Červené (13. 1. 2018,
10. 2. 2018).
Českobratrská církev evangelická, farní sbor
v
Rokycanech:
komentované
prohlídky
Rokycanova sboru v rámci výstavy Rokycany
a jejich mistr Jan (26. 10. 2017 – 22. 2. 2018)
kazatele O. Pellara (13. 1. 2018, 10. 2. 2018).
Městská knihovna Rokycany: výtvarná soutěž
v rámci výstavy Rokycany a jejich mistr Jan
(26. 10. 2017 – 22. 2. 2018).
Město Rokycany: spolupráce při kulturních
akcích: Vynášení Morany (M. Merglová Stránská,
H. Husová, R. Hentschová, V. Plachá, J. Lehner,
18. 3. 2018), Noc vědců (M. Merglová Stránská,
V. Plachá, 5. 10. 2018).
Obec Dobřív: Hamernický den (19. 5. 2018).
Státní okresní archiv Rokycany: realizace výstav,
výpůjčky materiálů pro výstavy.
Muzeum Josefa Hyláka v Radnicích: schůze
k problematice strukturace sbírkových fondů,
Muzeum Josefa Hyláka, v katalogu Demus, vedení
závěrečné práce z kurzu muzejní propedeutiky
vedoucí muzea Ing. M. Marešové vedoucí muzea

•

•
•
•

•
•

Josefa Hyláka v Radnicích (J. Lehner), (26. 7. 2018,
31. 7. 2018, 3. 8. 2018, 7. 8. 2018)
Klub plastikových modelářů Jindřichův Hradec:
výstava Boje v oblacích, první světová válka
v pojetí modelářů, velký výstavní sál MBH, autor
scénáře: J. Lehner (15. 6. 2018 – 7. 10. 2018).
TJ Sokol Rokycany: Výstava 150 let TJ Sokol
Rokycany, konaná na radnici města Rokycany
10. 10. 2018. (M. Merglová Stránská)
ZŠ ul. Míru Rokycany: Výstava 120 let školy,
konaná od 11. 12. 2018. (M. Merglová Stránská).
Folklorní soubor Rokytka Rokycany: spolupráce
při kulturních akcích: Vynášení Morany
(M. Merglová Stránská, H. Husová, R. Hentschová,
V. Plachá, J. Lehner, 18. 3. 2018).
Kovářské
společenstvo
–
organizace
Hamernického dne (J. Lehner, J. Švec)
výstava „Holoubkovské století 1918–2018“,
příprava a skenování fotografií Holoubkova
a okolí pro Obecní úřad Holoubkov.

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

muzejní, metodická činnost v oblasti muzejnictví
v Kolegiu muzeí královských měst při AMG,
příprava usnesení jednání senátu a XII. Sněmu
AMG, zpracování podkladů o činnosti kolegia do
VZ AMG (Dr. Šandová) – (3. 5.,18. 9., 28. – 29. 11. ).
metodická pomoc Městskému vlastivědnému
muzeu Zbiroh 6. 4. – evidence sbírek; 28. 5., 29. 6.
instalace a deinstalace výstavy (Dr. Šandová),
metodická pomoc Muzeu Českého lesa Tachov–
6.11. – práce a tisky v programu Bach–Fotoarchiv
(Dr. Šandová).
průběžná poradenská činnost pro obce – OŽP
MěÚ Rokycany – determinace rostlin a výskytu
chráněných druhů na Rokycansku (Dr. Šandová).
OÚ Holoubkov – metodická a technická pomoc
při přípravě reinstalace pamětní síně v obci
– (Dr. Šandová).
Spolupráce
se
Západočeskou
pobočkou
ČSBS Plzeň a redakcí časopisu Calluna (10. 2.)
(Dr. Šandová).
Český svaz bojovníků za svobodu – členský
aktiv ZO Rokycany 7. 5., VČS ZO Rokycany 3.12.,
jednání POV ČSBS – 8. 1., 5. 2., 12. 3., 16. 4., 18.
6., 18. 9., 8. 10., 12. 11., spoluorganizace pietních
akcí s městem Rokycany – (předsedkyně ČSBS
Rokycany Dr. M. Šandová).
Spolupráce s Gymnaziem Rokycany – konzultant
seminárních prácí (Dr. Šandová, Dr. Šoun).
Spolupráce s Mykologickým kroužkem Hořovice
– spolupráce při exkurzi 26. 5. (Brdy) a 29.12.
(Radotín– Černošice) (Dr. M. Šandová)
Spolupráce s MěKC Hořovice – příprava realizace
výstavy (Dr. Šandová)
Správa CHKO Brdy – spolupráce na výzkumu,
(26. 5. Dr. M. Šandová).
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•
•
•

Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany –
konzultant seminární práce (Dr. Šoun)
Fakulta pedagogická ZČU – vedoucí bakalářské
práce (Dr. Šoun)
DDM Rokycany – Biologická olympiáda, kategorie
C a D (12. 4. a 23. 4. 2018), účast v porotě
(Mgr. Süssová)

Ediční a publikační činnost
muzea
Pokračovalo se s přidělováním nové řady čísel ISBN.
V roce 2018 bylo přiděleno celkem 9 čísel ISBN. Jde
o následující tituly (řazeno dle čísel ISBN) :
978–80–7247–144–7 – Výroční zpráva ZČM za rok
2018

Muzeum loutek

978–80–7247–145–4 – Folia Geologica

•

978–80–7247–146–1 – Vánoční receptář

•
•
•
•
•
•
•
•

Divadlo Alfa p. o. – spolupráce na projektech roku
2018 a připravovaných projektech roku 2019.
Czech National Trust – spolupráce na IGP.
Muzeum Cheb
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Archiv města Plzně
Západočeská galerie
Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Obrazcovovo divadlo v Moskvě

978–80–7247–147–8 – Vilém Heckel 100
978–80–7247–148–5 – Erica 25
Vydány byly celkem 3 tituly periodik – z přírodovědných Erica č. 25 (náklad 200 ks), Folia Geologica
(200 ks). Ze společenskovědních periodik byla
vydána Archeologie západních Čech 9/1 (250 ks).
Dále byly vydány 4 monografické publikace – Soupis
bibliofilií a vzácných tisků (v nákladu 400 ks), Výroční
zpráva ZČM za rok 2018 (30 ks), Vánoční receptář
(600 ks) a Vilém Heckel 100 (1000 ks).
Povinné výtisky jsou pravidelně předávány dle
zákona.

Ředitelství
Ředitel - F. Frýda
• Rudolf Hais, In: Historické sklo 6, Most (v tisku)
Náměstek pro odbornou činnost - J. Mergl
• Významné osobnosti uměleckořemeslné tvorby
v Plzni 1918–1950, in: Skála, A. (ed.), Dějiny Plzně
III, Plzeň 2018, s. 790–792
• Sklo a Keramika a porcelán, in: Krásná jizba
Družstevní práce, Uměleckoprůmyslové museum,
Praha (v tisku)
• příprava doprovodných komentářů a textů pro
průvodce expozicí Umělecké řemeslo/Užité
umění

Oddělení prehistorie
Vydávaná periodika:
• Vydána byla dvě čísla časopisu „Archeologie
západních Čech“ (AZČ 9/1 a 9/2), ve kterých
bylo publikováno 19 recenzovaných odborných
článků a 1 nerecenzovaný příspěvek (M. Metlička,
T. Bernhardt)
Odborné články:
recenzované
Časopis Archeologie západních Čech je zařazen
do Seznamu recenzovaných periodik vydávaných
v ČR.
•

Zelenka, A. 2018: Obraz vrcholně a pozdně
středověkého osídlení klášterního městečka
Touškova na základě archeologických pramenů.
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•

•

•

•

Archeologie západních Čech, roč. 9, číslo 1,
s. 113–136. Plzeň.
Metlička, M. – Kočár, P. – Kočárová, R. 2018:
Výzkum pravěkých sídlištních objektů z roku
1932 v Červeném Hrádku u Plzně. Vyhodnocení
artefaktů a ekofaktů. Archeologie západních
Čech, roč. 9, číslo 1, s. 62–78. Plzeň.
Řezáč, M. – Metlička, M. 2018: Rekonstrukce štítku
spindlersfeldské spony podle dvou zdobených
bronzových plechů z depotu ze Střapole, okres
Rokycany. Archeologie západních Čech, roč. 9,
číslo 1, s. 54–61. Plzeň.
Metlička, M. – Trčková, A. 2018: Dětský hrob
kultury s lineární keramikou z Plzně–Křimic. Živá
archeologie – REA 20/2018, 80 let Ivana Pavlů,
s. 50–58. Hradec Králové.
Junková, A. 2018: Pozdně halštatské sídliště
z Tasnovic, okr. Domažlice. Archeologie západních
Čech, roč. 9, číslo 2, s. 27–37. Plzeň.

•

•

nerecenzované
•

•
•

Dreslerová, D. – Kozáková, R. – Metlička, M. –
Brychová, V. – Bobek, P. – Čišecký, Č. – Pokorná,
A. – Michálek, J. – Strouhalová, B. 2019: Human
aktivity in the upper region of the Sumava
mountaine during prehistory as reflected in
archaeological and proxy data. Multidisciplinary
research of the La Téne archaeological site in the
Sklarske valley. In: Fines Transire 2018. Rahden/
Westf.
Metlička, M. 2018: Archeologické muzejní sbírky
a skartace materiálu. In: Věstník Asociace muzeí
a galerií ČR, č. 4/2018, Archeologie, s. 5–6. Praha.
Metlička, M.: Mohylové pohřebiště ze střední
a mladší doby bronzové v Plzni–Nové Hospodě.
In: Historie a současnost městské části Plzeň–Nová
Hospoda.

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Článek ve sborníku
• Čechura, M. 2018: Archeologické nálezy
z opevnění u Všekar. Na stopě (pre)historii
západních Čech 2. Sborník přátel k životnímu
jubileu Petra Rožmberského. Plzeň, s. 33–40.
• Čechura, M.: Archeologický výzkum kostela
sv. Václava v Bukovníku. in: Sborník muzea
Šumavy v Sušici. Scriptorium, Praha 2018, 69–82
• Čechura, M.: Dendrochronologický průzkum
vybraných kostelů na Sušicku. in: Sborník muzea
Šumavy v Sušici. Praha 2018,431–445.
• Čechura, M.: rec: Vilém Knoll: Páni z Velhartic. .
in: Sborník muzea Šumavy v Sušici. Praha 2018,
505–507.
• Malina, O. – Schneiderwinklová, P. – Augustýnová,
M. – Černý, D. 2018: ArchaeoMontan 2018
v západním Krušnohoří. Využití dat leteckého

•

laserového skenování a archeologický průzkum
montánních reliktů v revíru Horní Blatná. Argenti
fodina MMXVII. Banská Štiavnica 2018, 53–60.
Schneiderwinklová, P. – Augustýnová, M. – Malina,
O. – Černý, D. 2018 (v tisku): Úprava a zpracování
cínových rud v povodí Černé a Bystřice. Výsledky
archeologických výzkumů za období 2016
– 2017. In: R. Smolnik/N. Goryczková (eds.),
ArchaeoMontan 2018. Das Erzgebirge im Fokus
der Montanarchäologie. Krušné hory v zájmu
montánní archeologie, Arbeits– u. Forschbericht
sächs. Bodendenkmalpflege Beiheft XX., Dresden
– Loket 2018, v tisku.
Augustýnová, M. – Schneiderwinklová, P. – Malina,
O. – Černý, D. 2018 (v tisku): Zaniklé sídliště
Mückenberg. In: R. Smolnik/N. Goryczková (eds.),
ArchaeoMontan 2018. Das Erzgebirge im Fokus
der Montanarchäologie. Krušné hory v zájmu
montánní archeologie, Arbeits– u. Forschbericht
sächs. Bodendenkmalpflege Beiheft XX., Dresden
– Loket 2018, v tisku.
Malina, O. – Schneiderwinklová, P. – Augustýnová,
M. – Černý, D. 2018 (v tisku): Středověká a novověká
kolonizace v západním Krušnohoří. Hornictví jako
příčina i následek. In: R. Smolnik/N. Goryczková
(eds.), ArchaeoMontan 2018. Das Erzgebirge
im Fokus der Montanarchäologie. Krušné
hory v zájmu montánní archeologie, Arbeits–
u. Forschbericht sächs. Bodendenkmalpflege
Beiheft XX, Dresden – Loket 2018, v tisku.

Článek v recenzovaném časopise
• Grant GA16–06083S Zrod českého města
a žebravé řády
• Břicháček, P.: Archeologický výzkum kláštera
minoritů ve Stříbře (okr. Tachov). Archeologie
západních Čech 13, 50–79, Plzeň 2017.
• Břicháček, P.: Archeologický výzkum kláštera
v Pivoni
(okres
Domažlice).
Archeologie
západních Čech 9/1. Plzeň 2018, 90 – 112.
• Břicháček, P. – Hereit, P.: Archeologický výzkum
kláštera augustiniánů v Domažlicích (okr.
Domažlice). Archeologie západních Čech 9/1.
Plzeň 2018, s. 79– 89.
• Břicháček, P. – Šindelář, J. (v tisku): Nové poznatky
o zaniklém konventu dominikánů v Sezimově Ústí
(okr. Tábor), Archeologie západních Čech 9/2. Plzeň
2018.
Ostatní

•
•

•

Břicháček, P.: Byzantská přezka typu Sucidava
z Opolan (okr. Nymburk). Archeologie západních
Čech 13, 46 – 49, Plzeň 2017.
Břicháček, P. – Šmejdová, M.: Nálezy pravěkých
kovových předmětů ve Víchově, o. Černošín (okr.
Tachov). Archeologie západních Čech 13, 35 – 38,
Plzeň 2017.
Čechura, M. 2017: Středověká nákončí pochev
mečů ze západních Čech. Archeologie v západních
Čechách 13, s. 40–45.
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•
•

Čechura, M. – Vích, D. 2018: Neobvyklé depozitum
církevní provenience z hradu Zítkov u Chocně.
Archaeologia historica 43/2, s. 411–421.
Schneiderwinklová, P. – Malina, O. – Augustýnová,
M.: Archeologické nálezy z důlních areálů
16. století v Jáchymově. Archaeologia Historica
43/2. Brno 2018, 537–558.

Oddělení starších dějin
Publikace v časopise zařazeném na Seznamu
recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v České republice
a do mezinárodních databází UWGSD,
EBSCO a SCOPUS:
• Dudková, V. – Orna, J. – Lungová, V. – Šneberger,
J. – Omelka, M. : Výzkum u kostela sv. Petra
a Pavla v Liticích. In: Archaeologia historica 43,
2018, iss. 1, str. 35–49.
• Orna, J. – Dudková, V. : Možnosti archeologie pro
poznání produkce potravin v pozdně středověké
Plzni. In: Archaeologia historica 43, 2018, iss. 2, str.
335 – 351.
Publikace v časopisech zařazených do Seznamu
recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v České republice
• Hus, M: Sbírka českých raně středověkých mincí
Západočeského muzea v Plzni. Díl II. České
a moravské denáry z druhé poloviny 11. a počátku
12. století. In: Numismatický sborník (vyd. FÚ
a CMS AV ČR Praha), vyjde poč. 2019
• Šneberger, J. – Lungová, V.: Antropologická
charakteristika
kotrových
pozůstatků
z novověkého hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla
v Plzni – Liticích. In: Archeologie západních Čech
9/1, 158 – 178.
• Bouda, J. – Loukota, M. – Šneberger, J.–
Lungová, V.: Záchranný archeologický výzkum
u kostela sv. Jana Evangelistyv Blovicích. In:
Archeologie západních Čech 9/2, 107 – 127.
Ostatní periodika
• Hus, M. :„Pecunia non olet“, In: „Denarius“ (sborník
vyd. Slovenské národné múzeum Bratislava),
vyjde poč. 2019

Oddělení novějších dějin
Publikace
• Krčmář L.: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
jižního Plzeňska na území českobudějovické
diecéze. Město Nepomuk, Nepomuk 2018.
Příspěvky
• Krčmář L.: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
v Rokycanech. In: Sborník konference Genius loci
Rokycany 2016, s. 66–81.
• Krčmář L.: Náboženský vývoj. In Dějiny města
Plzně 317–336, statutární město Plzeň, Plzeň,
str. 277–286.

Oddělení národopisné
Články a studie
• Marie Mušková. „Československý svéráz aneb
hledání národního stylu“, in: Textil v muzeu 2018,
Brno: Národní technické muzeum v Brně, 2018.
Monografie
• Bernhardt, Tomáš; Kodera, Radovan. Plzeň
a republika Československá: katalog výstavy.
Plzeň, 2018.
• Bernhardt, Tomáš; Mazný, Petr. Plzeň na skleněných negativech. Plzeň: Starý most, 2018.
• Bernhardt, Tomáš; Mazný, Petr; Flachs,
Petr. Městský obvod Plzeň 1: Roudná, Lochotín,
Košutka, Bolevec, Vinice, Bílá Hora. Plzeň: Starý
most, 2018.
Další ediční / publikační činnost oddělení
• Michal Chmelenský; Rostislav Čevela. Vánoční
receptář. Eds. Michal Chmelenský, Libuše
Čeledová, Rostislav Čevela. Plzeň: Západočeské
muzeum v Plzni, 2018.
• Kalendář Židovské obce v Plzni 2018/5778.
Textovou částí opatřil Michal Chmelenský.
Židovská obec Plzeň: 2018.

Oddělení uměleckoprůmyslové
•
•
•

Mleziva, Jindřich. Umělecké řemeslo Blízkého
východu. In: Art + Antiques. Praha: Ambit Media,
2018, květen, s. 70–75
Kotorová Ludmila: Všeho do času… (1788–1918),
In: Textil v muzeu: Technické muzeum v Brně,
2018 (v tisku)
příprava koncepce a textové čási průvodce
expozicí Užité umění/Umělecké řemeslo – všichni
pracovníci

Centrum paleobiodiverzity
ediční činnost
• Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae
Occidentalis: geologica et paleobiologica, Vol. 52,
No 1–2. – recenzovaný časopis
• Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae
Occidentalis: geologica et paleobiologica, Special
Volume 2018, Abstract book, 19th Czech–Slovak–
Polish Palaeontological Conference and MIKRO
2018 workshop.
• 4 čísla Bulletin of Geosciences, Vol. 93, Nos 1 – 4. –
impaktovaný časopis
Článek v impaktovaném časopisu (Jimp)
• Opluštil, S., Lojka, R., Pšenička, J., Yilmazd, Ç.,
Yilmazd, M. 2018. Sedimentology and stratigraphy
of the Amasra coalfield (Pennsylvanian), NW
Turkey – New insight from a 1 km thick section.
International Journal of Coal Geology, 195,
317–356.
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•

Kraft, P., Pšenička, J., Sakala, J., Frýda, J. 2019. Initial
plant diversification and dispersal event in upper
Silurian of the Prague Basin. Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology 514, 144–155.

Článek v recenzovaném časopisu (Jrec)
• Němec R., Musil Z., Vymyslický T., Bureš J., Veselý
P. 2017. Revize moravskodolnorakouské arely
křivatce českého (Gagea bohemica s. lat.).
Thayensia, 14, 11–57.
Článek v odborném nerecenzovaném časopisu (J)
Abstrakta
•

Bek, J., Pšenička, J., Wang, J., Labandeira, C.C. 2018.
Two examples of plant–insect interaction from
the Pennsylvanian of the Czech Republic and
China. Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae
Occidentalis: geologica et paleobiologica, Special
Volume 2018, Abstract book, 9.

Oddělení botanické
Ediční činnost
• Recenzovaný časopis ERICA, ročník 25. Botanické
práce.
impaktované tiskoviny
• Moya P., Chiva S., Molins A., Jadrná I., Škaloud
P., Peksa O. & Barreno E. (2018): Myrmecia
israeliensis as the primary symbiotic microalga
in squamulose lichens growing in European and
Canary Island terricolous communities. – Fottea
18(1): 72–85.
• Palice Z., Malíček J., Peksa O. & Vondrák J. (2018):
New remarkable records and range extensions in
the central European lichen biota. – Herzogia 31:
518–534.
• Vančurová L., Muggia L., Peksa O., Řídká T. &
Škaloud P. (2018): The complexity of symbiotic
interactions influences the ecological amplitude
of the host: a case study in Stereocaulon
(lichenized Ascomycota). – Molecular Ecology 27:
3016–3033.
• Škaloud P., Moya P., Molins A., Peksa O., Santos–
Guerra A. & Barreno E. (2018): Untangling
the hidden intrathalline microalgal diversity
in Parmotrema pseudotinctorum: Trebouxia
crespoana sp. nov. – The Lichenologist 50:
357–369.
• Herben T., Vozábová T., Hadincová V., Krahulec
F., Mayerová H., Pecháčková S., Skálová H. & Krak
K. (2018): Vertical root distribution of individual
species in a mountain grassland community:
does it respond to neighbours? – Journal of
Ecology 106: 1083–1095.
recenzované tiskoviny
• Malíček J., Bouda F., Kocourková J., Palice Z. &
Peksa O. (2018): Zajímavé nálezy zástupců rodu
Lecanora v České republice. – Bryonora 62: 24–39.

ostatní
• Peksa O. (2018): Lišejníky Slavkovského lesa
V. – skalní lišejníky. – Arnika, Přírodou a historií
Karlovarského kraje 1/2018: 38–42.
• Peksa O. & Uhlík P. (2018): Důlkatec plicní
na Schönwaldské huti po devíti letech. – Český
les, příroda a historie, 17: 19–20.Bureš J. &
Matějková I. (2018): Pobočková exkurze „Ze Stoda
do Holýšova přes vřesoviště, luhy a jedliny“. –
Calluna 23: 1–3.
• Matějková I. (2018): Za vzácnou flórou k Hořejšímu
Padrťskému rybníku. – Calluna 23: 6–7.
• Matějková I. [ed.] (2018): Zajímavé floristické
nálezy. – Calluna 23: 6–7.
• Matějková I. (2018): Jaroslava Nesvadbová – 70 let
a Jaromír Sofron – 85 let. – Calluna 23: 22–23.
• Matějková I. (2018): Příspěvek k ochraně flóry
a vegetace v přírodní rezervaci Svobodova niva.
– Vlastivědný sborník muzea Šumavy, Sušice, X:
377–396.
• Matějková I. (2018): Za vzácnou faunou vodních
biotopů na Plánicku. – Křižíkova Plánice (ročenka
Města Plánice), 82–84.

Oddělení zoologické
•

Sborník Západočeského muzea v Plzni –
Příroda (Měkkýši Plzeňského kraje, I. Hradská),
recenzovaný časopis.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech
V uplynulém roce byl připraven a vytištěn Sborník
Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech,
č. 30/2018, o nákladu 200 kusů. Sborník má přiděleno
ISBN 978–80–907244–7–0–2. Povinné výtisky jsou
pravidelně předávány dle zákona.
Ve sborníku jsou obsaženy příspěvky: Sklárny
Terešov a Terezov na Zbirožsku; Pedagog, muzejník
a archivář Josef Hodek po sto letech od úmrtí
a v roce nedožitých stopadesátých narozenin; Vznik
sokolských jednot v Rokycanech a v Mirošově;
Jan Tadeáš Lindacker, zapomenutý přírodovědec;
Jaroslav Bílý – od rakousko–uherského námořníka po
správce muzea; Smrt cara Mikuláše II. a jeho rodiny na
stránkách plzeňského tisku; Prof. Ing. Julius Pouchlý,
DrSc., český fyzikální chemik 22.8.1927 – 25.6.2016;
Francouzští skladatelé v rokycanské hudební sbírce.
Ostatní
• Wenigová, H. – katalog k výstavě grafických prací
„9. Rokycanské bienále grafiky 2018“
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Oddělení historie a společenských
věd (Rokycany)

Výchovná a vzdělávací činnost

Články v recenzovaném časopisu
• Plachá, V. – Nedvěd, J. 2018: Vojska Varšavské
smlouvy na Sokolovsku, In: Sborník muzea
Karlovarského kraje 26/ 2018 (v tisku).
Ostatní:
• Hentschová, R. 2018: Jaroslav Bílý – od rakousko–
uherského námořníka po správce muzea, Sborník
Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
– In Sborník muzea Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech č. 30/2018, s. 59–72.
• Merglová Stránská, M. 2018: Vznik sokolských
jednot v Rokycanech a Mirošově, In Sborník muzea
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech č. 30/2018,
s. 30 – 48.
• Plachá, Veronika, 2018: Smrt cara Mikuláše II. a jeho
rodiny na stránkách plzeňského tisku, In: Sborník
Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
č. 30/2018. s. 73–88.

Oddělení starších dějin

Oddělení přírodních věd (Rokycany)

•

Ostatní
• Šandová, M.: Ztracený a znovuobjevený poklad
Josefa Hněvkovského.– Calluna, Plzeň, roč. 23,
1/13, 2018.
• Šandová, M.: Bibliografie 2006 – 2017 s doplňkem
k bibliografii 2000 – 2005.– Calluna, Plzeň, roč.
23/1:20–22. In: Sofron, J.: Jubilující RNDr. Mgr.
Miroslava Šandová.– Calluna, Plzeň, roč. 23, 1/19
– 22, 2018.
• Šandová, M.: Zajímavé floristické nálezy ze
zahradnictví firmy „Erica“ ve Svojkovicích v sezóně
2017–2018.– Calluna, Plzeň, roč. 24 (v tisku).
Popularizační články v tisku
• Šandová, M.: Hořovičtí mykologové vyrazili
do Brd.– Podbrdské noviny, Hořovice, č. 12,
14. – 28. 6. 2018, s. 12, 1 foto M.Šandová.(výčet
nalezených druhů hub).
• Šandová, M.: Před 70 lety zemřel v Žebráku
Václav Barchánek.– Podbrdské noviny, Hořovice,
č. 13, 28. 6. – 12. 7. 2018, s. 4, 1 foto. (článek
o významném lesnickém odborníkovi a jeho
výzkumech na Rokycansku a pracích uložených
v knihovně MBH. Původní název „Před 125 lety
se narodil v Mezouni Václav Barchánek“ byl
redakčně změněn).

•

•

Komentovaná prohlídky výstavy Pistole, pušky
a samopaly československých zbrojovek 1918–68
ve dnech 4., 6., 12., 18., 20. a 24. 1. 2018, počet
návštěvníků 110.
Spolupráce s muzejní pedagožkou na realizaci
pedagogické pomůcky „Muzejní kufr“ včetně
poskytnutí podkladů pro prezentaci státních
symbolů ČSR atd. na jaře 2018 (M. Hus)

Oddělení novějších dějin
•
•

•
•
•

Komentované prohlídky k expozici Muzea
církevního umění Plzeňské diecéze
Krčmář, Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze v Plzni. Pro Odborný workshop
Reformační snahy v Čechách a jejich snahy
v Plzeňském kraji, Muzeum církevního umění
plzeňské diecéze, 22. 5. 2018.
Krčmář, Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze v Plzni. Pro Krajské centrum vzdělávání
a Jazykovou školu s právem statní jazykové
zkoušky Plzeň, Muzeum církevního umění
plzeňské diecéze, 25. 5. 2018.
Pomoc při programech pro děti a mládež
oddělení národopisného
Velikonoční jarmark 27. – 28. 3 2018 (Kuníková).
Adventní dílny 11. 12. – 13. 12. 2018 (Kuníková).

Oddělení národopisné
Programy pro děti a mládež
• „Vítání jara v Plzni: vynášení Morany“ (16. 3. 2018).
Aktivizační program, určený žákům plzeňských
základních škol a široké veřejnosti se zapojením
doprovodných folklorních vystoupení muziky
Dětského
folklorního
souboru
Mladinka
a Tanečního folklorního souboru Boleváček.
Hlavní součástí akce se stal průvod účastníků
městem s nesenou figurkou „Morany“
a plzeňských „Lít / Májek“.
• Máje v Národopisném muzeu Plzeňska (26. 4.
2018). Aktivizační kulturní program v atriu
Národopisného muzea Plzeňska navazující
na slavnost stavění májek. Komponovaný pořad
sestávající z vystoupení Tanečního folklorního
souboru Boleváček, Dětského folklorního souboru
Mladinka a žáků ZUŠ Dobřany (pod vedením
akordeonisty Petra Vacka). Vyvrcholením slavnosti bylo postavení máje a rekonstrukce části
tradičního programu. Večer byl zakončen
posezením u táborového ohně za doprovodu
členů Junáka – Českého skauta (středisko Ichthys
– Plzeň).
• „Velikonoční jarmark“ (27. 3. 2018 – 28. 3. 2018).
Aktivizační program, určený zejména žákům
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•

plzeňských základních škol a rodinám s dětmi.
Samostatná výtvarně vzdělávací akce na bázi
tvůrčích dílen s účastí kvalifikovaných lektorů.
„Adventní dílny“ (11. 12. 2018 – 13. 12. 2018).
Aktivizační program, určený žákům plzeňských
základních škol a rodinám s dětmi. Samostatná
výtvarně vzdělávací akce na bázi tvůrčích dílen
s účastí lektorů.

veřejné presentace
• Národopisné muzeum Plzeňska součástí
minifestivalu Plzeňské dvorky (19. 5. 2017).
Minifestival pořádaný Nadací 700 let města
Plzně. Národopisné muzeum Plzeňska při této
příležitosti hostilo vystoupení minnesängera
Petra z Wolfenberka; p. Jiřího Šámala, hráče
na hangdrum a dětského souboru Broučci.
Tematicky zaměřený doprovodný program
ke krátkodobé výstavě „Tradice a krása řemesla
v Oselcích“ zajistili žáci a mistři oboru kovářství
Střední školy Oselce.
• „Muzejní noc v Národopisném muzeu Plzeňska“
(25. 5. 2018). Bezplatné zpřístupnění stálé
expozice „Jak se žilo na Plzeňsku“, výstav „100
let československého letectví 1918 – 2018“
(s komentářem členů Leteckého historického
klubu gen. J. R. Irvinga Plzeň), „Památky
osiřelé“ a „Plzeň za socialismu“ (s tematickým
doprovodným programem). Tematicky zaměřený
doprovodný program ke krátkodobé výstavě
„Tradice a krása řemesla v Oselcích“ zajistili žáci
a mistři oboru kovářství Střední školy Oselce.
Celou akci doprovázela vystoupení folklorního
souboru Lidová muzika z Chrástu.
• Prezentace historických sokolských krojů
a dalších sbírkových předmětů v rámci
Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF® Plzeň
(8. – 10. 6. 2018). V rámci sobotního pořadu „Silou
lví, vzletem sokolím“, uspořádaném ku příležitosti
155 výročí založení Sokolské jednoty v Plzni
a 150. výročí návštěvy Miroslava Tyrše v Plzni
bylo prezentováno ihned několik sokolských
krojů z etnografické podsbírky. V podvečerním
pořadu lidových muzik a zpěváků, věnovaném
dlouholeté ředitelce Národopisného muzea
Plzeňska PhDr. Marii Ulčové byly prezentovány
vybrané sbírkové předměty, vtahující se
k osobnosti PhDr. Marie Ulčové a jejím
rozhlasovým fejetonům.

Oddělení uměleckoprůmyslové
•
•

spolupráce s muzejní pedagožkou na přípravě
edukačních programů pro školy v expozici
“Umělecké řemeslo/Užité umění“.
program Evropské styly a slohy – propojení
architektury, oděvu a uměleckého řemesla
jedním slohem, uměleckým stylem. Hledání
stejných znaků, charakteristických pro danou
dobu; výběr typických předmětů v expozici,
fotografií charakteristických staveb, obrázky

•

dobových oděvů; námět a vybraný materiál
předán k realizaci muzejnímu pedagogovi
program Příběh porcelánu – historie odhalení
tajemství tvrdého čínského porcelánu v Evropě
a postupné osvojování výrobní techniky
v královských manufakturách – směřuje k využití
bohaté sbírky míšeňského porcelánu 18. a 19.
století; námět předán k realizaci muzejnímu
pedagogovi.

Oddělení botanické
•

Výstava „Kořeny“ – 65 autorských komentovaných
prohlídek pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, zahraniční Ph.D.
studenty a veřejnost, 28. 3. – 16. 9. 2018 (O. Peksa,
S. Pecháčková).

Oddělení zoologické
•
•
•

Středisko volného času Radovánek – vedení
2 přírodovědných kroužků – (Š. Vančurová)
Přírodovědný tábor Ostrovec (2.–4. 8. 2018) –
ukázky odchytů, určování a práce s detektorem
(M. Říšová).
Mezinárodní noc pro netopýry (Manětín,
7. 9. 2018) – ukázky odchytů, určování a práce
s detektorem (M. Říšová).

Muzeum loutek
Semináře Krajského centra vzdělávání
Muzeum loutek pořádá pravidelné semináře
pro Krajské centrum vzdělávání, v rámci kterých
zve do svých expozic ředitele mateřských,
základních a středních škol, jimž představuje
vlastní pedagogickou činnost a společně s nimi
přímo diskutuje o možných rozšířeních stávajících
programů. Semináře se pořádají ve třech blocích,
z nichž první je věnován všeobecnému popisu aktivit
Muzea loutek, druhý prezentuje expozice muzea se
všemi možnými interdisciplinárními přesahy a blok
třetí je věnován diskuzi. Tento rok byly semináře
zaměřeny především na nové vzdělávací programy
muzea, s nimiž se účastníci aktivně seznámili a měli
možnost spolupracovat na jejich úpravě. Semináře
taktéž posloužily k získání kontaktů na regionální
loutkové soubory a vlastníky loutek.
Nové edukační programy
Pro rok 2018 byly zhotoveny nové vzdělávací
programy, které vycházely z několikaleté zkušenosti
se vzdělávacími programy předchozími. Na jejich
tvorbě se aktivně podíleli všichni lektoři Muzea
loutek a jejich uměleckou podobu zajistil plzeňský
výtvarník Vladimír Líbal. Nové vzdělávací programy
mají za cíl větší důraz na propojení s expozicí, než
tomu bylo doposud, a navíc účastníky programu
vedou k intenzivnějšímu vnímání schopností
loutkářů s mnoha mezipředmětovými vazbami.
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Nové interaktivní objekty
Pro komplexnější zážitek z prohlídky muzea byli
osloveni dva plzeňští výtvarníci – Vladimír Sosna a Jiří
Špinka – kteří zhotovili dva dřevěné objekty, s nimiž
je možno během prohlídky expozic manipulovat. Jiří
Špinka zhotovil model rozdělané marionety, díky níž
si mohou návštěvníci osobně prohlédnout loutku
ve fázi výroby a pochopit její technické řešení včetně
ovládání. To jim slouží pro snazší pochopení dalších
typů loutek v pozdější části prohlídky a zároveň
získávají cenné zkušenosti v rámci manipulace
s loutkou, které mohou uplatnit v závěrečné části
expozice. Vladimír Sosna vyrobil do expozice
kočovných divadel model kočovného vozu, v němž
jsou umístěny necelé dvě desítky objektů. Část
těchto objektů je přirozenou či alespoň dobově
možnou součástí loutkového kočovného vozu
v předválečném období a část je na vůz záměrně
moderní. S žáky základních i mateřských škol je
možné s tímto vozem pracovat buď z časového,
nebo tematického hlediska. Zatímco první stupeň
základních škol již dokáže kriticky usoudit, zda se
mohl některý z vybraných objektů v kočovném voze
vyskytovat, mateřské školy vyvozují závěry v ohledu
užitku daného předmětu ve voze kočovných
loutkářů.
Expedice na niti – Zážitkový rodinný program
Interaktivní program v podobě deníku slouží
rodinám s dětmi jako zábavný prostředek při
prozkoumávání expozic Muzea loutek. Pestrost
úkolů a nenáročná forma umožňuje projít výstavními
prostory se zcela jiným zážitkem než při běžné
prohlídce. Tento program je určen všem zájemcům
a po jeho absolvování obdrží jeho účastníci
památeční diplom. Navíc je možné celou „expedici“
ještě rozšířit o výrobu talismanu, díky čemuž si
mohou návštěvníci vyzkoušet zjednodušenou práci
profesí spjatých s loutkovým divadlem
Doprovodné akce a programy:
Muzejní noc – 25. 5. 2018
Plzeňská muzejní noc 2018 probíhala v Muzeu loutek
v prvorepublikových kostýmech a stálé expozice
byly doplněny o výtvarný ateliér pod dohledem
plzeňského výtvarníka Petra Bauera. Ten společně
se zájemci o výtvarnou stránku programu vytvářel
na desítce malířských stojanů osobité kresby spojené
především s plzeňským loutkářstvím.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech
Přednášky uspořádané v muzeu – přehled 2018
• CHKO Brdy po dvou letech, 18. 1. 2018, převzatá,
Bohumil Fišer
• Jan Rokycana – kladivo na pikarty, 15. 2. 2018,
převzatá, Ota Halama, Th.D.
• Povídání Bohumíra Janského, 10. 4., převzatá,
Bohumír Jánský

•

Andalusie od Rondy po Tabernas, 4. 10. 2018,
převzatá, J.Šmrha, P.Štolcpart
celkem přednášky 147 osob
Programy pro děti a mládež:
• Muzejní příměstský tábor: 29. 10. 2018 téma
Řemesla (L. Janoušková)
• Muzejní příměstský tábor: 30. 10. 2018 téma
Přírodě na stopě (Mgr. Süssová) (celkem 13 osob)
• Program „Na návštěvě v depozitáři“ – 2x pro
výherce soutěže „Za přírodou do muzea“: 24. 1.
(5 osob), 31. 1. (Mgr. Süssová) (18 osob).
Veřejné presentace
• Velikonoce v muzeu (24. 3. 2018), E. Slatkovská
– Tradiční oslava svátků jara v rokycanském
muzeu spojená s prezentací lidových řemesel
a výrobků spojených s velikonočními svátky,
jako je zdobení kraslic a perníků, pletení košíků
a pomlázek, paličkování, drátkování a výroba
keramiky. Návštěvníci měli možnost si zakoupit
rukodělné výrobky a také si některé techniky
sami vyzkoušet. (974 osob)
• Přírodovědná
exkurze
Brdy
(27.4.2018),
E. Slatkovská – exkurze Bohumíra Fišera územím
CHKO Brdy, specifika území, stav vegetace
a rostlinstvo po ukončení vojenské činnosti
(51 osob)
• 27. Hamernický den (19. 5. 2018), J. Lehner –
Tradiční veřejností oblíbený hamernický den
s ukázkou kování na vodním hamru v Dobřívi.
Koná se vždy třetí sobotu v květnu. V rámci
programu proběhla soutěž škol „Dobřívský
cvoček“, kde mezi sebou soutěžili kovářští učni
a studenti středních škol. (2131 osob)
Vzdělávací program k expozicím pro ZŠ a SŠ:
• „Muzejní průvodce aneb poznáváme muzeum“.
Jedná se o interaktivní vzdělávací program
zaměřený na historii, vedený průvodkyní
L. Janouškovou, vhodný zejména pro žáky
2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Program je veden
v daném školním roce, od září do června.
Motivuje k výběru budoucího povolání, např.
průvodce, historik, novinář, učitel, redaktor
apod. Účastníci se v průběhu programu naučí
mluvit spisovně, souvisle, zjistí řadu zajímavých
informací o muzeu, sbírkách a práci muzejních
pracovníků, mají možnost vystoupit před větším
počtem osob, tím se zbaví ostychu verbální
prezentace na veřejnosti. Výuka probíhá ve všech
expozičních částech muzea. (54x)
Základní i pokračovací kurz má tři části.
1) historie muzea a bydlení ve městě a na vesnici
na konci 19. a na počátku 20. stol.
2) železářská výroba na Rokycansku a Podbrdsku,
paleontologie a příroda
3) významné osobnosti a stará řemesla.
Absolvent, který ukončí základní program a projeví
zájem průvodcovat dál, čekají následující témata:
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•
•
•

Letopočty nejsou jen čísla!
Školy a spolky na Rokycansku
Objevy a vynálezy

Pokud mladí průvodci absolvují obě části programu,
provázejí poté návštěvníky po historickém centru
města Rokycany. Touto prohlídkou města je program
ukončen.
Doprovodný program k expozicím pro MŠ, ZŠ
a SŠ:
Nabídka doprovodných programů ke stálým expozicím je v MBH každoročně velice pestrá. Programy jsou
zaměřeny na historii, paleontologii a přírodovědu.
(celkem vzdělávací a dopr. prog. k expozicím: 1265 os)
•

•

Skřítek Muzejníček a víla Muzejnička – tento
program je určen pro naše nejmladší návštěvníky
z MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ. Program je oblíbený a probíhá
celoročně. Každý měsíc mohou děti prožít
ve společnosti skřítka a víly různá dobrodružství
a zároveň tak poznat všechny stále expozice,
protože se vždy podívají do jiné části muzea.
Na konci školního roku získají pravidelní účastníci
programu pamětní list. (L. Janoušková) (39x)
Výprava do pravěku (1x), Zpátky do škamen (2x),
Příroda kolem nás (3x), Velikonoce (7x), Vánoce
(1x), Bydlení našich předků (7x), Řemesla našich
předků (4x), Příhody zajíce Vašíka (1x), Rok
v přírodě s výrem Toníkem (4x), Dobrodružství
ježka
Karlíka
(3x),
Železářská
výroba
na Rokycansku (4x), (L. Janoušková, M. Vatahová).

Doprovodný program k expozicím
• Mikuláš v muzeu „Andělská zkouška“, 1. 12.
2018, (za MBH L. Janoušková a M. Süssová,
M. Korandová z Centra paleobiodiverzity) (21 os.)
Doprovodný program k výstavám pro ZŠ:
• program k výstavě „Vysvědčení v proměnách
času“, historie školství, učitelské ústavy, vzdělání
v Čechách (L. Janoušková) (74 os.)
• program k výstavě „Po stopách Brouka Pytlíka“
– na vystavených exponátech předvedeny
výtvarné techniky a postupy. V rámci programu
si žáci vyzkoušeli své vlastní výtvarné dovednosti.
(M. Vatahová) (671 os.)
• program k výstavě „Republika – má vlast“,
na vystavených exponátech předvedeny výtvarné techniky a postupy. V rámci programu si žáci
vyzkoušeli své vlastní výtvarné dovednosti.
(A. Ungrová) (10 os.)
• program k výstavě „Bienále grafiky“, žákům jsou
při doprovodném programu představeny různé
grafické techniky s vysvětlením rozdílnosti tisků.
V rámci programu si žáci vyhotoví své vlastní
grafické tisky, např. rydly, tiskátky. (M. Vatahová)
(35 os.)
• program k výstavě „Krása brdských polodrahokamů“, žákům byl při doprovodném
programu vysvětlen vývoj planety a vývoj železitých křemenů, stromatolitů a achátů, rozdělení

přírody na živou a neživou s dalším členěním
neživé na minerály a horniny s vysvětlením jejich
vlastností, vznik energetických surovin jako uhlí
a zemní plyn (M. Vatahová) (35 os.)
Ostatní kulturní pořady, kdy pořadatelem není
MBH
• „Noc vědců“, 5.10.2018 – zpracování edukačního
prog. pro přírodovědné stanoviště (Mgr. Süssová)
a historickovědné stanoviště (Mgr. Merglová
- Stránská, Mgr. Plachá), organizátor Město Rokycany – Centrum volného času Mozaika Rokycany
• „Den pro Stráň“, 21.10. 2018– vycházka
s určováním dřevin, organizátor Město Rokycany
– Mgr. Süssová
• Veřejnou ukázku kování a prezentaci MBH
a vodního hamru prováděli kováři celoročně
na několika tematických akcích jiných pořadatelů:
» Kovářské dny – Buškův hamr u Trhových Svinů
(17.–19. 8. 2018), Josef Švec, Petr Koldušek
» 10. Mezinárodní kovářské sympozium – Bečov
nad Teplou (7.–9.9.2018), Petr Koldušek, Václav
Hanton, Jan Suchý
» Kovářský den Oselce (9.–10.11.2018), Josef
Švec, Petr Koldušek, Václav Hanton, Jan Suchý

Oddělení historie a společenských
věd /Rokycany/
komentované prohlídky k výstavám ve spol.
s dalšími subjekty
• Komentované prohlídky výstavy „Rokycany
a jejich mistr Jan“ a města Rokycany (13. 1. 2018,
10. 2. 2018), PhDr. R. Křížková Červená (MJP
Blovice), O. Pellar (Rokycanův sbor) (108 os.)
Programy pro děti a mládež
• akce vítání jara v Rokycanech „Vynášení Morany“
(autor M. Merglová Stránská, H. Husová,
R. Hentschová, V. Plachá, J. Lehner 18.3. 2018)
• Aktivizační program, určený žákům rokycanských
základních škol a široké veřejnosti, s doprovodným
folklorním vystoupením a povídáním o jarních
svátcích a lidových zvycích. Hlavní součástí akce
se stal průvod účastníků městem s nesenou
figurkou „Morany“. (85 os.)
• Lektorské vedení historické exkurze po městské
památkové zóně (základní školy, příměstské
tábory, soukromé skupiny, M. Merglová Stránská,
V. Plachá).
• Vyhodnocení soutěže „Po stopách zakladatele
muzea PhDr. Horáka“ a slavnostní předání cen
výhercům (17. 1. 2018, M. Merglová Stránská).
• Lektorské
vedení
edukačního
programu
„Po stopách mistra Jana Rokycany“ po městě
(27. 9. 2018, M. Merglová Stránská, V. Plachá).
• Příprava a realizace edukačního programu
pro akci „Noc vědců“ (5. 10. 2018, M. Merglová
Stránská, V. Plachá).
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Příprava a realizace představení řemesla kováře
a ukázka kování hřebíku, edukační program pro
příměstský tábor (29.10 2018, J. Švec).
Příprava a realizace představení řemesla cínaře
a ukázka odlévaní cínových figurek, edukační
program pro příměstský tábor (29.10 2018,
J. Lehner).

•

Tvůrčí dílny
• Modelářská dílna k výstavě Boje v oblacích, první
světová válka v pojetí modelářů, velký výstavní sál
MBH, (4. 8. 2018 a 22. 9. 2019 J. Lehner), (45 os.)
• Tvořivé dílny k výstavě Po čem ženy touží aneb
šperky a móda 1. republiky, výroba andělského
šperku, Velký výstavní sál MBH, (8. 12. 2018
a 15.12.2018 H. Husová, M. Merglová Stránská,
V. Plachá), (43 os.)

•

•

Doprovodný program k výstavám pro MŠ a ZŠ:
• Edukační program k výstavě Rokycany a jejich
mistr Jan, program pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ –
lektorské vedení M. Merglová Stránská (74 os.)
• Edukační program k výstavě Velkou válkou
k vlastnímu státu, program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ –
lektorské vedení V. Plachá, M. Merglová Stránská
(50 os.)

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
Besedy pro školy
• 20. 4. 2018 Den Země pro ZŠ, 2x přednáška
M. Vobruba, ZOO Plzeň, (Zvířata pralesa, Zvířata
Afriky), (Mgr. Süssová), (201 os.)
Přednášky pořádané oddělením v muzeu
• 4.11. 2018, Jan Šmrha,“ Andalusie – od Rondy
po Tabernas“ (Dr. Šandová)
Doprovodný program k výstavám
• 14. 4. 2018 „Dětské odpoledne mezi broučky“,
k výstavě „Po stopách brouka Pytlíka“, výtvarné
tvoření, poznávání přírodnin a hmyzu, ukázka
hmyzích domečků (89 os.)
• příprava a realizace edukačního programu pro
příměstský tábor: 30.10. 2018, téma: Přírodě
na stopě (Mgr. Süssová) (celkem 13 os.)

Oddělení vnějších vztahů
Doplňkový program k výstavám
• „Pistole, pušky a samopaly československých
zbrojovek v letech 1918 – 1968“ 14. 1. 2018
komentovaná prohlídka výstavy – Bohumil Diviš
• „František Pečený a sklárna Heřmanova Huť“
7. 2. 2018 komentovaná prohlídka výstavy –
PhDr. Jan Mergl, Ph.D.
• „Umělecké zámečnictví a kovářství“ – expozice
Umělecké řemeslo / Užité umění 14. 2. 2018
komentovaná prohlídka expozice – Mgr. Ludmila
Kotorová

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

„Keramika“– expozice Umělecké řemeslo/Užité
umění 21. 2. 2018 komentovaná prohlídka
expozice – Mgr. Lenka Merglová - Pánková
„Orientální umělecké řemeslo“ – expozice
Umělecké řemeslo/Užité umění 14. 3. 2018
komentovaná prohlídka expozice – Mgr. Jindřich
Mleziva
„Univerzita 3. věku – Umělecké řemeslo/Užité
umění“ 27. 3. 2018 komentovaná prohlídka
expozice Umělecké řemeslo/Užité umění –
oddělení UMPRUM
„Hodiny a hodinky“ – expozice Umělecké řemeslo
/ Užité umění 28. 3. 2018 komentovaná prohlídka
výstavy – PhDr. Jan Mergl, Ph.D.
„Kořeny“ Duben – září 2018 komentované
prohlídky ýstavy Kořeny pro všechny stupně škol
a zájmové skupiny – RNDr. Sylvie Pecháčková,
Ph.D. a Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
„Český porcelán dvou století“ – expozice
Umělecké řemeslo/Užité umění 11. 4. 2018
komentovaná prohlídka expozice – Mgr. Lenka
Merglová - Pánková
„Kořeny“ 12. 4. 2018 komentovaná prohlídka
výstavy – RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D.
a Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
„Univerzita 3. věku – Umělecké řemeslo/Užité
umění“ 17. 4. 2018 komentovaná prohlídka
expozice Umělecké řemeslo/Užité umění –
oddělení UMPRUM
„Workshop pro veřejnost ve výstavě Kořeny“
17. 4. 2018 workshop ve výstavě – oddělení
botaniky
„Plzeňské příběhy 1. republiky“ 17. 4. – 30. 6. 2018
edukační program pro ZŠ a víceletá gymnázia
k výstavě „Všeho do času… (1788–1918) –
Mgr. Denisa Brejchová
„Posvátná místa v nás a kolem nás“ 17. 4. 2018
komentovaná prohlídka výstavy – PhDr. Jana
Potužáková
„Univerzita 3. věku – Umělecké emeslo / Užité
umění“ 24. 4. 2018 komentovaná prohlídka
expozice Umělecké řemeslo/Užité umění –
oddělení UMPRUM
„Workshop pro veřejnost ve výstavě Kořeny“
24. 4. 2018 workshop ve výstavě – odd. botaniky
„Proměny dveřního a závěsnéhozámkového
mechanismu“– expozice Umělecké řemeslo/
Užité umění 25. 4. 2018 komentovaná prohlídka
expozice – Mgr. Ludmila Kotorová
„Orient – Blízký východ“– expozice Umělecké
řemeslo/Užité umění 9. 5. 2018 komentovaná
prohlídka expozice – Mgr. Jindřich Mleziva
„Posvátná místa v nás a kolem nás“ 10. 5. 2018
komentovaná prohlídka výstavy – PhDr. Jana
Potužáková
„Kořeny“ 10. 5. 2018 komentovaná prohlídka
výstavy – RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D.
a Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
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„Univerzita 3. věku – Umělecké řemeslo/Užité
umění“ 15. 5. 2018 komentovaná prohlídka
expozice Umělecké řemeslo/Užité umění –
oddělení UMPRUM
„Drahé a obecné kovy“– expozice Umělecké
řemeslo/Užité umění 23 5. 2018 komentovaná
prohlídka expozice – PhDr. Jan Mergl, Ph.D.
„Univerzita 3. věku – Umělecké řemeslo/Užité
umění“ 29. 5. 2018 komentovaná prohlídka
expozice Umělecké řemeslo/Užité umění –
oddělení UMPRUM
„100 let československého letectví 1918–2018“
29. 5. 2018 komentovaná prohlídka výstavy
Kořeny“ 7. 6. 2018 komentovaná prohlídka
výstavy – RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D.
a Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
„Univerzita 3. věku – Umělecké řemeslo/Užité
umění“ 12. 6. 2018 komentovaná prohlídka
expozice Umělecké řemeslo/Užité umění –
oddělení UMPRUM
Antická sbírka“– expozice Umělecké řemeslo/
Užité umění 20. 6. 2018 komentovaná prohlídka
expozice – Mgr. Jindřich Mleziva
„Kořeny“ 13. 9. 2018 komentovaná prohlídka
výstavy – RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D.
a Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
Univerzita 3. věku – Umělecké řemeslo / Užité
umění“ 23. 10. 2018 komentovaná prohlídka
expozice Umělecké řemeslo/Užité umění –
oddělení UMPRUM
Univerzita 3. věku – Umělecké řemeslo / Užité
umění“ 6. 11. 2018 komentovaná prohlídka
expozice Umělecké řemeslo/Užité umění –
oddělení UMPRUM
Univerzita 3. věku – Umělecké řemeslo / Užité
umění“ 20. 11. 2018 komentovaná prohlídka
expozice Umělecké řemeslo/Užité umění –
oddělení UMPRUM
Univerzita 3. věku – Umělecké řemeslo / Užité
umění“ 4. 12. 2018 komentovaná prohlídka
expozice Umělecké řemeslo/Užité umění –
oddělení UMPRUM
„Vilém Heckel 100“ 22. 12. 2018 komentovaná
prohlídka výstavy – Helena Hecklová

„Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“ – stálá
expozice
Expozice „Archeologie“ – Škola mladých
archeologů
Proběhla zde řada výukových programů pro školy
pod vedením muzejního pedagoga Mgr. Denisy
Brejchové viz. muzejní pedagog
Expozice „Historie“ – Škola mladých archeologů
Proběhla zde řada výukových programů pro školy
pod vedením muzejního pedagoga Mgr. Denisy
Brejchové viz. muzejní pedagog

Muzeum církevního umění akce viz, MCU
– podklady
programy pro děti a mládež
• „Vítání jara v Plzni: Vynášení Morany“ –
Národopisné muzeum Plzeňska 16. 3. 2018
tradiční akce pro školy a širokou veřejnost
• Velikonoční jarmark“
Národopisném muzeu
Plzeňska 27. 3. – 28. 3. 2018 výtvarné dílny
a ukázky řemesel
• „Kořeny“ duben – září 2018 komentované
prohlídky výstavy Kořeny pro všechny stupně škol
a zájmové skupiny – RNDr. Sylvie Pecháčková,
Ph.D. a Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
• „Workshop pro veřejnost ve výstavě Kořeny“
17. 4. 2018 workshop ve výstavě – oddělení
botaniky
• „Plzeňské příběhy 1. republiky“ 17. 4. – 30. 6. 2018
edukační program pro ZŠ a víceletá gymnázia
k výstavě „Všeho do času… (1788–1918) –
Mgr. Denisa Brejchová
• „Workshop pro veřejnost ve výstavě Kořeny“
24. 4. workshop ve výstavě – oddělení botaniky
• „Máje v Národopisném muzeu Plzeňska 26. 4.
2018 tradiční akce pro školy a širokou veřejnost
• „Letní příměstský tábor“ 13. – 17. 8. 2018
• Adventní dílny“ v Národopisném muzeu Plzeňska
11. – 13. 12. 2018 výtvarné dílny a ukázky řemesel
„Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“ – stálá
expozice
Expozice „Archeologie“ – Škola mladých
archeologů
Proběhla zde řada výukových programů pro školy
pod vedením muzejního pedagoga Mgr. Denisy
Brejchové viz. muzejní pedagog
Expozice „Historie“ – Škola mladých archeologů
Proběhla zde řada výukových programů pro školy
pod vedením muzejního pedagoga Mgr. Denisy
Brejchové viz. muzejní pedagog
Ostatní programy viz. muzejní pedagog
Tvůrčí dílny a animace
• „Velikonoční jarmark“ v Národopisném muzeu
Plzeňska 27. 3. – 28. 3. 2018 výtvarné dílny
a ukázky řemesel
• „Workshop pro veřejnost ve výstavě Kořeny“
17. 4. 2018 workshop ve výstavě – oddělení
botaniky
•
„Plzeňské
příběhy
1.
republiky“
17. 4. – 30. 6. 2018 edukační program pro ZŠ
a víceletá gymnázia k výstavě „Všeho do času…
(1788–1918) – Mgr. Denisa Brejchová
•
„Workshop pro veřejnost ve výstavě Kořeny“
24. 4. 2018 workshop ve výstavě – oddělení
botaniky
• „Adventní dílny“ v Národopisném muzeu Plzeňska
11. 12. – 13. 12. 2018 výtvarné dílny a ukázky
řemesel
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Veřejné prezentace (muzejní noc, dny otevřených
dveří)
25. 5. 2018 Muzejní noc 2018
Hlavní budova
Výstavy: Všeho do času… (1788–1918)
Stálé expozice: Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – Archeologie a Historie, Plzeňská městská
zbrojnice
Paleontologie naživo – modelování mamutích zubů
a preparace vzorků vibrační jehlou
Expozice Archeologie – workshop výroba záušnic
Expozice Historie – workshop tisk na replice
historického lisu
Knihovna – komentované prohlídky
Národopisné muzeum Plzeňska
Výstavy: Tradice a krása řemesla v Oselcích, 100 let
československého letectví 1918–2018, Plzeň
za socialismu, Památky osiřelé
Stálá expozice: Jak se žilo na Plzeňsku, Expozice
obchodu koloniálním zboží z konce 19. století
Doprovodné programy k výstavám 100 let
československého letectví 1918–2018, Plzeň
za socialismu, kovářský workshop, Lidová muzika
z Chrástu
Muzeum loutek
Výstavy: 90 let Loutkového divadla V Boudě
Kinetický dvorek
Příběh na niti
Jazzthing a výtvarný ateliér Muzea loutek
Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze
Stálá expozice: Po stopách víry františkánským
klášterem
IL BOSCO DI FLAUTI – kvartet zobcových fléten
Letní refektář – štafeta v opisování rukopisu dopisu
Bedřicha Smetany
20. 10. 2018 Mezinárodní den archeologie
Volný vstup do expozice „Pohledy do minulosti
Plzeňského kraje“
Doprovodný program: 1. Komentované prohlídky
27. – 28. 10. 2018 – vstup do všech našich muzeí
za 28,– Kč

Přednášky oddělení botaniky
Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská
pobočka České botanické společnosti
Květena Sušicko–horažďovických vápenců
ve fotografiích, 10. 2. v 11.30 hodin
Stručně
o
historii
botanického
výzkumu
a fotografický přehled vybraných vzácných
a ohrožených druhů rostlin zdejších vápenců,
s krátkými komentáři o výskytu.
Přednáší: Ing. Radim Paulič
Sukcese vegetace a její využití při obnově
narušených ekosystémů, 28. 3. v 16.30 hodin
Umí se příroda lépe obnovit sama, nebo potřebuje
pomoc člověka?

Přednáší: Prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
(Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity)
Žáby, kytky, motory, 2. 10. v 16.30 hodin
Jak se mění bývalý tankodrom na Šlovickém vrchu
u Dobřan v chráněné území.
Přednáší: Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D., Mgr. Jiří Koptík,
RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D., Mgr. Ivona Matějková
Bělověžský prales a jeho houby, 20. 11. v 16.30
hodin
Nejen zubra, ale i 1 700 druhů hub můžete najít
v tomto nejzachovalejším lese střední Evropy.
Přednáší: Dr. Jan Holec, mykolog Národního muzea

Přednášky oddělení zoologie
Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská
pobočka České společnosti ornitologické při
Západočeském muzeu v Plzni
Vít Zavadil: Falklandy, země ptáků a paradoxů,
14. 4. v 10.30 hodin
Ostatní kulturní programy
Pořádá Západočeské muzeum v Plzni
Pompeje. Komu na nich záleží?,
23. 1. v 17.30 hodin
Přednáška věnovaná patrně jedné z nejznámějších
archeologických lokalit se tentokrát nebude
věnovat úchvatným detailům života obyvatel tohoto
kampánského města v době římské. Zaměří se
naopak na četné problémy, kterým tato jedinečná
památka v současnosti více či méně úspěšně čelí.
Málokoho by totiž napadlo, že archeologická lokalita
takového významu, a která přežila svou vlastní
smrt, se dnes mnohdy dostává na samu hranici
uchování svých cenných informací pro budoucí
generace.
Přednáší: PhDr. Pavel Titz, PhD.
Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy–Bavorsko, Bärnau
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni
Archeologie a veřejnost, 27. 2. v 17.30 hodin
Tématem přednášky je vztah vědního oboru
a laické veřejnosti. Jakkoli je archeologie přitažlivá
i pro nearcheology, je třeba veřejnosti představit
smysl a skutečnou podstatu oboru. Jen tak se
podaří veřejnost přesvědčit o významu ochrany
archeologického dědictví a nezbytné finanční
podpory. Archeologické nálezy, ať už movité nebo
nemovité, jsou naším společným dědictvím, které je
třeba chránit a pečovat o něj.
Přednáší: Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy–Bavorsko, Bärnau
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni
Seminář pro učitele, 9. 3. v 10 hodin
Pořádá: Krajské centrum vzdělávání ve spolupráci se
Západočeským muzeem v Plzni
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Veřejné představení knihy „Milníky času –
kulturní a turistický, 3. 4. v 17 hodin
průvodce po Zlaté cestě“
Publikaci vydává spolek Via Carolina –
Goldene Straße, zřizovatel Historického parku
a ArchaeoCentra Čechy–Bavorsko. Křtít budou
Martin Baxa, Vladislav Vilímec a senátor Miroslav
Nenutil. Po veřejném představení knihy následuje
přednáška.
Česká část Norimberské Zlaté cesty
ve středověku, 3. 4. v 17.30 hodin
Západní Čechy byly vždy kontaktním regionem
na hranici Podunají a České kotliny. Události
velkých dějin přicházely a odcházely po několika
významných dálkových obchodních cestách, které
byly ve středověku zároveň osami, podél kterých se
utvářela sídelní struktura kraje. Dálkové cesty nebyly
zeměpisnou konstantou, vyvíjely se v prostoru
i v čase. Přednáška je zaměřena na počátky tzv.
Norimberské cesty v západních Čechách a na její
vývoj ve 12. – 14. století. Pozornost bude věnována
především vzájemným souvislostem dálkové cesty
a sídelní struktury regionu, která se v této době
intenzivně utvářela.

Orientální inspirace v umění éry Britského
impéria, 7. 6. v 17 hodin
Projdeme si časovou osu éry Britského impéria,
kde uvidíme, které země a kultury byly ovládnuty,
jak je koloniální systém ovlivnil a čím obohatily
západní civilizaci. Zmíníme se o sběratelské, muzejní
a výstavní činnosti a zastavíme se u několika
významných či pozoruhodných artefaktů původem
z britských kolonií i o nově nastolené otázce jejich
repatriace.
Přednáší: Mgr. Jan Dolejš, cestovatel, výtvarník,
pedagog
V rámci Miniakademie výtvarného umění, Plzeň 2018
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni

Přednáší: Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Malíři na cestách do exotických zemí, 14. 6. v 17 h
V dobách, kdy neexistovala fotografie ani film, byla
při náročných a často nebezpečných objevných
výpravách kresba či malířský záznam jediným
prostředkem vizuální dokumentace. Malíři byli
zpočátku najímáni jako členové vědeckých
expedic. V 19. století Evropu zachvátila módní vlna
orientalismu, díky které nový žánr dosáhl svého
vrcholu. Někteří solitéři se vydali úplně vlastní
cestou a zanechali silné a informačně jedinečné dílo,
například americký amatér George Catlin.

Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy–Bavorsko, Bärnau
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni

Přednáší: Mgr. Jan Dolejš, cestovatel, výtvarník,
pedagog

Kamenné kříže, 10. 4. v 17 hodin
S kamennými památkami zejména severního
Plzeňska, někdy zvanými též kameny pokání
nebo smírčí kříže, seznámí Lydie Šloufová, členka
Společnosti pro výzkum kamenných křížů v Aši.

V rámci Miniakademie výtvarného umění, Plzeň 2018
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni

V rámci 8. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice
umělců 2018 ve spolupráci se Západočeským
muzeem v Plzni
Hedvábná stezka – historie a umění,
12. 4. v 17 hodin
Obsahem přednášky bude stručná historie
a proměny kultur podél Hedvábné stezky, dávné
obchodní spojnice mezi Čínou a Evropou. Zastavíme
se u významných památek z období od starověku
po koloniální éru a zmíníme se o významných
uměleckých dílech v daných oblastech či ve sbírkách
světových muzeí, s důrazem především na střední
Asii a území současné Číny.
Přednáší: Mgr. Jan Dolejš, cestovatel, výtvarník,
pedagog
V rámci Miniakademie výtvarného umění, Plzeň 2018
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni
Seminář pro učitele, 25. 5. v 9 hodin
Přednáší: Ing. arch. Soukup
Pořádá: Krajské centrum vzdělávání ve spolupráci se
Západočeským muzeem v Plzni

Seminář pro učitele, 15. 6. v 10 hodin
Přednáší: Ing. arch. Soukup
Pořádá: Krajské centrum vzdělávání ve spolupráci se
Západočeským muzeem v Plzni
Evropa a umění islámu, orientalismus,
21. 6. v 17 hodin
Islám a křesťanská Evropa nevstupovaly jen
do vojenských výměn, ale docházelo i k obchodu
s luxusním zbožím a přejímání výtvarných prvků.
Ať jsou to orientální koberce v dílech renesančních
a barokních mistrů, mudejarská architektura
Španělska, dekorativní lázeňská majolika či perské
textilní motivy, Evropa čerpala z islámu více, než
je obvykle známo. V 19. století oživený kontakt
s Blízkým východem podnítil mocnou módní vlnu
orientalismu.
Přednáší: Mgr. Jan Dolejš, cestovatel, výtvarník,
pedagog
V rámci Miniakademie výtvarného umění, Plzeň 2018
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni
Poklady v archeologii, 26. 6. v 17.30 hodin
Archeologie není oproti často sdílené pověře
hledačstvím pokladů. Pojem pokladu ovšem používá
nejčastěji tradičně pro nálezy cenných předmětů
ukrytých v minulosti (tzv. depoty výrobků z bronzu,
zlata, skla, jantaru, ale i keramických nádob, kdy
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Přednáší: PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

SpaceX – historie, současnost i budoucnost,
11. 10. v 17 hodin
Přednáška, pořádaná v rámci přednáškového
cyklu „Plzeňská 60“, bude zaměřena na vývoj
společnosti, která před pár lety vletěla jako dravá
štika do stojatých vod kosmonautiky. Od prvních
neúspěchů s raketami Falcon 1, přes zásobování
ISS až k dalším plánům na kolonizaci Marsu.
Přednášející Dušan Majer v roce 2009 založil diskusní
forum kosmonautix.cz, který informuje o dění
v kosmonautice. Vedle toho se věnuje popularizaci
vědy. Velmi úspěšný je jeho pořad Dobývání vesmíru.

Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy–Bavorsko, Bärnau
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni

Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni a Plzeňské
centrum filosofie a umění

Evropa a umění Dálného východu, orientalismus,
13. 9. v 17 hodin
Dovoz luxusního zboží z Východu – porcelánu
a hedvábí – probudil v Evropě zanícený zájem
o asijskou exotiku a vedl k četným imitacím.
Japonský dřevořez se stal stálým zdrojem inspirace
pro několik generací umělců a bez tradiční japonské
architektury si lze sotva představit architekturu
moderny a funkcionalismu.

Kouzlo antiky, 13. 11. v 17.30 hodin
Řecká antika je obdobím, které si „krásu“ vytyčilo
v určitém smyslu jako ideál, o jehož dosažení
programově usilovalo. Tento přístup k estetičnu
poté do značné míry přejímají i Římané, a jejich
prostřednictvím se tento koncept šíří napříč
celou jejich říší. Kouzlo antiky však nespočívá jen
v umělecké rovině. Přednáška poodhalí i další
kouzelné aspekty antické kultury.

Přednáší: Mgr. Jan Dolejš, cestovatel, výtvarník,
pedagog

Přednáší: Pavel Titz

předmětem uložení mohly být jak samy nádoby, tak
jejich obsah – potraviny apod.), ale ani tam nejsou
hlavním ziskem archeologie věci, nýbrž informace
o minulosti, kterou vyčteme z nich, z místa a způsobu
jejich uložení. Ale i ve vědě lze použít slovo „poklad“
v přeneseném smyslu: může to být nález třeba
i bezcenného odpadku, který výjimečně obohatil
naše poznání, může to být stará archivní zpráva
o dávno ztracených nálezech, a může to být i člověk,
bez kterého by archeologie nedospěla k poznání,
které dnes má.

V rámci Miniakademie výtvarného umění, Plzeň 2018
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni
Evropa a umění Afriky, primitivismus,
20. 9. v 17 hodin
Vnitrozemí afrického kontinentu zůstalo až hluboko
do 19. století neprobádaným. Výpravy Davida
Livingstona a dalších cestovatelů byly prologem
k porcování Afriky koloniálními mocnostmi. S kořistí
se do Evropy dostaly i etnografické sbírky, které se
staly mocným inspiračním impulsem pro soudobé
umělce i designéry a podnítily vznik několika
moderních směrů.
Přednáší: Mgr. Jan Dolejš, cestovatel, výtvarník,
pedagog
V rámci Miniakademie výtvarného umění, Plzeň 2018
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni
Hanba mužům, kterým žena vládne,
25. 9. v 17.30 hodin
Znáte Věstonickou venuši? A co takhle „venuše“
z mladší doby kamenné? Říkali vám někdy, že
v neolitu existoval matriarchát? Nevěřte všemu, co
se povídá, a přijďte na přednášku! Dozvíte se, že se
pravěkých sošek na světě našly tisíce, jak vypadaly
a k čemu mohly našim předkům sloužit. Zjistíte, že
matriarchát nemohl existovat a jaké pro to existují
důkazy.

Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy–Bavorsko, Bärnau
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni
Mrtví promlouvají, 27. 11. v 17.30 hodin
Nejen archeologické artefakty, ale i jejich tvůrci
a uživatelé mohou promlouvat. Mnoho informací
o životě lidí v pravěku a středověku poskytují právě
kosterní pozůstatky v hrobech. Jenže my si dovolíme
malou odbočku od pravěku a středověku a upozorníme na to, jak užiteční mohou být i mrtví současnosti.
Přednáší: Miroslav Popelka
Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy–Bavorsko, Bärnau
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni
Veřejné představení knihy „Vánoční receptář“,
4. 12. v 16 hodin
Jako host vystoupí Soubor písní a tanců Jiskra Plzeň.
Pořádá: Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni –
Národopisným muzeem Plzeňska
Archeologické jednohubky s podtitulem
„Poklady v archeologii“, 11. 12. v 17.30 hodin
Atraktivní pětiminutové přednášky s archeologickou
tématikou se staly osvědčeným receptem, jak
zaujmout posluchače a přitom nedopustit, aby je
přednáška začala nudit. Po pěti minutách totiž začíná
hned další.

Přednáší: Kamila Remišová Věšínová

Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy–Bavorsko, Bärnau
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni

Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy–Bavorsko, Bärnau
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni

Vánoční koncert Jakuba Šmída a Veroniky
Ptáčkové, 16. 12. v 18 hodin
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Ostatní kulturní programy
Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni
Konference Light On Plzeň / veřejné
osvětlení, 5. 4. v 9 hodin Pořádá: ETNA s.r.o.
Autorské čtení z knihy Slupky minulosti autorky
Jitky Prokšové, 9. 5. v 17 hodin
Koncerty
Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, 17. 1. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, 22. 1. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Koncert k poctě Zdeňka Lukáše,
26. 1. v 19.30 hodin
Účinkuje: Pěvecký sbor Nová Česká píseň,
sbormistr Zdeněk Vimr, klavírní spolupráce Maxim
Averkiev.
Pořádá: Nová Česká píseň, z.s.
Hudební matiné žáků ZUŠ Stříbro,
18. 2. v 11 hodin
Pořádá: ZUŠ, Stříbro
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, 26. 2. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Koncert žáků pěveckého oddělení
ZUŠ T. Brzkové, 28. 2. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Koncert žáků klávesového oddělení a akordeony
ZUŠ T. Brzkové, 12. 3. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, 26. 3. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Výchovné koncerty pro MŠ,
10. 4. v 9 a 10.30 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Výchovné koncerty pro MŠ,
11. 4. v 9 a 10.30 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, 25. 4. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Absolventský koncert Anděly Bůžkové
(zobcová flétna), 26. 4. v 18 hodin
ze třídy Šárky Řehořkové ze ZUŠ,
Chválenická 17

Plzeň,

Pořádá: ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17
Absolventský koncert Anny Chytré (housle),
27. 4. v 18 hodin
a Veroniky Vespalcové (housle) a jejich hostů ze třídy
Olgy Hráchové ze ZUŠ Bedřicha Smetany
Pořádá: ZUŠ B. Smetany, Plzeň
Koncert žáků klávesového oddělení
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň, 14. 5. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Matěj Müller & hosté, 16. 5. v 17.30 hodin
První samostatný koncert studenta Konzervatoře
Plzeň, na kterém zazní autorova vlastní klavírní
tvorba. Tento koncert je zároveň symbolickým
startem v započetí tradice těchto autorských
koncertů.
Absolventský koncert žáků ZUŠ, Plzeň,
Sokolovská 54, 17. 5. v 18 hodin
Absolvují žáci Magdaléna Šmídová (flétna) ze třídy
Heleny Moulisové a Petr Jindra (trubka) ze třídy
Jana Podroužka. Oba jsou absolventy II. stupně.
Na koncertě vystoupí jako sólisté i v různých
komorních seskupeních.
Pořádá: ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54
Koncert žáků smyčcového oddělení
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň, 21. 5. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Absolventský koncert žáků ZUŠ Třemošná,
22. 5. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ Třemošná
Závěrečný koncert žáků ZUŠ Elementária,
23. 5. v 16 hodin
V programu zazní skladby všech slohových období.
Pořádá: ZUŠ Elementária

Absolventský koncert Natálie Burešové a Pavla
Bočka, 18. 4. v 18 hodin
ze třídy Markéty Kapustové ze ZUŠ, Plzeň,
Sokolovská 54

Kytarový koncert žáků ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54
a ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17, 29. 5. v 17 hodin
Na koncertu zahrají žáci z kytarových tříd Pavly
Kučvové a Jiřího Kučvy.

Pořádá: ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54

Pořádá: ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54 a ZUŠ, Plzeň,
Chválenická 17

Koncert houslových nadějí, 19. 4. v 18 hodin
Vystoupí nadaní žáci ze smyčcových tříd ZUŠ
Plzeňského kraje.
Pořádá: ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54
Koncert žáků dechového oddělení
ZUŠ T. Brzkové, 23. 4. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň

Koncert komorní hudby, 30. 5. v 19.30 hodin
Na
koncertu
zazní
novinky
soudobých
západočeských skladatelů v podání našich předních
interpretů. Koncert pořádá Západočeské hudební
centrum v rámci cyklu koncertů „Napříč generacemi“.
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Absolventský koncert žáků akordeonového
oddělení ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54,
31. 5. v 18 hodin
Absolvují žáci Veronika Poppová a Gabriela Bílková
ze třídy Dany Šaškové a Petr Čurda ze třídy Pavla
Samiece. Na koncertě vystoupí jaké sólisté i v různých
komorních seskupeních a souborech.
Pořádá: ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54
Koncert absolventů ZUŠ T. Brzkové,
4. 6. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň

Pořádá: Západočeské hudební centrum
Vánoční koncert žáků ZUŠ Elementária,
5. 12. v 16 hodin
Na koncertě se Vám představí žáci soukromé
základní umělecké školy. Na programu budou
skladby různých slohových období.
Pořádá: ZUŠ Elementária

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, 11. 6. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást,
15. 6. v 19.30 hodin
Vystoupí Veronika Zákružná a Martin Kepl z pěvecké
třídy Ireny Výrutové.
Pořádá: ZUŠ Chrást
Bellissimo barocco, 28. 6. v 19 hodin
Díla známých barokních skladatelů Antonia
Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Giovanniho
Battisty Pergolesiho a dalších slavných mistrů
zazpívá sopranistka Miriam Čížková za doprovodu
cembalistky Evy Tornové.
Pořádá: AAR Solution s.r.o.
Inspirace, 1. 10. v 19.30 hodin
Komorní koncert v rámci festivalu Plzeňský podzim.
Skladby pro hoboj, resp. housle a klavír od 19. po 20.
století v podání hobojisty Vojtěcha Jouzy, houslistky
Anny Sommerové a klavíristky Aleny Grešlové.
Program: Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Pavel Haas.
Pořádá: Česká píseň Plzeň, z.s.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, 8. 10. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Koncert komorní hudby, 15. 10. v 19.30 hodin
Na
koncertu
zazní
novinky
soudobých
západočeských skladatelů v podání našich předních
interpretů. Koncert pořádá Západočeské hudební
centrum v rámci cyklu koncertů „Napříč generacemi“.
Koncert komorní hudby, 5. 11. v 19.30 hodin
Na koncertu zazní novinky soudobých západočeských skladatelů v podání našich předních
interpretů. Koncert pořádá Západočeské hudební
centrum v rámci cyklu koncertů „Napříč generacemi“.
Koncert PDS v rámci Plzeňského literárního
festivalu, 6. 11. v 18 hodin
Pořádá: Středisko západočeských spisovatelů, z.s.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, 12. 11. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Malí velcí umělci, 3. 12. v 18 hodin
Na koncertu komorní hudby zazní

soudobých českých skladatelů v podání žáků ZUŠ
Plzeňského kraje.

skladby

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, 10. 12. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
Vánoční koncert akordeonového oddělení
ZUŠ B. Smetany, 18. 12. v 18 hodin
Pořádá: ZUŠ B. Smetany
Vánoční přání s pěveckým sborem Andílci pro
Neonatologii v Plzni, 19. 12. v 18 hodin
Pořádá: Centrum umění a pohybu s.r.o.
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Ekonomika
NÁKLADY

v Kč

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daň silniční
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a penále
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Kurzové ztráty
Náklady celkem

3 007 284,91
5 028 553,62
385 007,79
4 034 621,05
706 351,40
1 325,00
7 138 417,13
48 347 869,00
15 704 093,00
133 332,59
1 583 119,70
2 250,00
46 865,63
6 661,00
253 332,15
6 652 028,00
3 260,50
1 865 672,42
1 326,90
94 901 371,79

VÝNOSY

v Kč

Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmů
Výnosy z prodaného zboží
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
Čerpání fondu – reprodukční fond
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy vybraných místních institucí z transferů – ÚSC
Výnosy celkem

4 086 554,06
45 400,00
417 515,61
1 500,00
4 331 786,00
139 909,79
1 146,26
556,55
86 146 010,00
95 170 378,27

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Přepočtený stav pracovníků
Fyzický stav pracovníků
Průměrný plat

269 006,48
132
149
26 737,79 Kč

110
Finanční vypořádání vztahů příspěvkové organizace se zřizovatelem
Finanční vypořádání ostatních vztahů s jiným poskytovatelem

UKAZATEL

Poskytnuto
k 31. 12. 2018 v Kč

A. Neinvestiční příspěvky a dotace zaslané prostřednictvím účtu zřizovatele celkem

85 543 010,00

v tom: – příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel)

85 166 000,00

– ostatní příspěvky od zřizovatele:
provozní prostředky – „Oslavy osmičkových roků“

100 000,00

v tom: – jednotlivé tituly (dle ÚZ)
– Memoriae Mundi Series Bohemica VISK 6,UZ 34053
– Provoz a rozvoj oborové brány ZČM VISK 8,UZ 34053

73 000,00
100 000,00

– Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví UZ 34019

64 000,00

– Integrovaný záchranný systém ISO/D UZ 34013

23 000,00

– Předfinancování a kofinancování projektu IROP Centum paleodiverzity UZ 17015

945,00

– Předfinancování a kofinancování projektu IROP Centum paleodiverzity UZ 17016

16 065,00

B. Investiční příspěvky a dotace zaslané prostř. účtu zřizovatele celkem

22 899 857,00

v tom: – příspěvek na investice od zřizovatele (závazný ukazatel)
IROP – rekonstrukce Paleocentrum, Rokycany

2 442 316,07

IROP – rekonstrukce Paleocentrum, Rokycany UZ 17968

1 066 634,66

IROP – rekonstrukce Paleocentrum, Rokycany UZ 17969

18 132 789,27

oprava a údržba budovy Národopisného muzea – střecha
Investice – nákup sbírkových předmětů
oprava vývařiště náhonu NKP Vodní hamr Dobřív
oprava havarijního stavu a vantrok NKP Vodní hamr Dobřív
investice ISO/D zvlhčovače ÚZ 34941

132 907,00
212 000,00
191 007,00
513 203,00
209 000,00

celková úprava investic
– ostatní dotace celkem (s ÚZ)
C. Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem (A + B)
D. Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele celkem vč. programů (ISPROFIN)

108 442 867,00
625 500,00

v tom: podle jednotlivých poskytovatelů vč. ÚZ (vypsat poskytovatele + úz)
GAČR: Nejstarší cévnaté suchozemské rostliny a palynomorfy

343 000,00

Nadace 700 let města Plzně – Soupis bibliofilií a vzácných tisků

10 000,00

Nadace 700 let města Plzně – Gustav Nosek – muž ve stínu

10 000,00

Statutární město Plzeň –projekt Vystavení nejstarších loutek Spejbla a Hurvínka

40 000,00

Statutární město Plzeň – projekt 100. výročí vzniku Československa – Vilém Heckel
Statutární město Plzeň – Překlady samoobslužných pracovních listů pro expozice ZČM v
Plzni
EuWe EUGEN WEXLER s. r.o. – Hamernický den v Dobřívi

90 000,00

Státní fond kultury ČR – Retrospektivní výstava Vilém Heckel

70 000,00

město Rokycany – výstava 1. světová válka a vznik ČSR a Konference Genius Loci
Rokycany 2018

15 000,00

E. Investiční dotace od jiného poskytovatele celkem vč. programů (ISPROFIN)

–

45 000,00
2 500,00

– na výzkum a vývoj
F. Dotace od jiného poskytovatele celkem (D + E)

625 500,00
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Dodatek
k příloze účetní závěrky sestavené za rok 2018 k datu 31. 12. 2018
Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace
Účel, ke kterému byla organizace zřízena:
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst.
6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje
se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat
veřejnosti sbírky muzejní povahy, včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti.
V současné době je veškerá činnost organizace realizována v rámci předmětu hlavní činnosti podle
Zřizovací listiny z 11. 12. 2001 včetně dodatků.
1. Západočeské muzeum postupovalo při sestavování roční závěrky důsledně podle zákona č. 563/91 Sb.
o účetnictví a jeho pozdějších dodatků. Uzávěrkovým dnem byl 31. prosinec 2018. Účtování respektovalo
směrnou účtovou osnovu platnou pro příspěvkové organizace. Účtový rozvrh byl vypracován a je uložen
v dokumentaci k účetní závěrce Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace. Účetnictví věrně
a poctivě zobrazuje skutečnosti účtovaných operací i finanční situaci organizace.
Sestavení rozvahy a výsledovky zcela odpovídá obsahu § 7 bod 4) zákona o účetnictví, tzn., že v průběhu
roku 2018 nedošlo k žádným změnám předmětu podnikání. Organizace potvrzuje, že nevznikla situace,
z níž by bylo možné odvozovat existenci nejistých podmínek – viz § 19 odst. 5 písmeno b).
2. Pořizovaný hmotný a nehmotný majetek byl oceňován v souladu s § 25 bod l) zákona o účetnictví,
tj. pořizovacími cenami.
Oceňování zásob: a) reprodukční cenou u „starých“ publikací nabytých zdarma,
b) pořizovací cenou.
Peněžní prostředky a ceniny byly oceňovány nominálními cenami.
3. Odpisování majetku bylo prováděno na základě sestaveného odpisového plánu. Byla použita metoda
lineárního odepisování účetními odpisy. Veškerý majetek je ve vlastnictví Plzeňského kraje a do správy
Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, byl svěřen zřizovací listinou.
Kromě toho má ZČM vypůjčené od Statutárního města Plzeň tyto budovy:
Hlavní budova ZČM, Kopeckého sady 2 – výpůjčka na 99 let.
Budova Muzea loutek, nám. Republiky 23 – výpůjčka na 84 let.
U budovy Kopeckého sady je s Magistrátem města Plzně uzavřena dohoda o odpisování.
4. Při přepočtu cizí měny na českou měnu při úhradě cestovních nákladů pracovníků muzea bylo
postupováno podle pravidel stanovených zákonem, který umožňuje použít kurz vyhlášený ČNB. Stejně
bylo postupováno při převodu finančních prostředků ze zahraničí.
5. Při nákupu sbírkových předmětů (pořizovací náklady ve výši 392.776,72 Kč) postupovalo Západočeské
muzeum v Plzni, příspěvková organizace, dle novely zákona č. 563/1991 Sb. oúčetnictví, a platných
dodatků, která v nově zařazeném písmenu k) § 25 zákona, upravila oceňování kulturních památek
a sbírek muzejní povahy.
6. V průběhu roku nebyl pořízen žádný hmotný majetek formou finančního pronájmu.
7. Žádná položka hmotného majetku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, není zatížena
zástavním právem ani věcným břemenem.
8. Úhrnná celková výše pohledávek vykázaných k 31. 12. 2018 činí 59.493,– Kč. Pohledávky po lhůtě
splatnosti byly obeslány upomínkami.
Pohledávky přes 60 dnů doposud neuhrazené jsou v řešení našeho právního zástupce nebo jsou v řešení
soudu či exekučně a jedná se jmenovitě o pohledávky:
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a) ve výši 16.768,– Kč – pohledávka za nezaplacené faktury bývalého zaměstnance p. Kožucha,
vyhlášena insolvence,
b) ve výši 21.025,– Kč – pohledávka za bývalým nájemcem kavárny p. Bartošem za nezaplacené
faktury – řešeno exekucí,
c) ve výši 21.700,– Kč – pohledávka za bývalým nájemcem kavárny p. Henzlem za nezaplacené
faktury – řešeno právním zástupcem.
9. Západočeské muzeum v Plzni neeviduje k 31. 12. 2018 žádné závazky. Veškeré závazky byly uhrazeny dle
splatnosti uvedené na fakturách.
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Kontrolní činnost
Zpráva o výsledcích finančních kontrol provedených
v Západočeském muzeu v Plzni (dále ZČM) v roce
2018 je opět zpracována a předkládána v souladu se
zákonem 320/2002 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou
416/2004 Sb. s jejími novelami., protože žádná
z připravovaných změn zákona 320/2002 Sb. nebyla
ani v roce 2018 poslaneckou sněmovnou přijata.
1. zhodnocení výsledků řídící kontroly
§ 26 zákona 320/2001 Sb. – předběžná kontrola
ZČM v Plzni přijalo na základě externích kontrol
provedených v minulých létech (na samém konci
roku 2015 a projednaných počátkem roku 2016)
opatření, která upravila postupy finanční kontroly
a jsou zapracována do interní směrnice č. 12, podle
níž bylo postupováno i v roce 2018 (jednalo se
o komplexní kontrolu hospodaření provedenou
zřizovatelem a kontrolu Ministerstva financí ČR
rovněž zaměřenou na hospodaření a nakládání
s majetkem).
V průběhu roku 2018 nevznikla situace, kdy by bylo
nutno postupovat podle ustanovení bodu 5 § 26
zákona 320/2001 Sb. Předběžné kontroly vycházely
ze systému dvou paralelně vedených číselných řad
vystavených objednávek, které se následně párovaly
s dodavatelskými fakturami. Tento systém byl
zaveden již v roce 2015, a je funkční a plně vyhovující.
Zajištění a provádění předběžné kontroly
u plánovaných a připravovaných operací ukládá
zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. ve svém
§ 26 pracovníkům, kteří byli jako příkazci operací
pověřeni k nakládání s veřejnými finančními
prostředky s tím, že se této předběžné kontroly
účastní i pověřený správce rozpočtu a hlavní účetní.
Úkoly vyžadující provádění předběžné kontroly tak
byly splněny.
§ 27 zákona 320/2001 Sb. – průběžná a následná
kontrola
V roce 2018 bylo v účetnictví ZČM zatím účtováno
o cca 1635 dodavatelských fakturách (stejný objem
jako v roce předchozím) a 2660 pokladních dokladech
(i zde zůstává počet zhruba stejný jako v roce 2017),
když v účetním deníku je zatím zachyceno téměř
16 300 záznamů (v době sestavení této roční zprávy
nebylo účetnictví ještě zcela uzavřeno). Tato čísla
potvrzují, že provádění průběžné i následné kontroly
je důležitým úkolem, se kterým se musí organizace
vyrovnat. I přes značný objem účetních operací
je možno konstatovat, že zjišťované nedostatky
nebyly nijak zásadní a že neměly dopad do výsledků
hospodaření organizace.
Z prováděných průběžných a následných finančních
kontrol proto nevyplynula žádná povinnost
kontaktovat příslušné státní zastupitelství nebo
další orgány činné v trestním řízení s upozorněním
na nesprávné použití veřejných finančních
prostředků.

Z finančních nákladů, kterým je trvale věnována
zvýšená pozornost, je třeba uvést obraty a zůstatky
zachycené na účtu 542000 – jiné pokuty a penále.
V roce 2018 byly na tento účet zaúčtovány 2 položky
v celkové výši 6 661 Kč, které se týkaly výměru ČSSP
ve výši 5661 Kč a výměru FÚ ve výši 1000 Kč (1. zápis
vztahující se k výměru ČSSP je již vyřešen a uzavřen,
2. zápis je krátce před uzavřením). Dalším účtem
zachycujícím finanční náklady, kterým je nutno
věnovat zvýšenou pozornost, je účet 5630000 –
kurzové ztráty. Zůstatek tohoto účtu je však vykázán
pouze ve výši 1 326 Kč (v roce předchozím byl tento
náklad přibližně stejný, a také kurzový zisk zachycený
na účtu 6630000 je podobný jako v roce 2017 – činí
pouhých 556,55 Kč.
Při
inventarizaci
hospodářských
prostředků
provedené k datu 31.12.2018 nebyly zjištěny
inventurní rozdíly a do účetnictví nevstupovaly
žádné operace, jimiž by bylo nutné tyto rozdíly
zachytit. Nebylo účtováno ani o přecenění majetku
(oblast zásob bude vhodné během roku 2019 ale
objektivně posoudit a rozhodnout o možném
přecenění).
Ochraně svěřeného majetku byla věnována
potřebná pozornost, a již dříve přijatá opatření, jimiž
se sledovalo snižování míry rizik, byla účinná.
§ 28 a 29 zákona 320/2001 Sb.
Zaměření kontrolní činnosti vycházelo opět z ročního
plánu vnitřního auditu ZČM sestaveného pro rok
2018. Činnost interního auditu zajišťoval v průběhu
roku 2018, stejně jako v létech předchozích,
1 pracovník s pracovním úvazkem 0,5.
Provedené interní audity se mj. zaměřily na správnost
poskytování cestovních náhrad u tuzemských
i zahraničních služebních cest, na hospodárnost
provozu vozidel vnitrozávodové dopravy při
sledování a dodržování norem spotřeby pohonných
hmot, na správnost tvorby fondu kulturních
a sociálních potřeb a užití vytvořených prostředků,
na dodržování pokladních limitů a na průběh čerpání
nároků dovolené . V rámci prováděné finanční
kontroly byly prověřovány namátkově vybrané
dodavatelské faktury a pokladní doklady. Provedené
audity nezjistily žádná větší pochybení. Číselné údaje
o činnosti interního auditu obsahuje tabulka tvořící
přílohu této zprávy označená jako č. 3.
Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního
systému
Vnitřní kontrolní systém a jeho přiměřenost
a účinnost nebyla během roku 2018 prověřována
žádnými externími orgány. Prověrka zřejmě
proběhne ve II. pololetí letošní roku, kdy zřizovatel
do svého plánu kontrolní činnosti zařadí komplexní
kontrolu hospodaření organizace. Nastavený
kontrolní systém proto nebyl během hodnoceného
roku nijak výrazněji upravován, stejně jakou soubor
29 interních směrnic, který byl doplněn o postupy
při ochraně osobních údajů (GDPR – směrnice č. 28)
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a rozšířen o interní směrnici upravující postupy při
přijímání darů.
Kromě souboru interních ekonomických směrnic,
jsou nedílnou součástí vnitřního kontrolního
systému další zásadní interní předpisy, které nebyly
upravovány (organizační řád ZČM, vnitřní předpis
s katalogem pracovních funkcí apod.). Dalším
důležitým pilířem vnitřního kontrolního systému
je roční plán interního auditu, který v roce 2018
obsahoval 13 úkolů, které byly v průběhu roku
splněny (podrobněji přiložená tabulka č 3 této
zprávy).
V souvislosti s hodnocením výsledků řídící kontroly,
prováděné podle příslušných ustanovení zákona
320/2001 Sb., je vhodné se rovněž zabývat dalšími
souvisejícími otázkami:
a) vytváření podmínek pro příznivé kontrolní
prostředí
V roce 2018 nevznikly žádné překážky, které by
bránily provádění kontroly. Do tohoto oddílu je
nutno opět zahrnout výsledky kontroly veřejnosti,
která svými podněty, připomínkami nebo stížnostmi
objektivně hodnotí výsledky práce Západočeského
muzea nejen v Plzni, ale i na odloučených
pracovištích – Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Národopisném muzeu v Plzni, Muzeu loutek
v Plzni a Muzeu církevního umění plzeňské diecéze.
Stejně jako v roce 2017, lze i v hodnoceném roce
2018 vyslovit plné uspokojení s kvalitou služeb
nabízených návštěvníkům ZČM, neboť v průběhu
celého roku 2018, nebyla od široké veřejnosti přijata
žádná písemná nebo ústní stížnost na poskytované
služby. Nebyly zaznamenány ani jiné odmítavé nebo
kritické podněty návštěvníků.
b) fungování systému zjišťování, vyhodnocování
a minimalizování rizik
Z provedeného hodnocení a analýzy vnějších
a vnitřních rizik za rok 2018 vyplynulo, že dopad rizik
byl v roce 2018 výrazně nižší nežli v roce předchozím.
Nebyly zaznamenány žádné útoky proti majetku
organizace, ani negativní dopady dopravních nehod.
Rovněž nebyly (s výjimkou 1 případu – výměr
České správy sociálního zabezpečení) uplatňovány
nároky na pojistné plnění u smluvní pojišťovny
Kooperativa a.s.. Celkový náklad za zaplacené
pojistné z povinného ručení a havarijní pojištění
představoval v roce 2018 částku 75 749 Kč, zatímco
nároky na náhradu dosáhly částky pouze 32 947 Kč.
Analýza rizik uvedla i další riziko, jehož dopad však
nelze vyčíslit případně odhadnout – jedná se o 4
lehčí pracovní úrazy, které si nevyžádaly pracovní
neschopnost .a nebyly způsobeny pochybením
organizace.
Postupy minimalizace rizika poškození nebo
zkrácení majetku a zejména muzejních sbírek
požárem případně krádeží se orientovaly na jejich
elektronickou ochranu. Ochranný protipožární
systém (napojení na pult HZS) je funkční v hlavní

budově a v objektech Zbiroh, Muzeum loutek,
Muzeum diecézní. Objekty Bolevec, Tylova, Nepomuk
a Rokycany jsou napojeny do vrátnice hlavní budovy,
v níž je stálá služba, která zajistí všechny potřebné
navazující úkony. V roce 2018 se nepodařilo vyřešit
problém napojení na pult HZS v oddělení národopisu;
objekt je připravován k celkové rekonstrukci, kterou
se problém elektronického zabezpečení v budoucnu
odstraní. V Rokycanech se dokončuje elektronická
ochrana v objektu v Ulici mládežníků. Zajištění další
budovy (sklad historického nábytku) je založeno na
telefonickém volání na čísla určených zaměstnanců.
Na PCO jsou napojeny všechny objekty kromě
Diecézního muzea a Zborovské.
c) organizace odpovědností příslušných
vedoucích a ostatních zaměstnanců
Vnitřní předpisy upravující zpracování účetnictví
a oběh účetních dokladů i předpis určující hlavní cíle
finanční kontroly, zůstaly v platnosti a jejich úpravy
se dotkly aktualizace okruhu pracovníků pověřených
prováděním finanční kontroly a doplnění
podpisových vzorů včetně určení doby začátku jejich
platnosti.
d) zajištění informačních funkcí v rámci systému
finanční kontroly
Schválený rozpočet pro rok 2018 obsahoval
neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 85 166 tis.
Kč. V průběhu roku se podařilo od zřizovatele získat
další zdroje, které posílily neinvestiční prostředky
v objemu 164 tis. Kč. Od Ministerstva kultury bylo
získáno na ochranu movitého kulturního dědictví
232 tis. Kč a na další 3 projekty VISK 173 tis. Kč
(všechny tyto prostředky byly poukázány přes
zřizovatele). Odsouhlasené dotace tak dosáhly částky
569 tis. Kč. Z dalších odsouhlasených žádostí bylo
získáno od GAČRu 343 tis. Kč, od Statutárního města
Plzeň 175 tis. Kč, z Nadace 700 let města Plzně 20 tis.
Kč, od města Rokycany 15 tis. Kč a ze Státního fondu
kultury ČR 70 tis. Prostředky přijaté mimo zřizovatele
představují 623 tis. Kč. Kromě toho byly přiděleny
prostředky na výstavy Heckel a Nosek ve výši 310 tis.
Kč a pro Muzeum loutek 64 tis. Kč.
Investiční příspěvky poskytnuté zřizovatelem
představovaly především prostředky na zprovoznění
oddělení paleodiverzity v Rokycanech ve výši
21 659 tis. Kč, na opravu vodního hamru v Dobřívě
ve výši 704 tis. Kč a na lokální opravu střechy
Národopisného muzea ve výši 133 Kč. Na nákupy
sbírkových předmětů (z investičních prostředků)
bylo vynaloženo 212 tis. Kč.
Podezření na předkládání chybných nebo neúplných
informací, které by mělo za následek porušení
pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky
v průběhu roku 2018 nevzniklo.
e) průběžné sledování a prověřování systému
finanční kontroly
Vnitřní kontrolní systém v roce 2018 splnil požadavky
na něj kladené, proto nebude nutné ani pro rok

115
2019 měnit jeho základní nástroje. Na počátku roku
2018 byl schválen plán interního auditu v němž byly
určeny okruhy činností, které budou prověřovány.
Všechny plánované úkoly byly splněny. Žádné
zásadní nedostatky nebyly zjištěny.
f) realizace doporučení jednotlivých typů
interního auditu
Roční plán interního auditu obsahoval celkem 13
úkolů, které se podařilo v průběhu sledovaného
období splnit. Zprávy z provedených auditů se
zaměřily na základní okruhy hospodaření a na toky
finančních prostředků a interní auditor je průběžně
předkládal řediteli ZČM. Vybrané zprávy (zejména
o výsledcích kontroly jednotlivých účetních
dokladů) předkládal také zástupci ředitele ZČM.
Pokud bylo nutné s výsledky provedených kontrol
seznámit širší okruh pracovníků, byla ředitelem ZČM
podána informace na poradě vedoucích pracovníků
organizace .
2. zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol
V roce 2018 žádná veřejnosprávní kontrola
neproběhla (s výjimkou České správy sociálního
zabezpečení, při níž bylo zjištěno jediné pochybení,
na jehož základě byl vystaven platební výměr
a vypočteno penále – viz komentář k § 27 zákona
320/2001 Sb. uvedený v úvodní čísti této zprávy).
Proto lze vycházet pouze z dílčích kontrol interního
auditu a z výsledků průběžně prováděného
externího auditu. Zjištění z těchto kontrol však
neupozornila na závažnější nedostatky.
Je proto možné se opět odvolat na závěr
veřejnosprávní kontroly Ministerstva financí,
které byly projednávány v roce 2016, kdy bylo
konstatováno, že „v organizaci je zaveden vnitřní
kontrolní systém a vytvořeny podmínky pro
provádění řídící kontroly. Nastavený řídící systém
vytváří předpoklady pro účelné a hospodárné
nakládání se svěřeným majetkem a příspěvky, které
Západočeskému muzeu v Plzni zřizovatel poskytl“.
3. hlavní nedostatky, které by mohly podstatně
ohrozit plnění rozhodujících úkolů
Hospodářské výsledky organizace by mohly být
negativně ovlivněny neuhrazenými pohledávkami
vznikající z hlavní činnosti, pokud by došlo k jejich
nárůstu. Tento stav nenastal, výše neuhrazených
pohledávek ve srovnání s rokem 2017 klesla téměř
o 30%, když v rozvaze jsou ke konci roku 2018 na účtu
odběratelů evidovány pohledávky ve výši 202 tis.
Kč. V této částce jsou nevypořádané pohledávky
z minulých let ve výši 59 tis. Kč (z toho 21 tis. Kč řeší
exekutor, bohužel zatím bez žádoucího výsledku.
Vymáhání další pohledávky ve výši 22 tis. Kč je řešeno
soudní žalobou).. Pohledávky vzniklé v průběhu roku
2018 a neuhrazené do 31.12.2018 představují částku
31 tis. Kč. Nevypořádané staré pohledávky (vzniklé
v roce 2006 a 2011) ve výši 1854,50 Kč a 1416 Kč byly
pro jejich malou výši a nevymahatelnost v průběhu
roku 2018, odepsány do nákladů organizace.

Výše uvedená struktura pohledávek dokládá,
že jejich výše nepředstavovala hrozbu, která by
mohla výrazněji ovlivnit hospodářské výsledky ZČM.
V závěru je třeba uvést, že nebyly zaznamenány
žádné pokusy ovlivňování zaměstnanců ZČM
vykonávajících finanční kontrolu, které by ztížily
nebo ohrozily jejich objektivní rozhodování.
Pohyby
finančních
prostředků
byly
plně
transparentní, inventarizace hmotného majetku byla
ukončena a žádné inventurní rozdíly nebyly zjištěny
a nemohlo být o nich účtováno.
Schvalovací i kontrolní procesy jsou podrobně
rozpracovány v interních směrnicích ZČM, které
nepřipouštějí, aby rozhodování o užití veřejných
financí prováděla pouze jedna osoba. Důsledné
uplatňování tohoto postupu vylučuje možnost, že by
došlo k nesprávnému použití veřejných prostředků.
4. opatření přijatá ke zkvalitnění řízení
a zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního
systému
Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, byly
v roce 2018 opět ověřovány formou průběžného
externího auditu a ke správnosti sestavení roční
účetní závěrky za rok 2018 se externí auditor
písemně vyjádří v závěru I. čtvrtletí 2019 a jeho výrok
se stane přílohou účetní závěrky, která bude předána
zřizovateli.. Lze opět reálně předpokládat, že výrok
auditora bude, tak jako v létech předchozích, bez
výhrad a proto nejsou zatím navrhována nová
opatření.
Důležitým úkolem roku 2019 bude udržení
vnitřního kontrolního systému v aktuálním stavu,
a proto budou interní směrnice ZČM upravující
ekonomickou agendu prověřeny a porovnány
s platnou legislativou a jejími úpravami; v případě
potřeby budou upraveny tak, že legislativní změny
budou do směrnic zapracovány.
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Opravy a udržování budov
muzea
Údržba:
• výtahy a plošiny
• EPS, EZS, CCTV
• běžná údržba v hlavní budově muzea
(technickým oddělením ZČM a dodavatelsky)
• výměna žaluzií za rolety v Přírodovědě, pravé
části UMPRUM a přednáškovém sále
Služby (revize):
• EPS, EZS, CCTV + rozhlas
• výtahy a plošiny
• FIDES dálkové spojení
• VZT + klimatizace
• SHZ stabilní hasicí zařízení – knihovna
• klima jednotka – knihovna
• klima jednotky v expozicích
• PHP + hydranty
• trezor ve sklepě (oddělení UMPRUM)
• UPS záložní zdroj
• požární klapky
• odvoz odpadu (celé ZČM)
Kopeckého sady 2 – hlavní budova
• Přeprava materiálu dle požadavků odd.
výstavnictví a asistence při přípravě výstav
• Vyklízecí práce a odvoz odpadu ze sklepních
prostor
• Opravy a běžná údržba na hlavní budově
Bolevecká náves 17
• Spolupráce při instalaci výstav odd. UMPRUM
• Údržba a opravy zařízení tech. oddělení a odd.
UMPRUM
• Přeprava sbírkových předmětů pro odd. UMPRUM
• Přeprava sbírkových předmětů pro odd.
konzervace
• Úprava prostor a přestěhování vybavení odd.
konzervace
• Úprava areálu
Tylova 22
• Montáž polic pro odd. konzervace.
• Spolupráce při instalaci výstav jednotlivých
oddělení
• Přeprava sbírkových předmětů a materiálu dle
požadavků jednotlivých oddělení
• Seřízení výměníkové stanice a výměna
pojišťovacího ventilu – část. dodavatelsky
• Opravy a běžná údržba v objektu
Národopisné muzeum náměstí republiky 13
• Přeprava sbírkových předmětů pro muzeum
• Spolupráce při instalaci výstav

•

Údržba a opravy dle požadavků muzea

Muzeum loutek náměstí republiky 23
• Výměna systémového oddělovače a seřízení
dopouštění vody do topného systému – část.
dodavatelsky
• Spolupráce při instalaci výstav
• Přeprava sbírkových předmětů pro muzeum
• Údržba dle požadavků muzea
• Opravy loutek – nepatřících mezi sbírkové
• Výroba nábytku pro výstavy
Muzeum církevního umění Františkánská 11
• Úprava areálu
• Opravy a údržba dle požadavků muzea
• Přeprava sbírkových předmětů a spolupráce při
instalaci výstav
Zborovská 40
•
•
•

Opravy a údržba dle požadavků jednotlivých
oddělení
Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků
jednotlivých oddělení
Spolupráce při instalaci výstav

Centrální depozitář Nepomuk
• Opravy a běžná údržba objektu
• Převozy sbírkových předmětů dle potřeby
jednotlivých oddělení
Zbiroh
• Nastěhování části vybavení z Dobříva
• Převozy dle potřeb jednotlivých oddělení
Rokycany J. Urbana 141
• Spolupráce při instalaci výstav
• Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků
jednotlivých oddělení
Rokycany Masarykovo nám. 135
• Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků
jednotlivých oddělení
Rokycany Malé nám. 123
• Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků
jednotlivých oddělení
• Stěhování odd. historie do objektu v ul. J.Knihy
Dobřív
• Přeprava předmětů na Hamernický den
• Přeprava sbírkových předmětů a materiálu dle
požadavků
• Vystěhování objektu a příprava na jeho
rekonstrukci – částečně dodavatelsky
• Odvoz předmětů a materiálu do Zbiroha a do
Rokycan – ul. J.Knihy
Rokycany ul. J. Knihy
• Nastěhování nábytku z objektu na Malém náměstí
• Předělání el. instalace ve výstavním sále
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•

Nastěhování vybavení z Dobříva

Rokycany ul. Mládežníků
• Rekonstrukce objektu
• Stěhování knih ze Zbiroha pro knihovnu v
Rokycanech
• Stěhování nábytku ze Zbiroha pro odd.
paleontologie

Publicita muzea
Přehled zpráv 2. 1. 2018 – 1. 2. 2018
Barbar!
V Plzni chystají oslavy republiky 30. 1. 2018 Barbar!
str. 64 KULTURA Alena Binterová
Domažlický deník
Slavný Miró je k vidění v Bavorské Rudě 12. 1. 2018
Domažlický deník str. 10 Region – Tipy na víkend
(haj)
Chebský deník
Klub funguje rok 12. 1. 2018 Chebský deník str. 10
Region – Tipy na víkend Barbora Šmudlová
Magazín Víkend DNES
Cesty za kávou 20. 1. 2018 Magazín Víkend DNES
str. 24 Recept výlet na víkend Jakub Pokorný
Mladá fronta DNES
Nadace, která dává Plzni život 2. 1. 2018 Mladá
fronta DNES str. 18 Plzeňský kraj Jan Vitinger
Tipy na víkend 13. 1. 2018 Mladá fronta DNES str. 18
Kraj Plzeňský
Unikátní výstava českých zbraní 27. 1. 2018
Mladá fronta DNES str. 19 Kraj Plzeňský (jav)
Plzeňský deník
Kde domov můj? zeptá se letos Plzeň 2. 1. 2018
Plzeňský deník str. 18 Říjen 2018 (pk, jk)
Výstava Archeologie ze vzduchu 4. 1. 2018
Plzeňský deník str. 3 region zpravodajství (naš)
V Plzni funguje veřejná skříň 1. 1. 2018
Plzeňský deník str. 2 Region / Zpravodajství (mrak)
Slavný Miró je k vidění v Bavorské Rudě 12. 1. 2018
Plzeňský deník str. 10 Region – Tipy na víkend (haj)
Přednáška o zrodu památkové péče 18. 1. 2018
Plzeňský deník str. 10 Zábava (haj)
Dominik Mačas představuje Josefa Hodka a knihu
19. 1. Plzeňský deník str. 3 Region/Zpravodajství
V sadech pod Západočeským muzeem našli
mrtvého muže 23. 1. 2018 Plzeňský deník str. 1
Titulní strana (lm)
Přednáška o Pompejích bude v muzeu 23. 1. 2018
Plzeňský deník str. 10 Zábava (haj)
Nová Česká píseň koncertuje v muzeu 24. 1. 2018
Plzeňský deník str. 9 Deník plus (haj)
Muzea v Plzni a Klatovech se promění za desítky
milionů 25. 1. 2018 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
Pavel Korelus
Smetanovské dny začnou masopustem, pokračují
výstavami a sympoziem 29. 1. 2018 Plzeňský deník
str. 58 Kultura, výstavy – příloha (haj)
MUZEA 29. 1. 2018 Plzeňský deník str. 65 Kultura,
programy – příloha
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ROKYCANSKO 29. 1. 2018 Plzeňský deník str. 71
Kultura, programy – příloha

Kalendář akcí – od 29. 1 . do 20. 2. 2018, 29.1.2018
Zemědělec str. 40 Zemědělský servis

SOCIALISMUS V PLZNI 30. 1. 2018 Plzeňský deník
str. 10 Zábava

Přehled zpráv 2. 2. 2018 – 27. 2. 2018
5plus2
Nový relax u muzea, 9. 2. 2018 5plus2 str. 4
Blanensko a Vyškovsko Zuzana Brandová

Právo
INFORMUJEME, 3. 1. 2018 Právo str. 11 Jihozápadní
Čechy
Exlibris i erotika. Připomíná se Josef Hodek, 19. 1.
2018 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
INFORMUJEME, 19. 1. 2018 Právo str. 11 Jihozápadní
Čechy
INFORMUJEME, 23. 1. 2018 Právo str. 13 Jižní Čechy
Plzeňský kraj kývl na opravu domů národopisného
muzea, 24. 1. 2018 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy
Jan Švábek
Stalin jako porybný i zkáza Pětatřicátníků, 29. 1. 2018
Právo str. 15 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
Rokycanský deník
Tipy z regionu, 3. 1. 2018 Rokycanský deník str. 10
Zábava
Zbirožští nahlédnou do vykopávek ze vzduchu, 4. 1.
2018 Rokycanský deník str. 2 region zpravodajství
Božena Šopejstalová
Muzeum Dr. B. Horáka zve na prednášku: CHKO Brdy
po dvou letech, 4. 1. 2018 Rokycanský deník str. 10
Zábava (red)
Vánoce s Charitou v muzeu vrcholí, 5. 1. 2018
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana (hav)
Výstavy v muzeu hned pokračují, 8. 1. 2018
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana (hav)
Zájemci vyrazí po stopách Jana z Rokycan, 8. 1. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region (naš)
Tipy z regionu, 10.1.2018 Rokycanský deník str. 9
Deník plus
Jana z Rokycan připomene sobota, 11. 1. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region / Zpravodajství (naš)
Muzeum zve dnes na přednášku: CHKO Brdy
po dvou letech, 11.1.2018 Rokycanský deník str. 9
Deník plus (red)

Spála: Chceme, aby se muzeum dostalo
návštěvníkům pod kůži, 16. 2. 2018 5plus2 str. 2
Teplicko Pavel Přibyl
COT business
Bez bariér a omezení po jihozápadních Čechách,
7. 2. 2018 COT business str. 40 Region měsíce/
Plzeňský kraj Gaja Koláčková
Doma DNES
KALEIDOSKOP, 21. 2. 2018 Doma DNES str. 5 Aktuality
Domažlický deník
Masopust i festival jídla bude s Mladinou, 9. 2. 2018
Domažlický deník str. 10 Region / Tipy na víkend(haj)
Smetanovské dny se věnují času i výročím republiky,
22. 2. 2018 Domažlický deník str. 10 Zábava
Miroslava Tolarová
Haló noviny
Abstraktnímu pojmu času, 24. 2. 2018 Haló noviny
str. 2 Z domova
Chebský deník
Masopustní průvody táhnou krajem, 9. 2. 2018
Chebský deník str. 10 Regio / Tipy na víkend (red)
Instinkt
Kam na víkend?, 22. 2. 2018 Instinkt str. 70 Styl –
Servis Karolína Vopičková
Klatovský deník
Nové výstavy se věnují času, 23. 2. 2018
Klatovský deník str. 12 Region (tom)
Mladá fronta DNES
Výstava Plzeň za socialismu připomíná zrůdné
ideologie, 2. 2. 2018 Mladá fronta DNES str. 14
Kraj Plzeňský – Jan Vitinger
Po stopách brouka Pytlíka v muzeu, 8. 2. 2018
Mladá fronta DNES str. 16 Kraj Plzeňský (jav)

Brdy a CHKO zítra přiblíží Fišer, 17.1.2018
Rokycanský deník str. 2 Region/Zpravodajství (naš)

Masopust prošel Plzní, Baxa se bál břitvy, 12. 2. 2018
Mladá fronta DNES str. 13 Kraj Plzeňský Jan Vitinger

V muzeu o Brdech se šéfem správy, 18. 1.2018
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana (naš)

Archeologové představí nejzajímavější výzkumy,
21.2.2018 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj Karlovarský
– Jana Plechatá

Terciáni stihli výstavu o vysvědčení, 1. 2. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region (vo, vh)
Tachovský deník
Bude se hovořit o zničených kostelech, 1. 2. 2018
Tachovský deník str. 1 Titulní strana
Zemědělec
Kalendář akcí – od 22. 1. do 9. 2. 2018, 22. 1. 2018
Zemědělec str. 48 Zemědělská technika

Smetanovské dny? To není jen klasická hudba, říká
šéfka festivalu, 21. 2. 2018 Mladá fronta DNES str. 16
Kraj Plzeňský Jan Vitinger
Plzeňské festivaly lákají anděly do svých řad, 23 2.
2018 Mladá fronta DNES str. 18 Kraj Plzeňský (jav)
Plzeňský deník
O skle a Františku Pečeném bude vyprávět Jan Mergl,
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7.2.2018 Plzeňský deník str. 10 Zábava (haj)
Masopust i festival jídla s Mladinou, 9. 2. 2018
Plzeňský deník str.10 Region/Tipy na víkend (haj, job)
Výstava prozradí, jak se učilo před sto lety,12. 2. 2018
Plzeňský deník str. 3 Region / Zpravodajství Klára
Mrázová

Jan Rokycana ožije pozítří v muzeu, 13. 2. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region – zpravodajství (hav)
BROUCI V MUZEU, 13. 2. 2018 Rokycanský deník
str. 3 Region – zpravodajství
Výtvarníci budou dnes odměněni, 22. 2. 2018
Rokycanský deník str. 2 region zpravodajství (hav)

Komentovaná prohlídka řemesel, 14 .2. 2018
Plzeňský deník str. 10 Zábava (haj)

Výtvarníci byli včera odměnění, 23. 2. 2018
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana (hav)

Plzeň pouští akademii, gymnázium i knihovnu, 15. 2.
2018 Plzeňský deník str. 2 Region / Zpravodajství
Dana Veselá

Senátorka pořádá výstavu, 27. 2. 2018
Rokycanský deník str. 4 Region – zpravodajství (hav)

Smetanovské dny se věnují času i výročím republiky,
22.2.2018 Plzeňský deník str. 10 Zábava Miroslava
Tolarová
Nové výstavy se věnují času, 23.2.2018
Plzeňský deník str. 12 Region (tom)
Muzeum vystavuje i Hodkovy erotické listy, 26. 2.
2018 Plzeňský deník str. 57 Příloha – Kultura/
literatura Hana Josefová
ZÁBAVNÉ POŘADY a JINÉ AKCE, 26. 2. 2018
Plzeňský deník str. 61 Příloha – Kultura/program
PŘEDNÁŠKY BESEDY, 26. 2. 2018 Plzeňský deník
str. 62 Příloha – Kultura/program
MUZEA, 26. 2. 2018 Plzeňský deník str. 65 Příloha –
Kultura/program
Velikonoční jarmark v Národopisném muzeu
Plzeňska 27. a 28. 3. / 9.00 – 17.00, 26. 2. 2018
Plzeňský deník str. 65 Příloha – Kultura/program
Právo
INFORMUJEME, 8. 2. 2018 Právo str. 13 Jihozápadní
Čechy
INFORMUJEME, 14. 2. 2018 Právo str. 10 Západní
Čechy – Plzeňský kraj, Karlovarský kraj
Smetanovské dny: hudba, výstavy a čas, 22. 2. 2018
Právo str. 13 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
Jak chtěl císařpán předčasně slavit vítězství, 24. 2.
2018 Právo str. 23 Region Čechy Ivan Blažek
České Budějovice, 26. 2. 2018 Právo str. 10 Západní
Čechy – Plzeňský kraj, Karlovarský kraj
Rokycanský deník
Brouk Pytlík navštíví muzeum, 6. 2. 2018 Rokycanský
deník str. 2 Region (naš)

Tachovský deník
Muzeum nabídne výstavu o zbožnosti, 8. 2. 2018
Tachovský deník str. 2 Region (red)
Lidová pobožnost v muzeu, 19. 2. 2018 Tachovský
deník str. 1 Titulní strana
Smetanovské dny se věnují času i výročím republiky,
22 .2. 2018 Tachovský deník str. 10 Zábava Miroslava
Tolarová
Zemědělec
Kalendář akci – od 5. 2. do 23. 2. 2018, 5. 2. 2018
Zemědělec str. 48
Zemědělec (newsletter), „Jste v obraze? …
legislativa, normy, technická řešení a voda“, 5. 2.
2018 Zemědělec (newsletter) str. 0 Další akce
„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická
řešení a voda“, 6. 2. 2018 Zemědělec (newsletter)
str. 0 Další akce
Přehled zpráv 2. 3. 2018 – 31. 3. 2018
5plus2
V rokycanském muzeu oslaví Velikonoce, 9. 3. 2018
5plus2 str. 3 Plzeňsko, Rokycansko, Tachovsko (lad)
Domažlický deník
Kraj se chystá na velikonoce, 26. 3. 2018
Domažlický deník str. 2 Region
Mladá fronta DNES
V 19. století si Plzeňané začali užívat volný čas, 2. 3.
2018 Mladá fronta DNES str. 14 Plzeňský kraj Jan
Vitinger
Dvaadvacet dní, devět sálů, tisíce lidí, 23. 3. 2018
Mladá fronta DNES str. 15 Kraj Plzeňský Jan Vitinger
Tipy Víkend ve znamení Velikonoc, 23. 3. 2018
Mladá fronta DNES str. 16 Kraj Plzeňský (tx)

ROKYCANSKO DNES, 8. 2. 2018 Rokycanský deník str.
1 Titulní strana (naš)

Centrum Plzně ožije velikonočními tradicemi, 27. 3.
2018 Mladá fronta DNES str. 18 Kraj Plzeňský (jav)

Přiblíží mistra Jana Rokycanu, 8. 2. 2018 Rokycanský
deník str. 3 Region (naš)

V muzeu lidé mohou nakrmit obřího krtka, 28. 3. 2018
Mladá fronta DNES str. 17 Plzeňský kraj Jan Vitinger

Masopust i festival jídla s Mladinou, 9. 2. 2018
Rokycanský deník str. 10 Region / Tipy na víkend
(haj)

Mostecký deník
Tipy na příští týden, 10. 3. 2018 Mostecký deník str. 4
narodili se servis mostecko

Osm broučků zahájilo hmyzí expozici, 10. 2. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region – zpravodajství

V muzeu bude přednáška, 13. 3. 2018
Mostecký deník str. 1 Titulní strana (edb)
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Plzeňský deník
Děti se učily jako před sto lety, 14. 3. 2018
Plzeňský deník str. 2 Region / Zpravodajství
Výstava připomene nejznámější plzeňskou
etnografku Ulčovou, 22. 3. 2018 Plzeňský deník str. 3
Region/zpravodajství (maš)
S Janem Merglem o hodinách, 26. 3. 2018 Plzeňský
deník str. 10 Zábava (haj)
Zdeněk Vimr se rozloučil s Novou Českou písní,
26. 3. 2018 Plzeňský deník str. 54 Příloha – Plzeňský
kulturní servis Marie Nováková
Festival duchovní kultury 2018 Letnice umělců –
8. ročník 3. 4. – 20. 5., 26. 3. 2018 Plzeňský deník
str. 64 Příloha – Plzeňský kulturní servis

Vynášení Smrtky, 15. 3. 2018 Rokycanský deník str. 9
Deník plus (red)
Rokycanští zítra vynesou zimu, 17. 3. 2018
Rokycanský deník str. 2 region zpravodajství (naš)
Vynášení Smrtky, 17. 3. 2018 Rokycanský deník str. 9
deník plus (red)
Muzeum Horáka slaví Velikonoce, 20. 3. 2018
Rokycanský deník str. 11 Region – Zpravodajství
(naš)
Velikonoce vstupují do muzea, 23. 3. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region (naš)
Velikonoční je ochutnávka muzea, 24. 3. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region (naš)

MUZEA, 26. 3. 2018 Plzeňský deník str. 65 Příloha –
Plzeňský kulturní servis

Smrtka putovala od muzea. Skončila ve vodním toku
Klabava, 24. 3. 2018 Rokycanský deník str. 4 Moje
rodina

Velikonoční jarmark v Národopisném muzeu
Plzeňska, 27. a 28. 3. / 9.00 – 17.00, 26. 3. 2018
Plzeňský deník str. 65 Příloha–Plzeňský kulturní servis

V muzeu odměnili velikonoční vítěze, 28. 3. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region / Zpravodajství
Božena Šopejstalová

ROKYCANSKO, 26. 3. 2018 Plzeňský deník str. 71
Příloha – Plzeňský kulturní servis

Rytmus života
Cesta nejen za pivem., 26. 3. 2018 Rytmus života
str. 34 Svět jako na dlani M. Odvárková

Tipy z regionu, 27. 3. 2018 Plzeňský deník str. 10
Zábava (haj)
PLZEŇSKO VČERA, 28. 3. 2018 Plzeňský deník str. 1
Titulní strana

Sedmička
Do Plzně nejen za pivem, 8. 3. 2018 Sedmička str. 42
Cestování med

Právo
INFORMUJEME, 5. 3. 2018 Právo str. 10 Západní
Čechy – Plzeňský kraj, Karlovarský kraj

Tina
Po stopách brouka Pytlíka, 14. 3. 2018 Tina str. 4
Zajímavosti

Plzeň, 6. 3. 2018 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy
JAK VYPUCOVAT PIKENÝRA., 7. 3. 2018 Právo str. 11
Jihozápadní Čechy (ib)

Týdeník Domažlicko
Kalendárium osobností, 14. 3. 2018 Týdeník
Domažlicko str. 11

Děti se v plzeňské zoo učí jako před sto lety, 14. 3.
2018 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy Jan Švábek

Kalendárium osobností, 21. 3. 2018 Týdeník
Domažlicko str. 11

INFORMUJEME, 16. 3. 2018 Právo str. 11 Jihozápadní
Čechy

Vyškovské noviny
Uvidí i 1 600 let starou čutoru, 2. 3. 2018 Vyškovské
noviny str. 10 Kam na Vyškovsku Alena Grycová

INFORMUJEME, 20. 3. 2018 Právo str. 11 Jihozápadní
Čechy
INFORMUJEME, 29. 3. 2018 Právo str. 13 Jihozápadní
Čechy
V Plzni se můžete vydat na výpravu spletí kořenů,
31. 3. 2018 Právo str. 12 region čechy Ivan Blažek
Rokycanský deník
Dobřívský hamr obsadí řemeslníci, 6. 3. 2018
Rokycanský deník str. 2 region zpravodajství Šárka
Meissnerová
V muzeu pořádají velikonoční soutěž, 12. 3. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region (hav)
Rokycanští vynesou zimu, 13. 3. 2018 Rokycanský
deník str. 2 Region (naš)
Muzeum má problémy se statikou. Přesto funguje,
14. 3. 2018 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana (naš)

Přehled zpráv 4. 4. 2018 – 2. 5. 2018
5plus2
Loutku botanika chránili cestovatelé lépe než foťáky,
6. 4. 2018 5plus2 str. 2 Ladislav Vaindl
Úpěšnou kariéru zničila malíři Amazonka s rudými
hvězdami, 27. 4. 2018 5plus2 str. 3 Ladislav Vaindl
Domažlický deník
Vzhůru na výlet! Turistická sezona se právě
rozbíhá, 7. 4. 2018 Domažlický deník str. 3 Region/
Zpravodajství (maš, km, tš)
Milovníci turistiky, přijďte do Přeštic, 13. 4. 2018
Domažlický deník str. 11 Region (haj)
Haló noviny
FOTO, 20. 4. 2018 Haló noviny str. 2 Z domova
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Chebský deník
Do Chebu zavítá Božská Sarah, 13. 4. 2018 Chebský
deník str. 12 Region (žip)

Výstava v Plzni přibližuje legendární letce z RAF,
23. 4. 2018 Právo str. 16 Jihozápadní Čechy Jan
Švábek

Metro
100 let ve vzduchu, 20. 4. 2018 Metro str. 9 Domov

Plzeň, 24. 4. 2018 Právo str. 11 Západní Čechy –
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj

Mladá fronta DNES
Na Střelnici dnes bude sucho, 10. 4. 2018
Mladá fronta DNES str. 17 Kraj Plzeňský (jav)
V Muzeu loutek vystavují i 90 let starého Dupáka,
11. 4. 2018 Mladá fronta DNES str. 17 Plzeňský kraj
Jan Vitinger
Sté narozeniny zapomenutého Bimby, 19. 4. 2018
Mladá fronta DNES str. 16 Kraj Plzeňský Jan Vitinger
Století československého letectva na výstavě, 25. 4.
2018 Mladá fronta DNES str. 14 Plzeňský kraj (ČTK)
Skupova Plzeň letos přivítá Divadlo bratří Formanů,
26. 4. 2018 Mladá fronta DNES str. 18 Kraj Plzeňský –
Jan Vitinger
Tradiční „Máje“ budou v muzeu, 26. 4. 2018
Mladá fronta DNES str. 18 Kraj Plzeňský (jav)
Tradiční májku už postavili včera v muzeu, 27. 4.
2018 Mladá fronta DNES str. 11 Kraj Plzeňský (jav)
Plzeňský deník
Publikaci milníky času pokřtili v muzeu, 4. 4. 2018
Plzeňský deník str. 2 Region – Zpravodajství,
Plzeňský dějepis
Vzhůru na výlet! Turistická sezona se právě rozbíhá,
7. 4. 2018 Plzeňský deník str. 3 Region/Zpravodajství
(maš, km, tš)

Skupovu Plzeň ozdobí Formani, 26. 4. 2018
Právo str. 12 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
INFORMUJEME, 26. 4. 2018 Právo str. 13 Jihozápadní
Čechy
Začíná proměna plzeňského nábřeží, 2. 5. 2018 Právo
str. 14 Jihozápadní Čechy – Jihočeský a Plzeňský kraj
Ivan Blažek
Rokycanský deník
Gymnazisté zvou do muzea, 4. 4. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region – zpravodajství (naš)
Děti z Ráčku obsadí muzeum, 4. 4. 2018
Rokycanský deník str. 3 Region – zpravodajství (vh)
Gymnazisté vystavují v muzeu, 5. 4. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region / Zpravodajství (naš)
ROKYCANSKO VČERA, 6. 4. 2018 Rokycanský deník
str. 1 Titulní strana
Muzeum s gymnáziem k jubileu státu, 7. 4. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region/Zpravodajství
Úterý bude se znalcem Amazonky, 7 .4. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region/Zpravodajství (hav)
Janský zítra přiblíží Amazonku, 9. 4. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region – zpravodajství (vi)
Janský přiblížil Amazonku, 11. 4. 2018
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana (naš)

V muzeu se přednáší o umění, 11. 4. 2018 Plzeňský
deník str. 10 Zábava (haj)

Muzeum chystá program dětem, 11. 4. 2018
Rokycanský deník str. 3 Region (šme)

Milovníci turistiky, přijďte do Přeštic, 13. 4. 2018
Plzeňský deník str. 11 Region (haj)

Den Země oslovil rokycanské muzeum, 16. 4. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region (hav)

O posvátných místech pohovoří Luděk Krčmář,
17. 4. 2018 Plzeňský deník str. 9 Deník plus (haj)

Z průvodce Petra se stal Ferda Mravenec, 16. 4. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region

Výročí letectví, 20. 4. 2018 Plzeňský deník str. 1
Titulní strana (haj)

Muzeum Dr. Horáka zve na výpravu, 24.4.2018
Rokycanský deník str. 2 Region/zpravodajství (naš)

Blíží se Skupova Plzeň. Přijedou bratři Formanovi,
26. 4. 2018 Plzeňský deník str. 10 Zábava (haj)

Tachovský deník

Milion pro prezentaci Plzně, 28. 4. 2018
Plzeňský deník str. 3 Region (dav)
Svět kořenů je plný barev, 30. 4. 2018 Plzeňský deník
str. 28 Příloha – Kultura Hana Josefová
Festival duchovní kultury Letnice umělců – do 20. 5. ,
30. 4. 2018 Plzeňský deník str. 34 Příloha – Kultura
Právo
FOTO, 11. 4. 2018 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy (ib)
Republika v Depu: stopy, fakta, emoce, 18. 4. 2018
Právo str. 11 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
INFORMUJEME, 20. 4. Právo str. 11 Jihozápadní Čechy

Milníky času představují zlatou cestu, 5. 4. 2018
Tachovský deník str. 2 Region / Zpravodajství
Erasmus v Přimdě je u konce, 21. 4. 2018
Tachovský deník str. 1 Titulní strana
Školáci z Přimdy a z ciziny připomněli osobnosti
a věnovali se také charitě, 25.4.2018 Tachovský deník
str. 3 Region – zpravodajství Jindřich Sýkora
Týdeník Plzeňsko
Užitečné webové adresy, 18. 4. 2018
Týdeník Plzeňsko str. 10 Praktické informace
VÝSTAVY, 18. 4. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 11 Kulturní
servis
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O čem se mluví, 25. 4. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 4
O čem se mluví

Triumf muzea za Počin roku, 22 .5. 2018
Chebský deník str. 1 Titulní strana (mel)

Praktické informace, 25.4. 2018 Týdeník Plzeňsko
str. 10 Praktické informace

Plzeň–město, 1. 6. 2018 Chebský deník str. 10
Region/Tipy na víkend

VÝSTAVY, 2. 5. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 11
Kulturní servis

Mladá fronta DNES
V Dobřívě opravují nejstarší středoevropský hamr,
24. 5. 2018 Mladá fronta DNES str. 15 Kraj Plzeňský
Ladislav Vaindl

Týdeník Rokycansko
MUZEUM Dr. B. Horáka Rokycany, 18. 4. 2018
Týdeník Rokycansko str. 10 Praktické informace
VÝSTAVY, 18. 4. 2018 Týdeník Rokycansko str. 11
Kulturní servis
Praktické informace, 25. 4. 2018 Týdeník Rokycansko
str. 10 Praktické informace
Kulturní servis, 25. 4. 2018 Týdeník Rokycansko
str. 11 Kulturní servis
MUZEUM Dr. B. Horáka Rokycany,2. 5. 2018
Týdeník Rokycansko str. 10 Praktické informace
VÝSTAVY, 2. 5. 2018 Týdeník Rokycansko str. 11
Kulturní servis
Přehled zpráv 25. 4. 2018 – 1. 6. 2018
5plus2
Muzeum oslavilo Máje, 4. 5. 2018 5plus2 str. 5
Plzeňsko, Rokycansko, Tachovsko
Vodní kola utichla, vzácný dobřívský hamr
čeká oprava, 25. 5. 2018 5plus2 str. 2 Plzeňsko,
Rokycansko, Tachovsko Ladislav Vaindl
Korzet, vějíře i krajky. To vše nosívaly naše
prababičky, 1. 6. 2018 5plus2 str. 2 Plzeňsko,
rokycansko, Tachovsko Ladislav Vaindl
Art + antiques
Blízkovýchodní řemeslo, 10. 5. 2018 Art + antiques
str. 70 Antiques Jindřich Mleziva
Baví mě žít
NAŠE TIPY, 16. 5. 2018 Baví mě žít str. 74 Baví mě
cestovat Michaela Vaňková
Berounský deník
Tipy deníku, 29. 5. 2018 Berounský deník str. 2
Berounsko – zpravodajství
Brněnský deník
ZÁPADNÍ ČECHY, 16. 5. 2018 Brněnský deník str. 60
Příloha – Deník Festivaly
Havlíčkobrodský deník
ZÁPADNÍ ČECHY, 16. 5. 2018 Havlíčkobrodský deník
str. 60 Příloha – Deník Festivaly
Hradecký deník
ZÁPADNÍ ČECHY, 16. 5. 2018 Hradecký deník str. 60
Příloha – Festivalový Deník
Chebský deník
Prameny čeká požehnání, 4. 5. 2018 Chebský deník
str. 10 Tipy na víkend

Muzejní noc zavede lidi i do rozhlasových studií,
25. 5. 2018 Mladá fronta DNES str. 13 Kraj Plzeňský –
Jan Vitinger
Lidé v Blovicích se vracejí do časů prababiček,
29. 5. 2018 Mladá fronta DNES str. 17 Kraj Plzeňský
Ladislav Vaindl
Moravskoslezský deník
ZÁPADNÍ ČECHY, 16. 5. 2018 Moravskoslezský deník
str. 60 Příloha – Festivaly
Olomoucký deník
ZÁPADNÍ ČECHY, 16. 5. 2018 Olomoucký deník str. 60
Festivaly – příloha
Plzeňský deník
Konvoj vyrazí už v sobotu, 4. 5. 2018 Plzeňský deník
str. 10 Region – Tipy na víkend (maš)
Muzeum vám dnes přiblíží Orient, 9. 5. 2018
Plzeňský deník str. 10 Zábava (jš)
Tipy z regionu, 10. 5. 2018 Plzeňský deník str. 10
Zábava
ZÁPADNÍ ČECHY, 16. 5. 2018 Plzeňský deník str. 68
Příloha – Festivaly
FOTO, 18. 5. 2018 Plzeňský deník str. 2 Region/
Zpravodajství
Dobřívský hamr obsadili kováři, 21. 5. 2018
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana Václav Havránek
Výstava dnes připomene fotografa Viléma Heckela,
21. 5. 2018 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana Klára
Mrázová
Muzeum získalo zvláštní ocenění za návrat sbírek,
22. 5. 2018 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana (pk)
Jubilant Vilém Heckel je v sadech, 22. 5. 2018
Plzeňský deník str. 2 Region
Muzeum dnes zve na drahé a obecné kovy,
23. 5. 2018 Plzeňský deník str. 9 Deník plus
ZÁBAVA, 24. 5. 2018 Plzeňský deník str. 10 Zábava
Je tu Plzeňská muzejní noc. Kam vyrazit?, 25. 5. 2018
Plzeňský deník str. 12 (jš)
Publikace o Lidicích i Plzni byla pokřtěna, 28. 5. 2018
Plzeňský deník str. 2 region zpravodajství Martin
Šiška
Skupova Plzeň slibuje zážitky, 28. 5. 2018
Plzeňský deník str. 52 Příloha kultura (dv)
SKUPOVA PLZEŇ – program, 28. 5. 2018 Plzeňský
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deník str. 64 Příloha kultura
Programy, 28. 5. 2018 Plzeňský deník str. 65 Příloha
kultura
Tipy deníku, 29. 5. 2018 Plzeňský deník str. 2 Region
Národopisné muzeum Plzeňska bude dnes zcela
uzavřeno, 1. 6. 2018 Plzeňský deník str. 3 Region/
Zpravodajství (jš)
Plzeň–město, 1. 6. 2018 Plzeňský deník str. 11
Region/Tipy na víkend
Právo
OCENĚNÍ PRO MUZEUM, 22. 5. 2018 Právo str. 11
Jihozápadní Čechy (ib)
FOTO, 29. 5. 2018 Právo str. 12 Jihozápadní Čechy
(zaš)
Pražský deník
ZÁPADNÍ ČECHY, 16. 5. 2018 Pražský deník str. 60
Příloha – festivaly
Prima vychytávky
HLAVNÍ MĚSTO PIVA, 25. 4. 2018 Prima vychytávky
str. 52 Cestování M. Šefl
Rokycanský deník
Rokycany se ode dneška stávají světovým unikátem,
18. 5. 2018 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana (naš)
Hamernický den v Dobřívě zpestří historický expres,
19. 5. 2018 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana
Václav Havránek
V ulici Mládežníků je muzeum, 19. 5. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region/Zpravodajství (naš)
Tipy deníku, 29. 5. 2018 Rokycanský deník str. 2
Region
Styl pro ženy
Markéta Sulejmani: Rodiče si u nás kupují pohodu,
29. 5. 2018 Styl pro ženy str. 14 Osobnost
Týdeník Domažlicko
Skupova Plzeň přiveze (pra)Hurvínka, 23. 5. 2018
Týdeník Domažlicko str. 12 Kultura regionu
Týdeník Chebsko
Skupova Plzeň přiveze (pra)Hurvínka, 23. 5. 2018
Týdeník Chebsko str. 12 Kultura regionu (dv)
Týdeník Karlovarsko
Skupova Plzeň přiveze (pra)Hurvínka, 23. 5. 2018
Týdeník Karlovarsko str. 12 Kultura regionu (dv)
Týdeník Klatovska
Skupova Plzeň přiveze (pra)Hurvínka, 23. 5. 2018
Týdeník Klatovska str. 12 Kultura regionu (dv)
Týdeník Plzeňsko
Užitečné webové adresy, 16. 5. 2018
Týdeník Plzeňsko str. 10 Praktické informace
Kulturní servis, 16. 5. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 11
Kulturní servis

O čem se mluví, 23. 5. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 4
O čem se mluví
Skupova Plzeň přiveze (pra)Hurvínka, 23. 5. 2018
Týdeník Plzeňsko str. 12 Kultura regionu (dv)
KONCERTY, 30. 5. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 11
Kulturní servis
Týdeník Rokycansko
Poradny, 16. 5. 2018 Týdeník Rokycansko str. 10
Praktické informace
Kulturní servis, 16. 5. 2018 Týdeník Rokycansko
str. 11 Kulturní servis
Město se pyšní unikátem, 23. 5. 2018 Týdeník
Rokycansko str. 2 Zpravodajství z Rokycan (naš)
DOBŘÍV, 23. 5. 2018 Týdeník Rokycansko str. 5
Z obcí na Rokycansku (vh, šme)
Skupova Plzeň přiveze (pra)Hurvínka, 23. 5. 2018
Týdeník Rokycansko str. 12 Kultura regionu
Poradny, 30. 5. 2018 Týdeník Rokycansko str. 10
Praktické informace
VÝSTAVY, 30. 5. 2018 Týdeník Rokycansko str. 11
Kulturní servis
Týdeník Sokolovska
Skupova Plzeň přiveze (pra)Hurvínka, 23. 5. 2018
Týdeník Sokolovska str. 12 Kultura regionu (dv)
Týdeník školství
Týdeník ŠKOLSTVÍ rozdává dárky, 2.5.2018
Týdeník školství str. 13 red
Výlet do Plzně pro školní kolektivy i pro rodiny,
2. 5. 2018 Týdeník školství str. 13
Týdeník ŠKOLSTVÍ rozdává dárky, 16. 5. 2018
Týdeník školství str. 10 red
Týdeník Tachovská jiskra
Skupova Plzeň přiveze (pra)Hurvínka, 23. 5. 2018
Týdeník Tachovská jiskra str. 12 Kultura regionu
Ústecký deník
ZÁPADNÍ ČECHY, 16. 5. 2018 Ústecký deník str. 60
Příloha – Festivaly
Veřejná správa
Město, které nemá historii, je o mnohé ošizeno,
16. 5. 2018 Veřejná správa str. 20 Rozhovor Jiří Chum
Přehled zpráv 2.6.2018 – 2.7.2018
Aha!
Chtěl udělat lidem radost, 6. 6. 2018 Aha! str. 8
aktuálně (zb)
Art + antiques
Domácí výstava roku 2017, 7. 6. 2018 Art + antiques
str. 8 Zprávy tkl
Berounský týden
Výstavy, 5. 6. 2018 Berounský týden str. 11 Kulturní
servis/Koncerty, výstavy
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Blesk pro ženy
Jak si užít TÝDEN, 25. 6. 2018 Blesk pro ženy str. 100
Vztahy
Domažlický deník
Cyklisty nepronásledujte, stálo na vysvědčení
za Rakouska–Uherska, 30. 6. 2018 Domažlický deník
str. 3 region zpravodajství Klára Mrázová
Instinkt
Zaživa pohřben v hotelu Continental, 14. 6. 2018
Instinkt str. 50 Společnost – příběh Tomáš Čechtický
Kreativ Praktická žena
Podívejte se, CO KDE KDO UMÍ, 14. 6. 2018 Kreativ
Praktická žena str. 92 Kreativní (život) Richard Guryča
Lidové noviny
Strašidelné plzeňské mumraje, 2. 6. 2018 Lidové
noviny str. 34 Příloha – Relax – výlet Eva Obůrková
Loutkáři míří do Plzně, 9. 6. 2018 Lidové noviny
str. 29 Orientace/výběr Jindřich Rosendorf
Magazín Víkend DNES
Stokrát báječné Česko, 30. 6. 2018 Magazín Víkend
DNES str. 4 Téma Jakub Hlaváč

Tipy z regionu, 20. 6. 2018 Plzeňský deník str. 10
Zábava
Tipy z regionu, 21. 6. 2018 Plzeňský deník str. 12
kultura regionu (jš)
Unikátní snímky v rokycanském muzeu připomínají
srpen 1968, 25. 6. 2018 Plzeňský deník str. 56
Příloha – Kultura/výtvarné umění Václav Havránek
MUZEA, 25. 6. 2018 Plzeňský deník str. 62 Příloha –
Kultura/programy
ROKYCANSKO, 25. 6. 2018 Plzeňský deník str. 68
Příloha – Kultura/programy
Cyklisty nepronásledujte, stálo na vysvědčení
za Rakouska–Uherska, 30. 6. 2018 Plzeňský deník
str. 3 region zpravodajství
Právo
INFORMUJEME, 7. 6. 2018 Právo str. 14 Jihozápadní
Čechy
Velká válka v malém. V Rokycanech se vejde na dlaň,
12. 6. 2018 Právo str. 9 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
INFORMUJEME, 14. 6. 2018 Právo str. 15 Jihozápadní
Čechy

Mladá fronta DNES
Západočeské muzeum získalo ocenění za počin
roku, 5. 6. 2018 Mladá fronta DNES str. 13
Kraj Plzeňský – Jan Vitinger

Republika vzkvétá, ale do oslav asi nevydrží,
15. 6. 2018 Právo str. 9 Jihozápadní Čechy (ib)

Folklorní festival v Plzni oslavuje několik výročí,
9. 6. 2018 Mladá fronta DNES str. 17 Kraj Plzeňský –
Jan Vitinger

Zapomenutý svéráz československého svérázu, 25. 6.
2018 Právo str. 12 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek

Muzeum vystavuje tapiserie Lydie Šloufové, 15. 6.
2018 Mladá fronta DNES str. 20 Kraj Plzeňský (jav)
Vlci, hrady i dinosauři, 20. 6. 2018 Mladá fronta DNES
str. 16 nejlepší výlety s dětmi

INFORMUJEME, 20. 6. 2018 Právo str. 11 Jihozápadní
Čechy

FOTO, 2. 7. 2018 Právo str. 17 Západní Čechy –
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj (ib)
INFORMUJEME, 2. 7. 2018 Právo str. 17 Západní
Čechy – Plzeňský kraj, Karlovarský kraj

Výstava připomíná zapomenutá místa, 27. 6. 2018
Mladá fronta DNES str. 14 Kraj Plzeňský Jan Vitinger

Rokycanský deník
Tipy deníku, 4. 6. 2018 Rokycanský deník str. 2
Region

Plzeňský deník
Přednáška připomene poutní místa, 5. 6. 2018
Plzeňský deník str. 10 Zábava

Horákovo muzeum připomíná okupaci, 6. 6. 2018
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana (red)

HANBA, OSTUDA! ZNĚLO V PLZNI, 6.6.2018 Plzeňský
deník str. 3 Region – zpravodajství
Plzeňsko ovládne folklor na mnoho způsobů,
7. 6. 2018 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana (lep)
Tipy z regionu, 12. 6. 2018 Plzeňský deník str. 10
Zábava
Začíná 33. Skupova Plzeň s loutkami i alternativou,
13. 6. 2018 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana (pk)
Tipy deníku, 13. 6. 2018 Plzeňský deník str. 2 Region .
zpravodajství Aleš Tolar
PLZEŇSKO VČERA, 14. 6. 2018 Plzeňský deník str. 1
Titulní strana
Nadryby vydaly vlastní knihu, 19. 6. 2018
Plzeňský deník str. 3 Region/Zpravodajství (pk)

Pamětníkům šel z fotek mráz po zádech, 7. 6. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region Václav Havránek
V muzeu vzplanou bitvy letadel, 11. 6. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region/Zpravodajství (naš)
Tipy deníku, 13. 6. 2018 Rokycanský deník str. 2
Region – Zpravodajství Václav Havránek
V muzeu začala další expozice, 15. 6. 2018
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana (hav)
Tipy deníku, 20. 6. 2018 Rokycanský deník str. 2
Region – zpravodajství
Houby ve Zbiroze jen do neděle, 23. 6. 2018
Rokycanský deník str. 3 Region (naš)
Rokycanská komise včera posuzovala 66 grafik, 28. 6.
2018 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana (naš)
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O vyhnaných nově u Horáka, 28. 6. 2018 Rokycanský
deník str. 2 Region (naš)
Tachovský deník
Svojšínský zámek si můžete projít v dobových
kostýmech, 2. 6. 2018 Tachovský deník str. 3 Region
– zpravodajství (hoh)

Týdeník Tachovská jiskra
Dodnes používám některé tátovy finty, říká dcera
fotografa Heckela, 6. 6. 2018 Týdeník Tachovská
jiskra str. 8 Člověk týdne Klára Mrázová

Tipy deníku, 16. 6. 2018 Tachovský deník str. 2
Region / Zpravodajství Jiří Kohout

Přehled zpráv 3.7.2018 – 1.8.2018
5plus2
Osudové roky v muzeu, 27. 7. 2018 5plus2 str. 3
Plzeňsko, Rokycansko, Tachovsko Ladislav Vaindl

Týden
S rentgenem na obrazy, 11. 6. 2018 Týden str. 70
Kultura Klára Čikarová

Chebský deník
Tipy deníku, 9. 7. 2018 Chebský deník str. 13 Tipy
deníku

Týdeník Domažlicko
Dodnes používám některé tátovy finty, říká dcera
fotografa Heckela, 6. 6. 2018 Týdeník Domažlicko
str. 8 Člověk týdne Klára Mrázová

Tipy deníku, 31. 7. 2018 Chebský deník str. 13 Tipy
deníku

Týdeník Klatovska
Dodnes používám některé tátovy finty, říká dcera
fotografa Heckela, 6. 6. 2018 Týdeník Klatovska str. 8
Člověk týdne Klára Mrázová
Týdeník Plzeňsko
Dodnes používám některé tátovy finty, říká dcera
fotografa Heckela, 6. 6. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 8
Člověk týdne Klára Mrázová
Kulturní servis, 6. 6. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 11
Kulturní servis
AKCE, 13. 6. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 11 Kulturní
servis
KONCERTY, 13. 6. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 11
Kulturní servis
Týdeník Rokycansko
Dodnes používám některé tátovy finty, říká dcera
fotografa Heckela, 6. 6. 2018 Týdeník Rokycansko
str. 8 Člověk týdne Klára Mrázová

Katolický týdeník
Biblické příběhy z vlny, 10. 7. 2018 Katolický týdeník
str. 9 Kultura Alena Scheinostová
Magazín Víkend DNES
Plzeň jako dětský ráj, 21. 7. 2018 Magazín Víkend
DNES str. 31 Pelmel
Mladá fronta DNES
Hlína, voda, ruce, vzduch. Každá socha je originál,
3. 7. 2018 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj Plzeňský
(jav)
Vlastenci hledali, až našli. Československý svéráz,
10. 7. 2018 Mladá fronta DNES str. 18 Kraj Plzeňský –
Jan Vitinger
Osmičkové výstavy v Rokycanech. Boje v oblacích
a okupace, 17. 7 .2018 Mladá fronta DNES str. 13 Kraj
Plzeňský Ladislav Vaindl
Lidové skvosty na náměstí Republiky, 25. 7. 2018
Mladá fronta DNES str. 14 Kraj Plzeňský (jav)

Praktické informace, 6. 6. 2018 Týdeník Rokycansko
str. 10 Praktické informace

Plzeňský deník
Pár z Plzně plnil bláznivé výzvy. V rámci soutěže,
která ukazuje dobrotu lidí, 4.7.2018 Plzeňský deník
str. 2 Region / Zpravodajství Martin Šiška

Kulturní servis, 6. 6. 2018 Týdeník Rokycansko str. 11
Kulturní servis

Tipy deníku, 9. 7. 2018 Plzeňský deník str. 13 Typy
deníku

V muzeu vzplanou bitvy letadel, 13. 6. 2018 Týdeník
Rokycansko str. 2 Zpravodajství z Rokycan (naš)

Podívejte se na československý svéráz, 10. 7. 2018
Plzeňský deník str. 3 Region – Zpravodajství

Začala výstava o srpnové okupaci, 13. 6. 2018
Týdeník Rokycansko str. 2 Zpravodajství z Rokycan

Jihočeští výtvarníci v Plzni, 17. 7. 2018 Plzeňský
deník str. 3 Region/zpravodajství (haj)

Muzeum Dr. B. Horáka Rokycany, 13. 6. 2018
Týdeník Rokycansko str. 10 Praktické informace

Noc v mouřenecké kostnici, přednášet bude archeolog, 21. 7. 2018 Plzeňský deník str. 3 Region (maš)

VÝSTAVY, 13. 6. 2018 Týdeník Rokycansko str. 11
Kulturní servis

První byl dinopark v Plzni, 24. 7. 2018 Plzeňský deník
str. 12 Tipy Deníku (haj)

Co se stalo za 7 dní, 20. 6. 2018 Týdeník Rokycansko
str. 4 O čem se mluví

Lidová architektura v průjezdu, 27. 7. 2018
Plzeňský deník str. 3 Region (haj)

Praktické informace, 20. 6. 2018 Týdeník Rokycansko
str. 10 Praktické informace

Za svérázem se vydejte do Národopisného muzea,
30. 7. 2018 Plzeňský deník str. 53 Kultura – divadlo –
muzejnictví – příloha (haj)

Kulturní servis, 20. 6. 2018 Týdeník Rokycansko
str. 11 Kulturní servis

Kultura/programy, 30. 7. 2018 Plzeňský deník str. 58
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Kultura – programy – příloha
Tipy deníku, 31. 7. 2018 Plzeňský deník str. 13 Tipy
deníku
Právo
Vesnické skvosty v Plzni, 26. 7. 2018 Právo str. 9
Jihozápadní Čechy (ib)
Oprava vodního hamru stála. Nejsou lidi, 30. 7. 2018
Právo str. 16 Jihozápadní Čechy Patrik Biskup
Rokycanský deník
Pár z Plzně plnil bláznivé výzvy. V rámci soutěže,
která ukazuje dobrotu lidí, 4. 7. 2018 Rokycanský
deník str. 2 Region / Zpravodajství Martin Šiška
ROKYCANSKO VČERA, 9. 7. 2018 Rokycanský deník
str. 3 Titulní strana
Tachovský deník
Při pracích na nové podlaze byly nalezeny kosti
a středověké zdivo, 14. 7. 2018 Tachovský deník str. 2
Region/Zpravodajství Jindřich Sýkora
Týdeník Plzeňsko
VÝSTAVY, 11. 7. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 6 Kulturní
servis
Kulturní servis, 18. 7. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 6
Kulturní servis
VÝSTAVY, 25. 7. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 6 Kulturní
servis
Kulturní servis, 1. 8. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 6
Kulturní servis
Týdeník Rokycansko
Kulturní servis, 4. 7. 2018 Týdeník Rokycansko str. 6
Kulturní servis
VÝSTAVY, 11. 7. 2018 Týdeník Rokycansko str. 6
Kulturní servis
Kulturní servis, 18. 7. 2018 Týdeník Rokycansko str. 6
Kulturní servis
VÝSTAVY, 25. 7. 2018 Týdeník Rokycansko str. 6
Kulturní servis

str. 5 Plzeňsko, Rokycansko, Tachovsko Ladislav
Vaindl, Jan Vitinger
Aha!
Plzeň připomene stovku Horníčka, 17. 8. 2018 Aha!
str. 11 Aktuálně (lbp)
Boleslavský deník
Tipy deníku, 22. 8. 2018 Boleslavský deník str. 12 Tipy
Deníku Jiří Macek
Chebský deník
Osudové osmičky v dějinách města, 25. 8. 2018
Chebský deník str. 2 Region (žip)
Kreativ Praktická žena
Cesta do města, 14. 8. 2018 Kreativ Praktická žena
str. 94 Volné (dny) Dagmar Školoudová
Mladá fronta DNES
Výstava vzpomene na Marii Ulčovou, 9. 8. 2018
Mladá fronta DNES str. 17 Kraj Plzeňský (jav)
Muzeum připomíná legendu plzeňského
národopisu, 10. 8. 2018 Mladá fronta DNES str. 18
Kraj Plzeňský Jan Vitinger
Jak si Škrhola a Kašpárek s Kalupinkou vyrazili
na zámek, 15. 8. 2018 Mladá fronta DNES str. 14
Plzeňský kraj Ladislav Vaindl
Heckel, Horníček a Konečný. Plzeň připomene
rodáky, 20. 8. 2018 Mladá fronta DNES str. 14
Kraj Plzeňský – Jan Vitinger
Okupaci připomenou výstavy a akce v Rokycanech
a Klatovech, 21. 8. 2018 Mladá fronta DNES str. 17
Kraj Plzeňský (lad)
Pamatuj na smrt, vyzývá muzeum, 28. 8. 2018 Mladá
fronta DNES str. 14 Kraj Plzeňský – Jan Vitinger
Plzeňský deník
Mezi slavné západočeské rodáky patří Jiří Trnka,
2. 8. 2018 Plzeňský deník str. 12 Tipy deníku (jšo)
Tipy deníku, 3. 8. 2018 Plzeňský deník str. 13 Tipy
deníku

7 dní příštích, 1. 8. 2018 Týdeník Rokycansko str. 3
O čem se mluví

Výstava známé etnografky v Chotěšovském
domě, 6. 8. 2018 Plzeňský deník str. 2 Region /
Zpravodajství (maš)

Kulturní servis, 1. 8. 2018 Týdeník Rokycansko str. 6
Kulturní servis

Střípky ze života známé etnografky, 10. 8. 2018
Plzeňský deník str. 2 region zpravodajství (pro)

Přehled zpráv 2. 8. 2018 – 3. 9. 2018
5plus2
Procházka po náměstí, 10.8.2018 5plus2 str. 23
Ladislav Vaindl

Plzeň vzpomene na své tři slavné rodáky, narodili se
před sto lety, 21. 8. 2018 Plzeňský deník str. 3 Region
Hana Josefová

Cesta do podzemí lesa, 24.8.2018 5plus2 str. 1 Titulní
strana Ladislav Vaindl
Srpen 1968: Nápisy i pád sochy, 24. 8. 2018 5plus2
str. 3 Domažlicko a Klatovsko Ladislav Vaindl, Jan
Vitinger
Srpen 1968: Nápisy i pád sochy, 24. 8. 2018 5plus2

Jak se pohřbívalo v baroku? Ukazuje výstava,
25. 8. 2018 Plzeňský deník str. 3 Region (haj)
ZČU opět organizuje Dny vědy a techniky,
27. 8. 2018 Plzeňský deník str. 64 Příloha – Kultura/
divadlo/hudba/akce
Na Marii Ulčovou vzpomínají v Národopisném
muzeu, 27. 8. 2018 Plzeňský deník str. 68 Příloha –
Kultura/výtvarné umění/muzejnictví (haj)
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O pohřbívání v Diecézním muzeu, 27. 8. 2018
Plzeňský deník str. 68 Příloha – Kultura/výtvarné
umění/muzejnictví (haj)

V Plzni letí swing. Stejně jako v Římě a v New Yorku,
26. 9. 2018 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj Plzeňský
Ladislav Vaindl

MUZEA, 27.8.2018 Plzeňský deník str. 75
Příloha – Kultura/programy

Výstava Jiné Plzeňsko seznamuje s významem
menšin, 26 .9. 2018 Mladá fronta DNES str. 14
Kraj Plzeňský Jan Vitinger

KNIHOVNY, 27.8.2018 Plzeňský deník str. 79
Příloha – Kultura/programy
Právo
FOTO, 15. 8. 2018 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy (ib)
Horníček, Heckel, Bimba. Letos by slavili stovku, 20. 8.
2018 Právo str. 13 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
Rokycanský deník
Tipy deníku, 2. 8. 2018 Rokycanský deník str. 2
Region
Muzeum zve modeláře do dílny, 4. 8. 2018
Rokycanský deník str. 3 Region/zpravodajství (šme)
FOTO, 21. 8. 2018 Rokycanský deník str. 1 Titulní
strana
TV magazín
Mistr převleků, 3. 9. 2018 TV magazín str. 6 Hvězda
Tom Franzki
Týdeník Rokycansko
Tragédie srpnové noci, 15. 8. 2018 Týdeník
Rokycansko str. 1 Titulní strana
Smutné srpnové výročí: od spojenecké okupace
uběhlo, 15. 8. 2018 Týdeník Rokycansko str. 12 Téma
týdne Šárka Meissnerová
Kulturní servis, 22. 8. 2018 Týdeník Rokycansko str. 6
Kulturní servis
Přehled zpráv 3. 9. 2018 – 1. 10. 2018
5plus2
Swing přinesl světovost, 21. 9. 2018 5plus2 str. 1
Domažlicko a Klatovsko Ladislav Vaindl
Charlston má přinést proslulost, 27. 9. 2018 5plus2
str. 4 Plzeňsko, Rokycansko, Tachovsko Ladislav
Vaindl

Moderní byt
ZA KULTUROU, 13. 9. 2018 Moderní byt str. 144
za kulturou Jana Polomová
Plzeňský deník
Kašpárek pohřbil monarchii. Teď je na výstavě,
7. 9. 2018 Plzeňský deník str. 2 Region
Česká píseň pořádá festival, 12. 9. 2018
Plzeňský deník str. 3 Region/zpravodajství (haj)
Dny vědy a techniky opět v Plzni, 12. 9. 2018
Plzeňský deník str. 3 Region/zpravodajství (jšo)
Seznamte se s evropským dědictvím, 15. 9. 2018
Plzeňský deník str. 3 Region – zpravodajství
Přednáška o Africe v Muzeu, 20. 9. 2018 Plzeňský
deník str. 3 Titulní strana (maš)
Busking Fest. To jsou muzikanti, herci a akrobati
v ulicích, 24. 9. 2018 Plzeňský deník str. 56 Příloha
– Plzeňský kulturní přehled říjen 2018 – Kultura/
Hudba/Divadlo/Akce (haj)
Festival Plzeňský podzim, 24. 9. 2018 Plzeňský deník
str. 64 Příloha – Plzeňský kulturní přehled říjen 2018
– Kultura/Programy
MUZEA, 24. 9. 2018 Plzeňský deník str. 65 Příloha
– Plzeňský kulturní přehled říjen 2018 – Kultura/
Programy
ROKYCANSKO, 24. 9. 2018 Plzeňský deník str. 71
Příloha – Plzeňský kulturní přehled říjen 2018 –
Kultura/Programy
Právo
Skleněná krása v plzeňském Západočeském muzeu,
22. 9. 2018 Právo str. 13 Region Čechy Ivan Blažek
FOTO. 24. 9. 2018 Právo str. 16 Jihozápadní Čechy (ib)

Domažlický deník
Kašpárek pohřbil monarchii, 7. 9. 2018
Domažlický deník str. 2 Region

Rokycanský deník
Bienále grafiky začíná ve čtvrtek, 10. 9. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region / Zpravodajství (naš)

Instinkt
Vilém Heckel – „stovka“ od narození, 20. 9. 2018
Instinkt str. 8 Diář

Hvězdáři z Rokycan pozorovat nebe nebudou,
míří na Plzeň, 13. 9. 2018 Rokycanský deník str. 3
Region – Zpravodajství (hav)

Knižní novinky
bibliografie, 3. 9. 2018 Knižní novinky str. 13
Bibliografie

Válka v pojetí modelářů, 21. 9. 2018
Rokycanský deník str. 3 Region (naš)

Mladá fronta DNES
Tanky a doba poté. Plzeňský rok 1968, 6. 9. 2018
Mladá fronta DNES str. 18 Kraj Plzeňský Jan Vitinger
I třísetkilové plastiky působí docela lehce, 25. 9. 2018
Mladá fronta DNES str. 15 Kraj Plzeňský Jan Vitinger

Tipy deníku, 29. 9. 2018 Rokycanský deník str. 2
Region / Zpravodajství
V muzeu končila výstava o srpnu, 1. 10. 2018
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana (hav)
Svět motorů
Divadla, sochy, malíři, 17. 9. 2018 Svět motorů str. 42
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Poznejte Česko
Tachovský deník
Historický park v Bärnau otevřel ArcheoDílnu,
15. 9. 2018 Tachovský deník str. 2 Region –
zpravodajství (hoh)
Tina
ZAJÍMAVOSTI, 12. 9. 2018 Tina str. 4 Zajímavosti
Týdeník Domažlicko
Víkend otevřených ateliérů, 12. 9. 2018
Týdeník Domažlicko str. 7 Kultura regionu
Týdeník Klatovska
Víkend otevřených ateliérů, 12. 9. 2018
Týdeník Klatovska str. 7 Kultura regionu
Týdeník Plzeňsko
Víkend otevřených ateliérů, 12. 9. 2018
Týdeník Plzeňsko str. 7 Kultura regionu
Servis, 26. 9. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 8 Servis
Týdeník Rokycansko
Kulturní servis, 5. 9. 2018 Týdeník Rokycansko str. 8
Kulturní servis
7 dní příštích, 12. 9. 2018 Týdeník Rokycansko str. 3
Zpravodajství z Rokycanska
Kulturní servis, 12. 9. 2018 Týdeník Rokycansko str. 6
Kulturní servis
Víkend otevřených ateliérů, 12. 9. 2018 Týdeník
Rokycansko str. 7 Kultura regionu
WORKSHOP MODELÁŘŮ, 19. 9. 2018 Týdeník
Rokycansko str. 3 O čem se mluví (naš)
Servis, 26. 9. 2018 Týdeník Rokycansko str. 8 Servis
Týdeník Rozhlas
Tri plzeňští rodáci k výročí republiky, 1. 10. 2018
Týdeník Rozhlas str. 18 Kultura Milan Šefl

AUTO DNES
Fotografie Viléma Heckela, 2. 10. 2018 AUTO DNES
str. 4 Co týden dal (jv)
Auta očima viléma heckela, 16. 10. 2018 AUTO DNES
str. 14 Výročí (jv)
Domažlický deník
Daněk ve městě, 23. 10. 2018 Domažlický deník str. 2
Region / Zpravodajství (maš)
Esquire
Retrospektivní výstava Viléma Heckela, 25. 10. 2018
Esquire str. 38 Kultura
Hospodářské noviny
Životní proměny a prostor v západočeské metropoli,
3. 10. 2018 Hospodářské noviny str. 12 Příloha –
Plzeň Jaroslav Marian
Chvilka pro tebe
Umělec s foťákem, 3. 10. 2018 Chvilka pro tebe
str. 60 Nenechte si ujít
Katolický týdeník
Za svědectvím pohřebních rituálů, 16. 10. 2018
Katolický týdeník str. 9 Perspektivy – Kultura Alena
Scheinostová
Klatovský deník
Daněk běhal po městě, 23. 10. 2018 Klatovský deník
str. 2 Region / Zpravodajství (maš)
Kreativ Praktická žena
Váš zápisník, 11. 10. 2018 Kreativ Praktická žena
str. 10 Novinky (nápady)
Mladá fronta DNES
ZČM připomene Viléma Heckela, 3.10.2018 Mladá
fronta DNES str. 16 Kraj Plzeňský (jav)
Vilém Heckel, 6. 10. 2018 Mladá fronta DNES str. 18
Kraj Plzeňský Jan Vitinger

Týdeník Tachovská jiskra
Víkend otevřených ateliérů, 12. 9. 2018 Týdeník
Tachovská jiskra str. 7 Kultura regionu

Svátek republiky oslaví Dýšina knihou o své historii,
27. 10. 2018 Mladá fronta DNES str. 18 Kraj Plzeňský
– Klára Mrázová

Xantypa
Za atmosférou první republiky, 25. 9. 2018 Xantypa
str. 27 Tipy

Unikát mezi hracími kartami vytvořil Plzeňan Martin
Miška, 1. 11. 2018 Mladá fronta DNES str. 15 Kraj
Plzeňský – Ladislav Vaindl

Přehled zpráv 2. 10. 2018 – 1. 11. 2018
5plus2
Kašpárek pochoval Rakousko, 26. 10. 2018 5plus2
str. 4 Plzeňsko, Rokycansko, Tachovsko Ladislav
Vaindl

Plzeňský deník
Tipy deníku, 11. 10. 2018 Plzeňský deník str. 2 Region
/ Zpravodajství Hana Josefová
Instituce v Plzni se spojily, 17. 10. 2018
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana (jšo)

Auto motor a sport Classic
Radost pohledět, 11. 10. 2018 Auto motor a sport
Classic str. 7 Kaleidoskop

Tipy deníku, 18. 10. 2018 Plzeňský deník str. 2 Region
/ Zpravodajství

Aha!
Daňka odchytili v centru Plzně!, 23. 10. 2018 Aha!
str. 7 Aktuálně (zb)

Pravěké mletí mouky? Zapotíte se, 22. 10. 2018
Plzeňský deník str. 3 region zpravodajství Dana
Veselá
Tipy deníku, 23. 10. 2018 Plzeňský deník str. 2 Region
/ Zpravodajství Hana Josefová
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Centrem Plzně se v neděli proháněl 88kilový
daněk, 23. 10. 2018 Plzeňský deník str. 3 Region /
Zpravodajství (maš)

Tachovský deník
Po Plzni běhal daněk, 23. 10. 2018 Tachovský deník
str. 3 Region / Zpravodajství (maš)

Tipy z regionu, 23. 10. 2018 Plzeňský deník str. 10
Zábava

Tina
ZNÁMÉ HORY, 3. 10. 2018 Tina str. 52 Návštěva
na Slovensku

Tipy z regionu, 24. 10. Plzeňský deník str. 10 Zábava
Karty ve službách obrození, 26. 10. 2018
Plzeňský deník str. 2 Region/Zpravodajství (haj)
Jak se rodila republika v Plzni, 27.10.2018
Plzeňský deník str. 1 Titulní strana (haj)
Současné sklo je k vidění v muzeu, 29. 10. 2018
Plzeňský deník str. 58 Příloha – Kultura Hana Josefová
KONCERTY, 29. 10. 2018 Plzeňský deník str. 61
Příloha – Kultura
MUZEA, 29. 10. 2018 Plzeňský deník str. 65 Příloha –
Kultura
PLZEŇSKO DNES, 31. 10. 2018 Plzeňský deník str. 1
Titulní strana (maš)
Právo
Fotograf velehor i fabrik. Vilém Heckel, 5. 10. 2018
Právo str. 10 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
Městem brouzdal statný daněk, 23. 10. 2018
Právo str. 10 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
Čertovými obrázky k národnímu povědomí, 26. 10.
2018 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
Rokycanský deník
Z muzea do Andalusie, 2. 10. 2018 Rokycanský deník
str. 2 Region / Zpravodajství (vh)

Týdeník Domažlicko
Plzeň vzpomíná na svého slavného rodáka,
10. 10. 2018 Týdeník Domažlicko str. 2 zpravodajství
z regionu (haj)
Týdeník Plzeňsko
Plzeň vzpomíná na svého slavného rodáka,
10. 10. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 2 Zpravodajství
z regionu (haj)
Servis, 17. 10. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 8 Servis
Karty ve službách národního obrození, 31. 10. 2018
Týdeník Plzeňsko str. 2 Zprávy (haj)
Týdeník Rokycansko
Servis, 3. 10. 2018 Týdeník Rokycansko str. 8 Servis
Plzeň vzpomíná na svého slavného rodáka,
10.10.2018 Týdeník Rokycansko str. 2 Zprávy
z regionu (haj)
Servis, 10. 10. 2018 Týdeník Rokycansko str. 8 Servis
Brdské polodrahokamy. V muzeu začala výstava,
17. 10. 2018 Týdeník Rokycansko str. 2 Zprávy
z regionu (hav)
Servis, 17. 10. 2018 Týdeník Rokycansko str. 8 Servis
Servis, 24 .10. 2018 Týdeník Rokycansko str. 8 Servis

Tipy z regionu, 2. 10. 2018 Rokycanský deník str. 10
Zábava

Velkou válkou k vlastnímu státu, 31. 10. 2018 Týdeník
Rokycansko str. 2 Zprávy (hav)

Tipy z regionu, 3. 10. 2018 Rokycanský deník str. 10
Zábava

Servis, 31. 10. 2018 Týdeník Rokycansko str. 8 Servis

Tipy z regionu, 4. 10. 2018 Rokycanský deník str. 10
Zábava
Zprávy z Rokycanska, 9. 10. 2018 Rokycanský deník
str. 3 Region – zpravodajství

Týdeník Rozhlas
Vilém Heckel a jeho tichý hlas, 15. 10. 2018 Týdeník
Rozhlas str. 25 Rozhlasová dílna Tomáš Černý

Polodrahokamy v muzeu, 10. 10. 2018
Rokycanský deník str. 3 Region/Zpravodajství (naš)

Týdeník Tachovská jiskra
Plzeň vzpomíná na svého slavného rodáka,
10. 10. 2018 Týdeník Tachovská jiskra str. 2 Zprávy
z regionu (haj)

Křemeny a acháty zazáří u Horáka, 11. 10. 2018
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana (naš)

Karty ve službách národního obrození, 31. 10. 2018
Týdeník Tachovská jiskra str. 2 Zprávy z regionu (haj)

Tipy z regionu, 11. 10. 2018 Rokycanský deník str. 10
Zábava

Veřejná správa
Výstava 100 let proměn hranic našich regionů,
18. 10. 2018 Veřejná správa str. 5 Téma Filip Zavřel

V muzeu začala další výstava, 12. 10. 2018
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana (hav)
Acháty a křemeny lákají, 17. 10. 2018 Rokycanský
deník str. 3 Region / Zpravodajství (naš)
Rokycansko zažije mimořádný týden, 23. 10. 2018
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana Václav Havránek
Velkou válkou k vlastnímu státu, 26. 10. 2018
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana (hav)

Muzeum loutek připomíná, že jsme byli loutkářskou
velmocí, 31. 10. 2018 Veřejná správa str. 32 Seriál
muzeum Lucie Sýkorová
Zpravodajství ČTK
Výstava v Plzni ukazuje historické hrací karty,
25. 10. 2018 Zpravodajství ČTK str. 0 kul mag spl
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Přehled zpráv 2.11.2018 – 3.12.2018
5plus2
Místo kulí a srdcí přišly soudky, 2. 11. 2018 5plus2
str. 2 Ladislav Vaindl

Právo
Před 140 lety bylo založeno Západočeské muzeum
v Plzni, 8. 11. 2018 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy
(ČTK, zr)

Místo kulí a srdcí přišly soudky, 2. 11. 2018 5plus2
str. 31 Ladislav Vaindl

Vilém Heckel měl k velehorám velký respekt,
13. 11. 2018 Právo str. 8 Kultura Jan Šída

Bojovali na Piavě i u Zborova. Také je uctí
Den veteránů, 9. 11. 2018 5plus2 str. 5
Plzeňsko,Rokycansko, Tachovsko Ladislav Vaindl

Loutkářská Bouda baví plzeňské děti už devadesát
let, 20. 11. 2018 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy Ivan
Blažek

Klatovský deník
Tipy deníku, 28. 11. 2018 Klatovský deník str. 2
Region / Zpravodajství

Věrnost se Plzni pořádně prodražila, 21. 11. 2018
Právo str. 10 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek

Tipy deníku, 29. 11. 2018 Klatovský deník str. 2
Region / Zpravodajství Daniela Loudová
Mladá fronta DNES
Výstava ukazuje zbraně 1. světové války, 6. 11. 2018
Mladá fronta DNES str. 14 Kraj Plzeňský Ladislav
Vaindl
Západočeskému muzeu je 140 let, 8. 11. 2018
Mladá fronta DNES str. 18 Kraj Plzeňský (ČTK)
Plzeňský místopis vysvětlí názvy lokalit, 23. 11. 2018
Mladá fronta DNES str. 16 Kraj Plzeňský (ČTK)
Víkendové tipy, 23. 11. 2018 Mladá fronta DNES
str. 16 Kraj Plzeňský (tx)
Víkendové tipy, 24. 11. 2018 Mladá fronta DNES
str. 18 Kraj Plzeňský
Plzeňský deník
Tipy deníku, 2. 11. 2018 Plzeňský deník str. 2
Region
Děti zazpívají o psech, 6. 11. 2018 Plzeňský deník
str. 2 Region – zpravodajství (haj)
Tipy deníku, 7. 11. 2018 Plzeňský deník str. 2 region
zpravodajství
Tipy deníku, 12. 11. 2018 Plzeňský deník str. 2
Region
Hamr bude ještě rok zavřený, 13. 11. 2018 Plzeňský
deník str. 1 Titulní strana Václav Havránek
Tipy deníku, 27. 11. 2018 Plzeňský deník str. 2
Region
Tipy deníku, 28. 11. 2018 Plzeňský deník str. 2 Region
/ Zpravodajství
Tipy z regionu, 29. 11. 2018 Plzeňský deník str. 10
Zábava
Tipy deníku, 30. 11. 2018 Plzeňský deník str. 2
Region
Starý most slavil narozeniny, nabízí novinky,
3. 12. 2018 Plzeňský deník str. 2 Region /
Zpravodajství Evžen Zavadil
Tipy deníku, 3. 12. 2018 Plzeňský deník str. 2 Region /
Zpravodajství

Plzeň ve skle. První ochutnávka v nové knize, 23. 11.
2018 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy Ivan Blažek
Právo Víkend
Vilém Heckel, vášnivý fotografi horolezec, 9. 11. 2018
Právo Víkend str. 16 Retro Blanka Kovaříková
Respekt
Překročit Huascarán, 3. 12. 2018 Respekt str. 54
Kultura výstava Jan H. Vitvar
Rokycanský deník
Startuje výstava Po čem ženy touží, 20. 11. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region/Zpravodajství Božena
Šopejstalová
ROKYCANSKO VČERA, 23. 11. 2018 Rokycanský deník
str. 1 Titulní strana (vi)
Advent ve Zvíkovci s překvapením, 29. 11. 2018
Rokycanský deník str. 2 Region / Zpravodajství (naš)
Zkouška andělů je v muzeu, 1. 12. 2018 Rokycanský
deník str. 3 Region / Zpravodajství (hav)
Rokycanští prvně instalovali hvězdu, 3. 12. 2018
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana Václav
Havránek
V muzeu chystají tvoření, 3.12.2018
Rokycanský deník str. 3 Region / Zpravodajství (hav)
Tachovský deník
Tipy deníku, 28. 11. 2018 Tachovský deník str. 2
Region / Zpravodajství
Tipy deníku, 29. 11. 2018 Tachovský deník str. 2
Region / Zpravodajství Jaroslava Hohlová
Tipy deníku, 30. 11. 2018 Tachovský deník str. 2
Region
Tipy deníku, 1. 12. 2018 Tachovský deník str. 2
Region / Zpravodajství
Týdeník Plzeňsko
Servis, 14. 11. 2018 Týdeník Plzeňsko str. 8 Servis
Týdeník Rokycansko
Servis, 14. 11. 2018 Týdeník Rokycansko str. 8 Servis
Hamr bude ještě rok zavřený, 21.11.2018 Týdeník
Rokycansko str. 3 Zpravodajství z Rokycansko Václav
Havránek
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Servis, 21. 11. 2018 Týdeník Rokycansko str. 8 Servis
Odstartovala výstava Po čem ženy touží,
28. 11. 2018 Týdeník Rokycansko str. 3 Zpravodajství
z Rokycanska (naš)
Přehled zpráv 4. 12. 2018 – 31. 12. 2018
Instinkt
Milenec hor, 6. 12. 2018 Instinkt str. 46 Společnost
osud Tomáš Čechtický
Kam na víkend?, 6. 12. 2018 Instinkt str. 92 Cestování
servis Karolína Vopičková
Klatovský deník
Manželé reprezentovali Plzeňský kraj v Polsku, 17. 12.
2018 Klatovský deník str. 3 region zpravodajství (dl)

Právo
Svědectví o nacistické okupaci Šumavy, 4. 12. 2018
Právo str. 8 Kultura František Cinger
FOTO, 19. 12. 2018 Právo str. 1 Titulní strana (zaš)
Unikátní betlém i tkalcovský stav v Plzni, 19. 12. 2018
Právo str. 10 Jihozápadní Čechy (zaš)
Rokycanský deník
U Horáka si uděláte šperk, 6. 12. 2018 Rokycanský
deník str. 3 Region/Zpravodajství (naš)
Tipy z regionu, 6. 12. 2018 Rokycanský deník str. 10
Zábava
Po čem ženy touží, 8. 12. 2018 Rokycanský deník str.
53 Region – zpravodajství (vh)

Lidové noviny
Heckel fotografováním žil, 31. 12. 2018
Lidové noviny str. 9 Kultura Judita Matyášová

V muzeu se narodily stovky andělských šperků,
10.12.2018 Rokycanský deník str. 2 Region/
Zpravodajství Václav Havránek

Mladá fronta DNES
Víkendové tipy, 7. 12. 2018 Mladá fronta DNES str. 14
Kraj Plzeňský (tx)

U Horáka vytvoří šperky, 12. 12. 2018 Rokycanský
deník str. 3 Region (naš)

Víkendové tipy, 8. 12. 2018 Mladá fronta DNES str. 18
Kraj Plzeňský (tx)
Kde domov můj? Odpověď znají v Alfě, 11. 12. Mladá
fronta DNES str. 17 Kraj Plzeňský Ladislav Vaindl
Výstava ukazuje madonu s hlavou panenky,
19. 12. 2018 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj Plzeňský
– Klára Mrázová

Tipy z regionu, 12. 12. 2018 Rokycanský deník str. 10
Zábava
Tipy z regionu, 13. 12. 2018 Rokycanský deník str. 10
Zábava
V muzeu vzniknou šperky, 15. 12. 2018 Rokycanský
deník str. 3 Region / zpravodajství (hav)
Tipy z regionu, 15. 12. 2018 Rokycanský deník str. 10
Zábava

Na výrobu betlému řezbář použil i dobový tisk,
20. 12. 2018 Mladá fronta DNES str. 13 Kraj Plzeňský
– Klára Mrázová

Rokycanské muzeum se proměnilo v dílničku,
17. 12. 2018 Rokycanský deník str. 2 region
zpravodajství Václav Havránek

Na výstavě představují módu 30. let, 29. 12. 2018
Mladá fronta DNES str. 20 Kraj Plzeňský – Ladislav
Vaindl

Radnicko je pyšné na slavného vědce, 20. 12. 2018
Rokycanský deník str. 1 Titulní strana Václav
Havránek

Plzeňský deník
Tipy deníku, 4. 12. 2018 Plzeňský deník str. 2 region
zpravodajství

Týdeník Domažlicko
Malí velcí umělci koncertovali v Plzni,
19. 12. 2018 Týdeník Domažlicko str. 10 u nás doma
na domažlicku

Receptář třetího věku, 5. 12. 2018 Plzeňský deník
str. 3 Region – zpravodajství
Přednášky o pokladech, 10. 12. 2018 Plzeňský deník
str. 2 Region/Zpravodajství
Víkendové tipy, 14. 12. 2018 Plzeňský deník str. 10
Deník tipy
Přání pro Ježíška doručí z radnice, 17. 12. 2018
Plzeňský deník str. 3 Region Hana Josefová
Vrkoč či vajíčka patřily kdysi k Vánocům, 19. 12. 2018
Plzeňský deník str. 2 Region – Zpravodajství Hana
Josefová
Tipy deníku, 22. 12. 2018 Plzeňský deník str. 2 Region
– zpravodajství
Smutné Vánoce lidí bez domova, 27. 12. 2018
Plzeňský deník str. 3 Region/zpravodajství Martin
Šiška

Týdeník Rokycansko
Servis, 12. 12. 2018 Týdeník Rokycansko str. 8 Servis
Po čem ženy touží, 19. 12. 2018 Týdeník Rokycansko
str. 3 Zpravodajství z Rokycanska (hav)
Veřejná správa
Vánoce před sto lety – skutečné svátky klidu,
12. 12. 2018 Veřejná správa str. 3 Téma Michaela
Adámková
Xantypa
Vilém Heckel Fotograf hor na cestě pod vesmír, 28.
12. 2018 Xantypa str. 62 Fotograf Jindřich Rosendorf
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Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Popularizace a rozhovory pro média
Akce pořádané Západočeským muzeem v Plzni
v prostorách oddělení Národopisu pro veřejnost
„Velikonoční dílny“ ve dnech 27. 3. – 28. 3. 2018
a „Adventní dílny“ ve dnech 11. 12. – 13. 12. 2018
(účast P. Schneiderwinklová).
„Mezinárodní den archeologie“ dne 20. 10. 2018,
hlavní budova ZČM (příprava a účast M. Sochorová,
P.Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Rozhlas:
• Reportáž o archeologickém výzkumu kostela
sv. M. Magdaleny v Druztové pro Český rozhlas
Plzeň (M. Čechura)
Televize:
• Reportáž o archeologickém výzkumu kostela
sv. M. Magdaleny v Druztové pro Českou televizi
– Události v regionech, Události v kultuře,
11. 12. 2018 (M. Čechura).

Oddělení starších dějin
Popularizace a rozhovory pro média
B. Diviš
• 7. 3. 2018 článek o překonzervaci expozice
Městské zbrojnice deník Právo.
• Střelecká revue – prosinec 2018 – článek Plzeňská
městská zbrojnice
M. Hus
•

23. 2. 2018, interview pro ČRo při vernisáži výstavy
„Všeho do času“
• 25. 10. 2018, interview pro RD a MfD při
vernisáži „Velkou válkou k samostatnému státu
(2 rozhovory)
• Časopis Plzeňský kraj XVI, č. 9, říjen 2018, str. 10
– 11, rozhovor o novodobých dějinách kraje
a ztrátě historické paměti
• Noviny MfD, úterý 6. 11. 2018, str. 13, rozhovor
o výstavě „Velkou válkou …“
• Noviny Plzeňský deník, středa 21. 11., rozhovor
o dobytí Plzně Mansfeldem
J. Orna
• 29. 10. Český rozhlas Plzeň – rozhovor pro
reportáž V Mariánské Týnici dostavují křídlo
budovy podle stavitele Santiniho

Oddělení novějších dějin
Rozhlas
Jiří Blažek (rozhovor s L. Krčmářem), Letnice umělců
Plzeň – Přednáška posvátná místa regionu, Český
rozhlas Plzeň, 18. dubna 2018

Oddělení národopisné
V roce 2018 se pracovníci národopisného
oddělení ve vztahu k publicitě muzea zaměřovali
převážně na propagaci a prezentaci vlastní
práce, připravovaných a probíhajících výstav
v Národopisném muzeu Plzeňska a jeho stálých
expozic. K tomu bylo využíváno nejen webových
platforem
Národopisného
muzea
Plzeňska
na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter, ale
současně s tím rovněž webových stránek do–muzea.
cz apod. Vedle toho se pracovníci odd. ve spolupráci
s oddělením PR Západočeského muzea v Plzni
podíleli také na pravidelné aktualizaci webových
stránek muzea.
Národopisné oddělení (Národopisné muzeum
Plzeňska) se v roce 2018 zapojilo rovněž do projektu
„Síť zemědělských muzeí“, zřizovaného Národním
zemědělským muzeem. Jedním ze společných
témat spolupráce by v roce 2019 měl být současně
s tím společný postup v propagaci stálých expozic
odborných či prezentačních projektů. Současně
s tím využívalo národopisné oddělení v roce 2018
již rozvinutou spolupráci s Českým rozhlasem Plzeň
a současně s tím také Plzeňskou folklorní scénou,
z. s. při prezentaci sbírkových předmětů etnografické
podsbírky v rámci Mezinárodního folklorního
festivalu CIOFF Plzeň.
Rozhlas
• Michal Chmelenský. „Dračky“, „doderky“ a dlouhé
zimní večery našich předků na Plzeňsku. (ČRo
Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka
Michaela Vondráčková, 3. 12. 2018).
• Nela Štorková. Chotěšovská „ouška“ nebo
chodský „koláč“. Čím si vdané ženy v minulosti
zakrývaly hlavu? (ČRo Plzeň, Špalíček lidových
písní, redaktorka Michaela Vondráčková,
5. 11. 2018).
• Marie Mušková. Letoráz, šohajky, „selčičky“
s holubičkou – jaký byl československý svéráz?
(ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka
Michaela Vondráčková, 1. 10. 2018).
• Michal Chmelenský. „Špýchary, roubenky, selské
dvory – lidová architektura Plzeňského kraje má
své kouzlo!“ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní,
redaktorka Michaela Vondráčková, 3. 9. 2018).
• Tomáš Bernhardt. „Blíží se letní medová
malátnost, cyklisté si ji užijí zblízka a naplno“ (ČRo
Plzeň, fejeton, 15. 6. 2018).
• Tomáš Bernhardt. „Kdy přestane Plzeň slavit
osvobození Američany? Vítězství nad husity
vydržela slavit čtyři staletí!“ (ČRo Plzeň, fejeton,
11. 5. 2018).
• Tomáš Bernhardt. „Asfaltování náměstí Republiky,
alegorické živé obrazy Sokolů a další snímky
vystavuje Velká synagoga“ (ČRo Plzeň, redaktorka
Petra Kosová, 6. 5. 2018).
• Tomáš Bernhardt. „Hledáte historickou fotku
z Plzeňska? Národopisné muzeum dává svoji
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sbírku na web!“ (ČRo Plzeň, Zprávy, 24. 4. 2018).
Michal Chmelenský. „Stavění máje i stínání
kohouta můžete zažít v Národopisném muzeu
Plzeňska“ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní,
redaktorka Michaela Vondráčková, 24. 4. 2018).
Tomáš Bernhardt. ΄Slavný „Hotel Hvězda“ –
věznice na Borech – slaví 140. narozeniny.
Vzpomínat může na Omladinu, Píku nebo Havla΄
(ČRo Plzeň, Kaleidoskop, redaktorka Petra Kosová,
6. 4. 2018).
Marie Mušková. „Vějíř – oblíbený módní doplněk
i nevinná zbraň flirtu“ (ČRo Plzeň, Špalíček
lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková,
3. 4. 2018).
Michal Chmelenský. „O velikonočních svátcích
a tradicích“ (ČRo Plzeň, Náš host, moderátor Jan
Anderle, 2. 4. 2018).
Michal Chmelenský. „Anděl Páně, my klepáme!
Velikonoce našich předků na Plzeňsku“. (ČRo
Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka
Michaela Vondráčková, 2. 4. 2018).
Tomáš Bernhardt. „Velikonoce svědčí o tom
nejhorším z lidského charakteru“. (ČRo Plzeň,
fejeton, 30. 3. 2018).
Nela Štorková. „Plzeňskou etnografku Marii
Ulčovou připomene výstava v Božkově“. (ČRo
Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka
Michaela Vondráčková, 19. 3. 2018).
Tomáš Bernhardt. „Nedivme se, že děti neví nic
o Únoru 1948. Co my v jejich věku věděli o boji
na všeobecné volební právo?“ (ČRo Plzeň, fejeton,
30. 3. 2018).
Marie Mušková. „Všeho do času… (1788 – 1918).
Nová výstava odhalí i zajímavé proměny dámské
módy“. (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní,
redaktorka Michaela Vondráčková, 5. 2. 2018).
Tomáš Bernhardt. „Ruce u Bartoloměje účinkovaly
na lidi jako ježek v kleci na zdi Stínadel“ (ČRo
Plzeň, fejeton, 26. 1. 2018).
Tomáš Bernhardt. “Promrzlá prodavačka kaštanů
i nadšení bruslaři na Jíkalce. Výstava přibližuje
zimu ve staré Plzni“. (ČRo Plzeň, Špalíček lidových
písní, redaktorka Michaela Vondráčková,
1. 1. 2018).

Oddělení botanické
Výstava Kořeny:
Tištěné doprovodné materiály rozdávané
na výstavě:
• Leták výstavy s rozvrhem doprovodných akcí;
pracovní listy 2×; mapa výstavy.
Články v tisku:
• V muzeu lidé mohou nakrmit obřího krtka –
MF Dnes, 28. 3. 2018, str. 17.
• V Plzni se můžete vydat na výpravu spletí kořenů
– Právo (celostátní), 31. 3. 2018, str. 2.

•

Výstava „Kořeny“ – Přírodovědci.cz – Magazín
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
01/2018, str. 39.
• Kořeny – Žurnál – Plzeňský kulturní a společenský
magazín, duben 2018, str. 28; květen 2018, str. 26.
• Svět kořenů je plný barev – Plzeňský deník,
příloha Kultura, květen 2018, str. 8.
• Cesta do podzemí lesa. – 5+2 (Plzeňsko,
Rokycansko, Tachovsko), VII/30: 3–4.
Webové a facebookové stránky výstavy:
• http://www.zcm.cz/vystava/koreny
• https://www.facebook.com/Výstava–Kořeny–Plzeň–
Exhibition–Roots–Pilsen–396915230732453/
Propagační videa a rozhovory:
• Salesiánské středisko mládeže v Plzni – Kroužek
krátkých filmů: https://www.youtube.com/
watch?v=0GpyuQ3_ZKY&feature=share
Video k přihlášce do Gloria musealis:
• https://www.youtube.com/watch?v=Pa133TrEq5I
• Plzeň TV – Zprávy 29. 3. 2018 (čas 5.41) – reportáž
z výstavy včetně rozhovorů s autory: https://
www.youtube.com/watch?v=_DEdh0h7fcI(začátek
v 5:40 minutě)
• Český rozhlas Plzeň: 12. 4. 2018, 15.45, – rozhovor
s autory:
• https://plzen.rozhlas.cz/aktualne–probihajici–
vystava–koreny–vas–necha–nahlednout–do–sveta–
pod–zemi–7202485
• Televize Noe: telefonický rozhovor –
S. Pecháčková, 1. 6. 2018.
Propagační články (pozvánky):
• Výstava Kořeny v Zápodočeském muzeu v Plzni. –
Živa 3/2018: LXXXIII.
• Výstava Kořeny. – Přírodovědci.cz – Magazín
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
01/2018: str. 39.
• https://www.prirodovedci.cz/templates/modules/
magazin/pc/index.php?uuid=64e60c55–2d0b–
11e8–84e2–0025900e353a
• Dobřanské kořeny. – Dobřanské listy, květen
2018: str. 20.
Články o výstavě na webech (elektronické verze):
• https://plzen.rozhlas.cz/v–patre–muzea–si–
mohou–deti–i–dospeli–zalezt–mezi–koreny–do–
podzemi–7002482
• https://plzen.idnes.cz/zapadoceske–muzeum–
expozice–koreny–vystava–krtek–hrabos–
nadzivotni–velikost–1y3–/plzen–zpravy.
aspx?c=A180329_110849_plzen–zpravy_vb
• http://www.totemplzen.cz/ostatni–aktivity/
aktuality/vernisaz–vystavy–koreny.
htm#!prettyPhoto
• http://www.totemplzen.cz/aktuality/breznovy–
totemovy–rozcestnik–v–bolevci.htm
• https://klimesovajitka.wordpress.com/2018/04/27/
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koreny–v–muzeu/
http://regiony.impuls.cz/foto.aspx?r=imp–
plzensky&foto1=VB724a58_152926_2930553.jpg
http://www.zurnalmag.cz/clanek/koreny
http://www.plzenprodeti.cz/program–akci/
http://www.plzenprodeti.cz/novinky/sest–tipu–
na–odmenu–za–vysvedceni–aneb–jak–v–plzni–
oslavit–konec–skolniho–roku.aspx
http://www.ibot.cas.cz/cs/blog/2018/03/28/
koreny–objevte–tajemny–svet–pod–zemi–plny–
barev–pribehu–a–prekvapeni/
http://ziva.avcr.cz/aktuality/2018–05–15–vystava–
koreny–v–zapodoceskem–muzeu–v–plzni.html
http://www.prf.jcu.cz/aktualne/navstivte–vystavu–
koreny.html
http://mbucas.cz/
vystava–koreny–v–zapadoceskem–muzeu–v–plzni/
https://www.facebook.com/zustrnka
https://www.novinky.cz/vase–zpravy/plzensky–
kraj/plzen–mesto/4443–50562–zakladni–
umelecka–skola–trnka–vystavuje–v–plzenskych–
safarikovych–sadech.html

Seznam pracovníků muzea
a dislokace k 31.12.2018

(Mnohé články vznikly na základě přímého
oslovení všech PR zúčastněných vědeckých
institucí.)

Oddělení vnějších vztahů:

Muzeum loutek
Český Rozhlas – trvalá spolupráce
Regionální i národní tisk a rozhlas – průběžně.
Loutkář – trvalá spolupráce.
Česká televize – pořad Toulavá kamera a cyklus
Česká loutka

Ředitelství Západočeského muzea:
Adresa: Plzeň, Kopeckého sady 2
ředitel muzea: PhDr. František Frýda
správce rozpočtu – zástupce ředitele:
Ing. Linda Trefná Kryštofová
náměstek pro věci odborné: PhDr. Jan Mergl
sekretariát ředitele: Eva Marešová
agenda ISO, OBP, PO: Jana Radová
systémovy inženýr: Ing. Stanislav Novák
vnitřní audit: Ing. Václav Pošta (část. uv.)
fotodokumentace : MgA. Václav Marian
muzejní pedagog.: Mgr. Denisa Brejchová
investor : Helena Kermesová
vedoucí Diecézního muzea – Mgr. Václav Engler
projektový a koordinační pracovník :
PhDr. Anna Matoušková

vedoucí: Romana Němečková
pracovníci: Mgr. Jakub Šmíd
Martina Burešová

Ekonomické oddělení:
hlavní účetni: Vojtěch Kristýn
pokladna, komisní prodej,
mzdy, vyplaty: Pavla Lohrová
správa majetku muzea, fakturace: Darja Rácová
účetní : Jana Hanáčková

Investiční technik:
stavební dozor investora při opravěhlavní budovy
muzea, správa a technické zajištění provozu hlavní
budovy muzea, zajištění EZSa EPS pro objekty ZČM:
Jan Matějka

Průvodci
Muzeum loutek: Iva Jasmine (část. uvazek)
Marie Divišová (část. uvazek)
Petr Bauer (část. uvazek)
Květa Šourová (část. uvazek)
Výstavni sál
a expozice nám. Republiky 13: Jana Pistoriusová
Bc. Adéla Šmausová
Expozice Plzeňská zbrojnice,
Kopeckého sady 2: Ludmila Němcová
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Oddělení prehistorie
Adresa: Plzeň, Zborovská 40
Vedoucí: Mgr. Milan Metlička
Zástupce vedoucího: Mgr. Antonín Zelenka
Pracovníci: Mgr. Andrea Junková
Mgr. Alena Leščínská
Jarmila Metličková
Mgr. Renata Rejchová (část. úvazek)
Bc. Lenka Ornová
Petra Peterková (část. úvazek)
Marcela Mašková
Jana Tycová (část. úvazek)
Ing. Ivana Kolmanová – konzervace
Jitka Šimová (část. úvazek) – uklízečka

Oddělení starších dějin
Adresa: Plzeň, Zborovská 40
Vedoucí: Mgr. Jiří Orna
Pracovníci:
PhDr. Miroslav Hus
Marie Beránková
Magdalena Kuldová
Mgr. Veronika Dudková (část. úvazek)
Monika Zemánková
Mgr. Jiří Šneberger
Bc. Irena Šlechtová
Bohumil Diviš

Oddělení záchranných
archeologických výzkumů
Adresa: Plzeň, Zborovská 40
Vedoucí: PhDr. Pavel Břichaček
Pracovníci: Mgr. Pavlína Schneiderwinklová
Mgr. Martin Čechura
Bc. Petr Hereit
Mgr. Marketa Sochorová
Mgr. Jiři Smetana
Mgr.Martina Šmejdová

Oddělení novějších dějin
Adresa: Plzeň, Tylova 22
Vedoucí: Mgr. Luděk Krčmář
Pracovnici:
Iva Tománková
Lucie Kuníková

Oddělení uměleckoprůmyslové
Adresa: Plzeň, Bolevecká náves 17
Mgr. Jindřich Mleziva

Pracovníci: Bc. Ludmila Kotorová
Mgr. Lenka Merglová

Oddělení národopisné
Adresa: Plzeň, nám. Republiky 13
Vedoucí: Mgr. Michal Chmelenský
Pracovníci: Mgr. Nela Štorková
Michaela Oliberiusová (část. uv.)
Mgr. Tomáš Bernhardt
Mgr. Marie Mušková
Alena Potůčková

Vrátnice národopisné oddělení
Jarmila Čechurová (část. úvazek)
Lenka Růžičková (část . úvazek)

Oddělení botaniky
Adresa: Plzeň, Tylova 22
Vedoucí: Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
Pracovníci: RNDr. Sylvie Pecháčková, PhD.
Renata Bláhová
Alena Čížková
Mgr. Ivona Matějková

Oddělení zoologie
Adresa: Plzeň, Tylova 22
Vedoucí: RNDr. Roman Vacík
Pracovníci: Mgr. Ivana Hradská
Ivo Ťeťál
Bc. Šarka Vančurová
Mgr. Michaela Říšová

Oddělení paleontologické
Adresa: Plzeň, Tylova 22
Vedoucí: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
Pracovnici: Ing. Jana Mlnařiková
Ing. Jan Bureš
Marie Spáčilová,
Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Lucie Pšeničková

Knihovna Západočeského muzea
Adresa: Plzeň, Kopeckého sady 2
Vedoucí: PhDr. Ila Šedo
Pracovníci: Lenka Šimicová
Jitka Martincová
Mgr. Lenka Bendová
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Oddělení konzervace

Šatnářky :

Adresa: Plzeň, Tylova 22
Vedoucí: Bc. Eva Podzemná
Pracovníci: Jiři Špinka, m.u.ř.
BcA. Jitka Kottová
Bc. Martin Nauš, DiS
Václav Vondrovský
Elen Kudrová

Kopeckého sady 2: Brožová Luďka (část. úv.)
Svejkovská Irena (část. úv.)
Štolbová Jaroslava (část. úv.)

Oddělení výstavnictví
Adresa: Plzeň, Kopeckého sady 2
Vedoucí: BcA. Ludmila Kristová
Pracovníci: Bc. Miroslav Tříska
David Lang
Ing. Miroslav Hakr

Oddělení technické a údržby budov
Adresa: Plzeň, Bolevecká náves 17
Vedoucí: Vlastimil Kudra
Pracovníci: Petr Tumpach
Robert Valeš
Vladimír Duchek
Antonín Povondra
Stanislav Smolík
František Mencák
Jaroslav Vozka

Uklízečky
Muzeum loutek: Petra Šimková
odd. národopisné:
Alena Potůčková
Kopeckého sady 2: Ivana Hammerová
Drahuše Hegnerová
Drahomira Čonková
Tylova 22: Alena Hájková

Centrální depozitáře Nepomuk
správce objektu: Eva Minhová

Muzeum loutek
Adresa: nám. Republiky 23 Plzeň
Vedoucí: Mgr. Markéta Formanová
Pracovníci: Tomáš Pfejfer
Ivana Švecová (část. úvazek)
Hana Beková (část. úvazek)

Průvodkyně expozice HB:
Rumlová Ludmila (část. úv.)
Kalná Vilingrová Monika (část.úv.)
Ivanová Anna (část. úv.)
Bláhová Alena (část.úv.)
Václav Froněk (část. úv.)
Květa Jíchová (část. úv.)
Marie Štoková (část. úv.)
Miroslava Kalná (část. úv.)

Pobočka Muzeum Dr. Bohuslava
Horáka v Rokycanech
Vedoucí : Mgr. Hana Wenigová
Pracovníci : Eva Slatkovská
RNDr. Mgr. Miroslava Šandová
Lenka Janoušková
Martin Sýkora
Martina Korandová
Mgr. Veronika Plachá
Mgr. Jan Lehner
Jaroslava Pěnkavová
Mgr. Michal Kotýnek
Jiřina Šístková
Mgr. Martina Merglová Stránská
Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D.
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Výběr z výstav zahájených v roce 2018

138

139

140

Výběr z doprovodných akcí v roce 2018
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Poskytování informací č. 106/1999 Sb.
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Výkaz o muzeu za rok 2018
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Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky příspěvkové organizace
Západošeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
sestavené k 31.12.2018
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