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Připojení se k rekordu ve vyvěšených českých vlajkách na akci k 100. výročí ČSR

Úvod
Rok 2018 byl pro Muzeum Českého lesa v Tachově opět rokem, který byl ve znamení realizace řady
projektů. Pokračoval tříletý projekt, kde je muzeum asociovaným partnerem - „Archeocentrum Čechy
– Bavorsko – chránit a sdílet společný kulturní prostor“. Projekt byl podpořen z dotačního titulu Cíl
EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a v jeho rámci proběhly opět v Tachově
workshopy experimentální archeologie pro školní mládež a dále řada přednášek, které byly z velké
části zařazeny do Muzejní akademie. Aktivity realizovali projektoví partneři z Bärnau, z katedry
archeologie FF UK Praha, katedry archeologie FF ZČU Plzeň a pedagogické fakulty ZČU Plzeň.
Intenzivně jsme pracovali na virtuální expozici historie 2.poloviny 20.století na Tachovsku, jež bude
výstupem projektu podpořeného ze stejného dotačního titulu „Prezentace kulturního dědictví
příhraniční oblasti Tachovska“ a bude veřejnosti představena v roce 2019. Realizovali jsme také
projekt věnovaný výročí Třicetileté války (1618 – 1648) hlavního žadatele - Fränkische SchweizMuseum v Tüchersfeldu. Obsahem byla ope air výstava reflektující dané období v regionu okresu
Tachov, prezentace na mezinárodní konferenci i sdílený marketing. Další pokus získat dotační
podporu pro projekt s muzeem ve Weiden, jehož podstatnou součástí by bylo vytvoření nové
expozice historie v tachovském muzeu se setkal s úspěchem a v letech 2019-2020 budou projektové
aktivity realizovány. K úspěchu přispěla především podpora zřizovatele, Plzeňského kraje, který mimo
dotační rámec poskytl pro rok 2019 investiční prostředky na nutné stavební úpravy prostor budoucí
expozice. Investiční podpora ze strany kraje však přišla již v roce 2018. Ta se týká realizace 1.etapy
rekonstrukce budoucího depozitáře muzea v budově 502 v Zahradní ulici v Tachově. Po několika
pokusech se podařilo vybrat dodavatele stavby a realizace byla na podzim 2018 zahájena. První etapa
bude ukončena v prvním čtvrtletí roku 2019 a doufáme, že nám bude umožněno v roce 2020
rekonstrukci dokončit.
Z hlediska vnitřního chodu došlo v muzeu k několika personálním změnám. Po 15 letech muzeum
opustil kolega Chvátal, který se nadále problematice započaté v našem muzeu – dokumentaci
židovských hřbitovů, bude věnovat pod hlavičkou TAMUS z.s. Přesto lze považovat za úspěch muzea,
že pod jeho křídli bylo možno tuto činnost zahájit a rozvinout. Své angažmá v muzeu ukončila
dokumentátorka Radka Mudrová. Novou posilou v oblasti archeologie je od srpna Mgr. Alžběta
Bergerová. Vzhledem k stále narůstajícím archeologickým sbírkám a potřebě jejich zpracování lze
tuto skutečnost kvitovat s uspokojením. V neposlední řadě chceme poděkovat dobrovolným
spolupracovníkům především z řad školní mládeže, bez jejichž zapojení bychom nemohli realizovat
řadu větších akcí pro veřejnost.

¨
Z Mezinárodního dne archeologie

Muzeum děkuje za finanční, materiální a organizační pomoc v roce 2018 především subjektům
a osobám uvedeným v následující tabulce
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1. Sbírkotvorná činnost
Sbírka Muzea Českého lesa v Tachově se dále člení na podsbírky. Společenskovědní sbírky jsou
členěny na podsbírky - Umění, Etnografie, Lapidárium, Archeologie, Numismatika, Faleristika,
Sfragistika, Zbraně, Psané a tištěné, Lesodřevařství, Výrobky, Kovové výrobky, Cín, Věda, technika a
průmyslová výroba, Pohlednice, Ostatní předměty.
Přírodovědné na podsbírky - botanika, zoologie, geologie, entomologie.
V roce 2018 bylo nově zapsáno 116 evidenčních čísel sbírkových předmětů.
K 31. 12. 2018 mělo muzeum ve správě 28 017 evidenčních čísel sbírkových předmětů. Přičemž
předmětů je více, neboť některá čísla jsou hromadná.
Na akvizice bylo vynaloženo 20 tisíc korun.
Prostřednictvím elektronické aukce bylo zakoupeno 11 obrazů s regionální tématikou. Předměty šly
do aukce prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pravděpodobně byly
dříve součástí vybavení ONV Tachov. Dále byla zakoupena řada regionálních pohlednic.

PŘÍRŮSTKY DO SBÍREK 2018
přir. Číslo

podsbírka

předmět

ks

1/18

pohlednice

1

Pohlednice – Lestkov

2/18

pohlednice

1

Pohlednice – Halže

3/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

4/18

pohlednice

1

Pohlednice – Přimda

5/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

6/18

pohlednice

1

Pohlednice – Svojšín

7/18

pohlednice

1

Pohlednice – Staré Sedliště

8/18

pohlednice

1

Pohlednice – Černošín (4 ks)

9/18

pohlednice

1

Pohlednice – Černošín a okolí (11 ks)

10/18

pohlednice

1

Pohlednice – města a obce Tachovska (26 ks)

11/18

pohlednice

1

Pohlednice – Světce, Tachov (2 ks), jubilejní

12/18

pohlednice

1

Pohlednice – Bor

13/18

pohlednice

1

Pohlednice – Bor

14/18

pohlednice

1

Pohlednice – Kšice u Stříbra

15/18

pohlednice

1

Pohlednice – Malý Rapotín

16/18

pohlednice

1

Pohlednice – Planá

17/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

18/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

19/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

20/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

21/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

22/18

pohlednice

1

Pohlednice – Bernartice

23/18

pohlednice

1

Pohlednice – Bezdružice

24/18

pohlednice

1

Pohlednice – Bezdružice

25/18

pohlednice

1

Pohlednice – Bezdružice

26/18

pohlednice

1

Pohlednice – Bor u Tachova

27/18

pohlednice

1

Pohlednice – Bro u Tachova

28/18

pohlednice

1

Pohlednice – Černošín

29/18

pohlednice

1

Pohlednice – Chodová Planá

30/18

pohlednice

1

Pohlednice – Chodová Planá

31/18

pohlednice

1

Pohlednice – Kladruby

32/18

pohlednice

1

Pohlednice – Kladruby

33/18

pohlednice

1

Pohlednice – Kladruby

34/18

pohlednice

1

Pohlednice – Konstantinovy Lázně

35/18

pohlednice

1

Pohlednice – Lesná

36/18

pohlednice

1

Pohlednice – Malý Rapotín

37/18

pohlednice

1

Pohlednice – Malý Rapotín

38/18

pohlednice

1

Pohlednice – Ostrovce

39/18

pohlednice

1

Pohlednice – Planá u M. L.

40/18

pohlednice

1

Pohlednice – Planá u M. L.

41/18

pohlednice

1

Pohlednice – Planá u M. L.

42/18

pohlednice

1

Pohlednice – Planá u M. L.

43/18

pohlednice

1

Pohlednice – Planá u M. L.

44/18

pohlednice

1

Pohlednice – Planá u M. L.

45/18

pohlednice

1

Pohlednice – Planá u M. L.

46/18

pohlednice

1

Pohlednice – Planá u M. L.

47/18

pohlednice

1

Pohlednice – Přimda

48/18

pohlednice

1

Pohlednice - Stříbro

49/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

50/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

51/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

52/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

53/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

54/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

55/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

56/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

57/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

58/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stříbro

59/18

pohlednice

1

Pohlednice – Světce

60/18

pohlednice

1

Pohlednice – Tachov

61/18

pohlednice

1

Pohlednice – Tisová

62/18

pohlednice

1

Pohlednice – Pidifrk, Bor u Tachova

63/18

pohlednice

1

Pohlednice – Pidifrk, Kladruby

64/18

pohlednice

1

Pohlednice – Pidifrk, Planá u M. L.

65/18

pohlednice

1

Pohlednice – Pidifrk, Stříbro

66/18

etnografická

1

Betlém tachovský Karla Maňury

67/18

archeologická

1

Keramika – soubor

68/18

archeologická

1

Keramika + železo – soubor

69/18

archeologická

1

Nálezy archeologické – soubor

70/18

archeologická

1

Keramika + kost

71/18

archeologická

1

Keramika – soubor

72/18

archeologická

1

Keramika + železo – soubor

73/18

archeologická

1

Keramika – soubor

74/18

archeologická

1

Keramika + mazanice

75/18

archeologická

1

Keramika + sklo

76/18

archeologická

1

Keramika – soubor

77/18

archeologická

1

Keramika – soubor

78/18

archeologická

1

Cihla přetavená

79/18

archeologická

1

Keramika

80/18

archeologická

1

Keramika – soubor

81/18

archeologická

1

Nálezy archeologické – soubor

82/18

archeologická

1

Nálezy archeologické – soubor

83/18

archeologická

1

Nálezy archeologické – soubor

84/18

archeologická

1

Keramika + kov

85/18

archeologická

1

Nálezy archeologické – soubor

86/18

archeologická

1

Keramika – soubor

87/18

archeologická

1

Keramika + železo – soubor

88/18

archeologická

1

Podkova volská

89/18

archeologická

1

Keramika + sklo + kost

90/18

archeologická

1

Keramika -soubor

91/18

archeologická

1

Keramika -soubor

92/18

archeologická

1

Keramika -soubor

93/18

archeologická

1

Keramika -soubor

94/18

archeologická

1

Keramika -soubor

95/18

archeologická

1

Keramika – 2 ks

96/18

archeologická

1

Nálezy archeologické – soubor

97/18

archeologická

1

Keramika + sklo

98/18

archeologická

1

Keramika + mazanice

99/18

archeologická

1

Přeslen

100/18

pohlednice

1

Pohlednice – Mobilizace (Přimda?)

101/18

pohlednice

1

Pohlednice – Stráž

102/18

umění

1

Obraz – J. Krátký: Kraj u Přimdy

103/18

umění

1

Obraz – P. Strnad: Radnice ve Stříbře

104/18

umění

1

Obraz – P. Maur: Pastva pod Přimdou

105/18

umění

1

Obraz – S. Janke: Pohled do krajiny

106/18

umění

1

Obraz – P. Strnad: Rybník Sycherák

107/18

umění

1

Obraz – S. Janke: Tachov hradby

108/18

umění

1

Obraz – J. Bezděk: Celkový pohled na Tachov

109//18

umění

1

Obraz – J. Krátký: Mlýnec

110/18

umění

1

Obraz – H. Dietze: Krajina pod Přimdou

111/18

umění

1

Obraz – P. Maur: Pastviny v Českém lese

112/18

umění

1

Obraz – H. Dietze: Malý Rapotín

113/18

pohlednice

1

Pohlednice – Rozvadov

114/18

pohlednice

1

Pohlednice – Sulislav

115/18

pohlednice

1

Pohlednice – Sulislav

116/18

pohlednice

1

Pohlednice – Pavlův Studenec

Některé sbírkové předměty Muzea českého lesa v Tachově jsou dlouhodobě či krátkodobě
zapůjčovány za účelem vystavování jiným muzejním organizacím, obcím apod. Dlouhodobé zápůjčky
jsou alespoň jednou v roce kontrolovány na místě uložení, aby byl znám stav sbírek i prostředí, kde
jsou vystaveny. Pravidelně jsou také obnovovány jejich zápůjční smlouvy a vyhotovovány smlouvy na
nové zápůjčky. Krátkodobé zápůjčky směřují do ČR i do zahraničí. Celkem bylo v roce 2018 uzavřeno 7
nových a dalších sedm smluv na zapůjčení sbírkových předmětů z muzea bylo prodlouženo.
Evidovány jsou také interní výpůjčky sbírkových předmětů, v roce 2018 jich bylo 114. Interně jsou
většinou zapůjčovány předměty využívané při speciálních programech pro školy i veřejnost a při
přednáškách.
Celkově bylo ze sbírek muzea externě dlouhodobě či krátkodobě v roce 2018 zapůjčeno 192
předmětů. Naopak muzeum v Tachově má ve svých stálých expozicích dlouhodobě zapůjčeno několik
předmětů z Městského muzea ve Stříbře, ze Státního okresního archivu v Tachově, ze Západočeského
muzea v Plzni, z Archeologického ústavu AV ČR, Husitského muzea v Táboře. Celkově bylo v roce
2018 takto muzeu jinými subjekty zapůjčeno 25 předmětů.
Vedle sbírkového fondu je vytvářena i studijní knihovna a dále jsou sbírány i fotografie a také malý
soubor map a plánů.
Ve studijní knihovně je shromažďována jednak obecná historická a přírodovědná literatura, dále
literatura k pomocným vědám historickým a ke konzervaci sbírkových předmětů, ale především
regionální historická a přírodovědná literatura a regionální periodika. V roce 2018 bylo nově
evidováno 14 knihovních jednotek a regionální periodika v hodnotě 10,5 tisíce Kč.
Knihovna je zapsána do systému veřejně přístupných knihoven, neboť ji ke studiu využívají nejen
odborní pracovníci, ale i nejrůznější badatelé. Knihovna poskytuje pouze prezenční možnost studia.
V souladu s požadavkem zákona je v knihovně pro její uživatele k dispozici veřejný internet. V roce
2018 bylo registrováno 14 uživatelů knihovních služeb a 103 výpůjček. Práci knihovnice vykonává na
0,1 úvazku Radka Rudová. V tomto roce pokračovala zákonná revize knihovního fondu, kterou na

dohodu provedla Květa Staňková. Zrevidováno bylo 5652 knih. Zároveň byla také provedena
částečná reorganizace knihovny a její úklid.
Fyzický stav knihovny je 6461 knihovních jednotek.

Správu historického fotografického fondu provádí historik Mgr. Štěpán Čadek. Ten také provádí
fotografickou dokumentaci nejen muzejních akcí, ale příležitostně také města a okolí. Ročně tak
ukládá tisíce digitálních snímků. Věnuje se rovněž skenování fotografií a pohlednic ze sbírek a archivu
muzea či z darů. V roce 2018 na fotodokumentaci a digitalizaci odpracoval 290 hodin.
Historik se zároveň věnuje doplňování knihovny jednak formou nákupů jednak vyhledáváním
v elektronických zdrojích. Zde jde především o diplomové práce. Velkou energii vložil v tomto roce
i do přefocování regionálního periodika Grenzbote uloženého v Národní knihovně.

2.Vědeckovýzkumná činnost
Muzeum řešilo na úseku přírodovědném následující vědecko-výzkumné úkoly:
1) Sledování složení ptactva města Tachova - Sledování složení ptactva jak v hnízdní době,
tak i v průběhu celého roku v sedmi vymezených biotopech města Tachova
2) Zapojení do celostátní akce (Česká ornitologická společnost) "Jednotný program sčítání
ptáků“ - sčítání ptáků na 30ti bodovém transektu v lokalitě Tachov-Světce
3) Zapojení do celostátní akce (katedra zoologie PřF UK Praha) "Monitoring hnízdícího vodního
ptactva v ČR" - hladinové sčítání vodních ptáků metodou dvou kontrol - okolí obce Tisová
Všechny výše uvedené úkoly řešil zoolog muzea RNDr. Pavel Řepa.
Tento pracovník provedl také za úhradu muzeu jiným subjektem dodávky Plán péče pro PR Tisovské
rybníky a Plán péče pro PR Mělký rybník.
Botanici Petr Mudra a Radka Mudrová řešili následující přírodovědné výzkumné úkoly:
4) Botanika Českého lesa
5)Mechorosty na Mži

Na úseku společenskovědním byly řešeny následující výzkumné úkoly:
1) Dokumentace židovských hřbitovů
Výzkum prováděl PhDr. Ing. V.F. Chvátal. Pod hlavičkou muzea do dubna 2018, kdy ukončil v muzeu
pracovní poměr. Před i po tomto datu provádí výzkum na řadě lokalit nejen v Plzeňském kraji pod
hlavičkou TAMUS z.s.
Do dubna byla provedena textová dokumentace - evidenční tabulka pro židovské hřbitovy Mutěnín,
Nové sedliště, Brtnice. Detailní fotografická dokumentace, textová dokumentace - evidenční tabulka
pro hřbitovy Podbořany-Očihov a Lomnice u Tišnova. Pro hřbitov v Měcholupech fotodokumentace
oprav.

2)záchranné archeologické výzkumy, které provedl archeolog muzea Mgr. Jiří Chlevišťan od srpna
ve spolupráci s novou pracovnicí Mgr. Alžbětou Bergerovou v lokalitách:

č.

1
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

přírůstkové
číslo výzkumu

Název akce/projektu

lokalita

01/18

Tachov

Revitalizace zámeckého parku

02/18

Planá u Mariánských Lázní Oprava opěrné zdi - "Na Valech"

03/18

Vrbice u Stříbra

Výstavba telekomunikačního stožáru a eleketropřípojky

04/18

Tachov

Školní - 2151/6 kNN

05/18

Brod nad Tichou

Pokládka kNN

06/18

Tachov

Panenská p. č. 115/4 - stavba provozní budovy

07/18

Staré Sedliště

p. č. 2506/3 - kNN

08/18

Tachov

p. č. 3257/175 - kNN

09/18

Damnov

RD p.č. 970/1

10/18

Trpísty

RD p. č. 124/41

11/18

Planá

Hřbitovní-kNN 93/3

12/18

Svojšín

p.č. 332/2 - kNN

13/18

Tachov

Náměstí Republiky - zjišťovací sondy kolem studny

14/18

Částkov

Polní cesta HPC 2

15/18

Tachov

Hradební 280/1

16/18

Tachov

Vodní p. č. 409

17/18

Mlýnec pod Přimdou

Lesní cesta VPC 4

18/18

Trpísty

RD p.č. 124/42

19/18

Černošín

ČOV a Mycí linka

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

20/18

Tachov

ul. Prokopa Veliký - napojení stávající kanalizace domu č.p. 1527

21/18

Světce

Propad zem. Povrchu SPŠ

S1/18

Brod nad Tichou

Sběr v okolí kostela Sv. Jakuba Většího

S2/18

Bor u Tachova

ul. Borská - sběr

22/18

Bezdružice

kNN - 504/24

23/18

Stříbro

RD - 1402/597, 598, 599

24/18

Staré Sedliště

p. č. 2506/8 - kNN

25/18

Vranov

p. č. 65/6 - kNN

26/18

Okrouhlé Hradiště

kNN - obec

27/18

Jemnice

kNN

28/18

Únehle

RD na p. č. 903/41

29/18

Horní Kozolupy

Výkop pro veřejné osvětlení

30/18

Tachov

Výkop pro veřejné osvětlení

31/18

Krásné Údolí u Černošína

Výkop pro kabel NN

32/18

Tachov

RD na p. č. 3177/169

33/18

Přimda

Překládka plynového vedení

34/18

Bor u Tachova

Severní křídlo - výkop pro kanalizaci

35/18

Planá u Mariánských lázní Smetanova ul. - výkop pro VO

36/18

Bor

Výkop pro IS na p. č. 185/2

Mutěnín

Otvírka nového lomu k.ú. Mutěnín (okr. Domažlice)

39

40

1/17

Planá u Mariánských Lázní Rekonstrukce náměstí Svobody Planá - jižní část

Pro každý výzkum je vyhotovena zpráva (v roce 2018- 39) a proveden import dat do Archeologické
mapy. Archeologové také zpracovávají vyjádření k plánovaným stavbám. V roce 2018 jich bylo více
než dvě desítky. V jednom případě oddělení provedlo subdodávku terénních archeologických prací
pro Muzeum Chodska v Domažlicích na výzkumu k.ú. Mutěnín – Otvírka nového lomu.

3) V návaznosti na záchranný výzkum při rekonstrukci náměstí v Plané Mgr. Chlevišťan zpracovává
výzkumný úkol Město Planá - počátky osídlení a jeho vývoj.
4) Tradiční lidová kultura na okrese Tachov
Průběžně pokračovaly práce vedoucí k odeslání čtvrtletního screeningu TLK z TC Deníku do
pověřeného pracoviště – Muzea dr.Hostaše v Klatovech. Řešitel Mgr. Štěpán Čadek.
Tento pracovník pracuje na dalších dlouhodobých výzkumných úkolech:
5) Beiträge zur Heimatkunde-Příspěvky k regionálním dějinám – excerpce v Národní knihovně
deponovaných regionálních novin Grenzbote
6) Tachovský rok 1918
7) Tachovští padlí ve druhé světové válce
8) 20. století na Tachovsku – ve spolupráci s ředitelkou muzea pro vytvářenou virtuální expozici
tohoto období v regionální historii
9) Dokumentární fotografie v databázi Muzea Českého lesa v Tachově – výstupem byla muzejní
výstava
V oblasti společenských věd byly zpracovávány další dva výzkumné úkoly a to externími
spolupracovníky na dohodu:
10) Historie závodu Plastimat – zpracoval PhDr. Jan Mohr z Liberce, výstupem byla úspěšná výstava
11) Historie Husitských oslav v Tachově v letech 1987-2017 – zpracovávala Marie Mirtlová
V oblasti vědy a výzkumu bylo odpracováno 1715 hodin tj. 0,9 přepočtených pracovníků.

3. Evidence a inventarizace sbírek
V souladu se zákonem č.122/2000 Sb. všechny sbírkové předměty i nové přírůstky jsou zapsány do
Centrální evidence sbírek, již spravuje Ministerstvo kultury ČR.
Zároveň jsou všechny nové přírůstky v oddělení společenskovědním (s výjimkou archeologie) při
zápisu do sbírek zapsány i v druhém stupni evidence. Evidence všech nových přírůstků je prováděna
i v digitální podobě. Do této podoby jsou postupně zapisovány i staré fondy. Přičemž na oddělení
společenskovědním byly přepsány všechny staré karty již v roce 2011. Mgr. Alžběta Bergerová
provedla pro archeologickou podsbírku v systému DEMUS zápis ve druhém stupni evidence pro 722
inventárních čísel.
Na úseku přírodovědném byly již v předchozích letech do programu Demus vloženy všechny karty
podsbírek botanika a zoologie.
Celkově má muzeum digitalizováno (přepsáno karet do počítače) 21 829 ev. čísel.
K 1 449 předmětům je na konci r. 2018 vyhotovena digitální fotografie. Na portále Národního muzea
eSbírky, který je veřejnosti volně přístupný, je za muzeum v Tachově on-line zveřejněno 72
sbírkových předmětů včetně popisu. Muzejní webové stránky byly v sekci sbírky doplněny o prokliky
u jednotlivých podsbírek do Centrální evidence sbírek MK ČR, kde je u každé podsbírky uveřejněna
kolekce fotografií i s popisem. Zájemce tak má možnost vidět i řadu sbírkových předmětů, které jsou
jinak ukryty v depozitáři.
Inventarizace
-Inventarizací na úseku společenskovědním prošlo v průběhu roku celkem 954 sbírkových předmětů
(inv. čísel), z toho 354 v podsbírce faleristika a 600 v podpírce etnografie. Předměty byly
shledány v pořádku.

- Inventarizace přírodovědných sbírek – dílčí inventarizace zoologické podsbírky – 2995 inventárních
čísel. Za tvorbu a správu přírodovědných sbírek je zodpovědný botanik Petr Mudra. Revizi prováděla
Radka Mudrová.
Celkem prošlo v roce 2018 revizí 3949 ev.čísel

4. Ochrana sbírek, konzervace, restaurování
Celkem bylo v roce 2018 ve společenskovědních sbírkách zkonzervováno a restaurováno 438
předmětů. Byly očištěny a v případě potřeby proveden nátěr proti dřevokaznému hmyzu předmětů v
části expozice etnografie a historie. Ošetřením prošly také kamenné artefakty v rajském dvoře. Deset
kovových artefaktů bylo konzervováno vlastními silami. Několik desítek sbírkových předmětů bylo
uloženo do nových, vhodnějších obalů. Veškeré tyto práce provedla Mgr. Jaroslava Brichtová,
konzervátorka a kurátorka sbírek.
Konzervací prošlo i šest archeologických skleněných, kostěných, bronzových, železných předmětů. Ta
byla provedena dodavatelsky Západočeským muzeem v Plzni.
K péči o sbírky patří i fyzické popisování archeologických střepů. Mgr. Alžběta Bergerová jich za
poslední čtvrtletí 2018 takto zpracovala 267.

V přírodovědných sbírkách bylo dodavatelsky provedeno periodické ošetření přírodovědných
sbírkových předmětů organického původu insekticidními přípravky. Jednorázově tak bylo
konzervováno více než 20 tisíc předmětů.
Již standardní je péče obnášející především předjarní úklid vitrin, dezinfekci vystavených exponátů
a péče o živé obojživelníky v teráriu v expozici. Tyto práce provedli Petr Mudra, Radka Mudrová a
Iveta Pšeničková.
Správci jednotlivých depozitářů v průběhu roku sledovali (a pravidelně jednou měsíčně zapsali)
klimatické podmínky, monitorovány byly i podmínky v expozičních prostorách. Stav teploty i vlhkosti
v depozitářích je možné považovat za uspokojivý.

5. Expozice a výstavy
Muzeum Českého lesa v Tachově má stálé expozice na ploše 554,92 m2.
Jde o expozice:
Historie okresu od počátku osídlení do r. 1945
Expozice umění v bývalém klášterním refektáři
Národopisná expozice
Expozice přírody Českého lesa a jeho podhůří.
V expozici živé přírody byli na základě výjimky opravňující k držení zvláště chráněných živočichů
osazeni živí jedinci kuněk žlutobřichých (Bombina variegata). Návštěvníci je zde mohou každoročně
pozorovat v době od konce dubna do října. Pověřený pracovník muzea – v posledních letech Iveta
Pšeničková, jim musí věnovat pravidelnou, prakticky denní péči.

V roce 2018 realizovalo muzeum ve vlastních prostorách na ploše 126,7m2 následující výstavy:
LEDEN: NOSTALGIE - panenky - hračky – šperky - Předměty vystavovali sběratelé Jiří Sauko a
Iveta Csikosová. Výstava trvala do 11. 3.
ÚNOR: LIDOVÁ ZBOŽNOST NA PLZEŇSKU - Výstava z dílny Západočeského muzea v Plzni, do 1. 4.
BŘEZEN: VÝSTAVA HISTORICKÉ POTÁPĚČSKÉ TECHNIKY- V rámci 40. Mezinárodního festivalu
PAF Tachov, do 2.9.
DUBEN: výstava soutěžních prací z TRIENÁLE NEPROFESIONÁLNÍ VÝTVARNÉ TVORBY
O CENU FRANZE RUMPLERA, do 17.6.
KVĚTEN: „PRÍBEH JEDNEJ FOTOGRAFIE - MUŽ S ODHALENOU HRUĎOU“
Do 12. 6. 2018 byla přístupna výstava k výročí r. 1968 - výstavu fotografií L. Bielika poskytl
Slovenský institut v Praze.
ČERVEN: CESTAMI KRAJÁNKŮ aneb Putování po mlýnech a vodních provozech na Mži – na základě
stejnojmenné knihy Zdeňka Procházky, do 2.9.
: VÁLKA V KRAJINĚ -Třicetiletá válka na Tachovsku – open air výstava v muzejní zahradě,
do 30.9.
ZÁŘÍ: MUZEJNÍ DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE 2009 – 2018, historik a fotograf Mg. Štěpán Čadek,
do 21.10.
: ZNÁMÝ – NEZNÁMÝ… PLASTIMAT atd., Reprezentativní výstava seznámila s historií, vývojem,
výrobky i nástupnickými podniky tohoto kdysi největšího průmyslového závodu v Tachově,
do 6.1.
ŘÍJEN: KRAJINA ZEMĚ ČESKÉ - práce neprofesionálních výtvarníků při příležitosti 100 let ČSR
představily krásu a rozmanitost krajiny naší země. Výstava trvala do 25. 11. 2018.

LISTOPAD: KAREL SUTTÝ - KDE DOMOV MŮJ, obrazy z Tachova a Mělníka,
Výstava laureáta ceny Franze Rumplera, do 6.1.

Návštěvnost muzea
Muzeum v roce 2018 navštívilo 7852 návštěvníků. To je mírný (+170) nárůst oproti roku 2017.
Celková návštěvnost muzea zahrnuje návštěvnost expozic a výstav (5173) + počet návštěvníků
muzejních akcí, kteří si prohlédli i expozice a výstavy (2643) + návštěvníci seminářů a konferencí, kteří
si prohlédli i expozice a výstavy (36). Platících návštěvníků je 3018, neplatících 4832. Do neplatících
návštěvníků jsou započítáni i návštěvníci akcí, kde náklady jsou hrazeny z různých projektů a dotací.
Zajímavé číslo z hlediska návštěvnosti areálu muzea – bývalého kláštera jako cíle cestovního roku je i
kvalifikovaný odhad návštěvnosti klášterní zahrady. Ta je volně přístupná v otevírací době muzea a
také zde různé, především neziskové, subjekty pořádají akce pro veřejnost. Z akcí, na jejichž pořádání
se muzeum podílelo, jmenujme Filipojakubskou noc a Dožínky Plzeňského kraje. Dále to jsou
například dva festivaly rockové hudby – Slapfest a Husmannfest, Den s námi pořádaný Dětským
domovem v Tachově a některé další. Zahradu buď volně, nebo při akcích navštívilo v roce 2018
bezmála 1500 lidí.

6. Opravy a udržování
V roce 2018 byly provedeny následující opravy a údržba majetku ve správě muzea:
-na budově muzea - výměna a modernizace elektrických rozvaděčů – 19 258 Kč
-opravy akumulačních kamen – 14 417 Kč
-opravy a výměny světel v pracovnách i výstavních prostorách – 90 678 Kč
-oprava podlahy v chodbě u pracoven – 115 124 Kč
- další drobné opravy elektroinstalace – 10 840 Kč
- oprava poměrných měřičů elektriky v bistru - 9 329 Kč
- oprava telefonního vedení – 4 282 Kč
-instalace ochranných fólií do oken ve výstavních prostorách – 8 272 Kč
-instalace okenních rolet v bývalém knihovním sále – 6 849 Kč
- instalace posuvných dveří v budoucí expozici 20.století – 6 000 Kč
-stroje – oprava a údržba zahradního traktoru – 15 021 Kč
- broušení pilových pásů pro truhlárnu – 1 157 Kč
-automobil Octavia – 15 395 Kč
- počítače, kopírky a telefonní ústředna – 13 287 Kč

7. Ostatní činnost muzea
a)přednášková činnost
Odborní pracovníci muzea jsou silně zapojeni do přednáškové činnosti. Přednášky provozují nejen na
půdě muzea, ale hostují i v jiných organizacích a na školách. V muzeu také často přednášejí externí
odborníci. V roce 2018 muzeum pokračovalo v úspěšném projektu – MUZEJNÍ AKADEMIE. Jde
vlastně o školu, na kterou se účastníci přihlašovali, obdrželi „index“ a každá účast jim byla potvrzena.
Akademie byla otevřena účastníkům od 12 do 100let. Složení studentů skutečně bylo věkově
různorodé. V podstatě vyvážený byl podíl seniorů a podíl ekonomicky aktivních lidí. Ti, kdož
absolvovali nejméně 70% přednášek, na závěrečném slavnostním zakončení obdrželi pamětní list a
upomínkové předměty. Akademii spolu s muzeem pořádal Státní okresní archiv a finančně ji
podpořilo Město Tachov. Byla zaměřena na 400. výročí zahájení Třicetileté války a 100. výročí vzniku
ČSR. Absolvovalo ji 29 studentů. Přednášky však byly přístupné i neregistrovaným zájemcům.
Proběhlo 11 přednášek. Celkem se přednášek zúčastnilo 340 lidí.
Témata přednášek:
6. březen- Město Tachov v 17. století - Mgr. Jan Edl – SOkA Tachov
20. březen – Archeologie 30ti leté války na Česko-bavorské hranici – Mgr. et Mgr. Michal Preusz,
Ph.D. - katedra archeologie ZČU Plzeň
17.duben Bojiště u Rozvadova (1621)- Mgr. et Mgr. Michal Preusz, Ph.D. - katedra archeologie ZČU
Plzeň
15. květen –bitva u Třebele - prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
29.květen –Vznik vesnických židovských obcí jako důsledek třicetileté války- Muzeum ČL v Tachově
PhDr. Ing.Václav Fred Chvátal
15. červen -Zaniklé vesnice ve středověku a novověku v Západních Čechách- katedra archeologie ZČU
- Plzeň – Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
25. září – Třicetiletá a 1. světová válka – paralely, souvislosti- Muzeum ČL v Tachově
– Mgr. Štěpán Čadek
9. říjen - 1.republika v Tachově – Bc. Miroslav Vetrák, SOkA
23.říjen – Archeologie vojenského opevnění na západní hranici za první republiky, Doc. PhDr. Pavel
Vařeka, Ph.D., ZČU Plzeň
6. listopad – Národní jednota pošumavská na Tachovsku a v Tachově - Muzeum ČL v Tachově

- Mgr. Jaroslava Brichtová
20.listopad -Archeologie v Sudetech a otázka podoby krajiny před rokem 1945 - katedra archeologie
ZČU Plzeň, doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. a Mgr. Zdeňka Vařeková, Ph.D., ZČU Plzeň
27. listopad – slavnostní zakončení Muzejní akademie 2018
Mimo Muzejní akademii proběhlo ještě několik přednášek v provedení externích spolupracovníků.
Byly to:
STŘEDOVĚKÉ VÁLKY NA ČESKO – BAVORSKÉ HRANICI - Mgr. Milan Procházka a Mgr. Petr Netolický,
katedra archeologie ZČU Plzeň.
CO NÁM UKAZUJÍ FOTOPASTI – přírodovědná přednáška Mgr. Terezy Minárikové z ALKA Wildlife
ŠAMANI A LÉČITELÉ, KAPITOLY Z PRAVĚKÉHO LÉKAŘSTVÍ - Přednášela PaedDr. Helena Východská,
pedagogická fakulta ZČU Plzeň
Tatáž autorka přednesla pro učitele základních a středních škol téma – JAK UČIT O PRAVĚKU
PhDr. H. Nosková z Ústavu soudobých dějin realizovala komentovanou prohlídku výstavy
připomínající události srpna 1968 „PRÍBEH JEDNEJ FOTOGRAFIE - MUŽ S ODHALENOU HRUĎOU“
ZNEUŽITÍ ARCHEOLOGIE - přednáška - PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D., pedagog. fakulta ZČU Plzeň
RYBÍ TAHY A RYBÍ PŘECHODY -přírodovědná přednáška - Ing. Miloš Holub, PhD.
V další části uvedu přednáškovou aktivitu jednotlivých odborných pracovníků:
Mgr. Alžběta Bergerová – s kolegou Chlevišťanem workshopy v rámci Mezinárodního dne archeologie
pro celkem 77 účastníků. S kolegou Chlevišťanem rovněž jedno ze zastavení na Dnu vědy a techniky,
který navštívilo 223 zájemců.
Mgr. Jaroslava Brichtová – přednáška v rámci Muzejní akademie je uvedena výše. Kolegyně Brichtová
je velmi aktivně zapojena do práce se školami, kde realizuje řadu speciálních programů. Například
pořad Co je to muzeum, Průvodce muzeem, Plnění rytířských ctností, Stará řemesla. Tyto programy
vedla pro 9 skupin a 187 účastníků. Spolu s kolegyní Pšeničkovou a kolegou Karlem Maňurou
provedla tři programy zaměřené na výklad u betlému, loutkové divadlo a vánoční dílnu. Ty
absolvovalo 76 dětí. Realizuje také historické procházky po městě. V roce 2018 byly tři se 71
účastníkem. Realizuje také běžné i speciální výklady v expozicích muzea. V tomto roce šest s účastí
134 lidí. Aktivně je zapojena do dalších programů.
Mgr. Štěpán Čadek -příspěvek na XIV. Konferenci Genius loci Rokycany 2018 a přednáška v rámci
Muzejní akademie jsou zmíněny i na dalších místech výroční zprávy. Celkem je vyslechlo 49 zájemců.
Kolega se také podílel na programu Dne vědy a techniky. Pro 35 posluchačů přednášel na Univerzitě
třetího věku. Provedl rovněž 113 zájemců v šesti skupinách po expozicích muzea. Pro program pana
Marka k 100.výročí ČSR připravil regionální doplnění.
PhDr. Ing, V.F.Chvátal se ve své bohaté přednáškové činnosti věnuje problematice židovské historie,
tradic, židovským hřbitovům. Na toto téma pod hlavičkou muzea přednesl 6 témat s účastí 225
zájemců. Mimo to pro muzeum přednášel v rámci Muzejní akademie a připomínky Křišťálové noci.
Dále muzeum zastupoval na konferenci k Třicetileté válce v Krostitz, kde jeho vystoupení slyšelo 60
účastníků.
Mgr. Jiří Chlevišťan na veřejné schůzi západočeské pobočky České archeologické společnosti referoval
o předběžných výsledcích dvou výzkumů v Plané u M.L. Společně s kolegyní Bergerovou realizoval
programy v rámci Mezinárodního dne archeologie a Dne vědy a techniky. Pro školáky realizoval
setkání na téma archeologie. Jeho vystoupení vyslechlo v souhrnu bezmála 350 účastníků.

PhDr. Jana Hutníková se také aktivně věnuje přednáškové činnosti. V roce 2018 přednášela na
mezinárodní konferenci v rámci projektu Setkávání v příhraničí na zlaté cestě. Čtyřikrát pro U3V na
témata místního průmyslu, českého menšinového školství na Tachovsku a rok 1938 v regionu celkem
pro 113 studentů. Realizovala čtyři programy pro školy na téma holocaust s celkovou účastí 76 žáků.
Tradičně již spolupracuje se ZŠ Hornická Tachov na projektu Příběhy bezpráví. 45 žáků ve dvou
skupinách s ní absolvovalo program na téma velikonoce. 70 studentů ve čtyřech skupinách program
na regionální historii 20.století. Pro 64 účastníků připravila čtyři historické procházky městem. 40
návštěvníků provedla po expozici. Jí realizované přednášky a programy absolvovalo 456 účastníků.
Petr Mudra - Tučnice obecná - dosud nevyhynulý druh květeny Českého lesa- pro Setkání přátel
Českého lesa – 39 účastníků.
Iveta Pšeničková - Výstavářka a průvodkyně- je hlavním garantem velkých muzejně-pedagogických
akcí (Masopust, Smrtná neděle, Filipojakubská noc, Zámecko-muzejní noc, Dny evropského
kulturního dědictví, Oživený betlém). Realizuje také muzejně pedagogické programy v expozicích
muzea.
RNDr. Pavel Řepa –vystoupení na Západočeské ornitologické konferenci.
Tento pracovník také zcela zajišťuje dnes již tradiční pořad - talkshow v muzejní zahradě pod názvem
MUZEJNÍ ZAHRADA VÁS ZVE – letos s podtitulem POZNÁNÍ JAKO DOBRODRUŽSTVÍ. Setkání byla čtyři
a zúčastnilo se jich na 60 diváků.

b)programy a ostatní kulturní činnost v organizaci
V této kapitole jsou uvedeny pouze akce, které neuvádíme v jiných kapitolách (výstavy – jsou téměř
vždy zahajovány vernisáží s programem, přednášky, konference a semináře). Akce jsou uvedeny
chronologicky po měsících, kdy se konaly.
LEDEN - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - Mluveným slovem (Jaroslava Brichtová) i zpěvem koled (Tachovský
chrámový sbor pod vedením Jany Vokaté) jsme se rozloučili s vánočními svátky a navštívili nás i tři
králové (žáci ze ZŠ Tachov, Hornická) s kasičkou Tříkrálové sbírky. Část z financí vrácených na
Tachovsko byla použita na činnost mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově. Vybraná částka v muzeu:
3363 Kč.
ÚNOR- MASOPUST - Sobota 3. 2. 2018 - Muzeum ČL v Tachově ve spolupráci se ZŠ Tachov, Hornická
ul. (masopustní scénky v muzeu + tanečky-), ZŠ Tachov, Zárečná ul. (účast v průvodu) a MKS
Tachov. Bohatý program v prostorách muzea i venku před muzeem.
- MUZEJNÍ ODPOLEDNE PLNÉ ZVUKŮ- Předvedení hracích mechanismů včetně
nově zrestaurovaného orchestrionu z roku 1890.
BŘEZEN - SMRTNÁ NEDĚLE -Spolu s dětmi ze ZŠ Tachov, Hornická jsme již tradičně vynesli Moranu
do Mže a přinesli jsme líto do muzea. V muzeu byly velikonočně zaměřené výtvarné dílny
DUBEN- FILIPOJAKUBSKÁ NOC - tradiční program pro děti i dospělé v klášterní zahradě
i v muzeu vrcholí upálením čarodějnice, občerstvení, hudba, ve spolupráci
s MKS Tachov.
KVĚTEN- VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU - Posezení v klášterní zahradě věnované naslouchání poslům jara.
Rozeznávání ptáků podle zpěvu, odchyt a kroužkování. Pro návštěvníky bylo připraveno
malé občerstvení. Průvodci: RNDr. Pavel Řepa (Muz. Čes. lesa v Tachově) a RNDr. Milena
Prokopová, Ph. D. (AOPK ČR a Správa CHKO Český les).
- CYKLUS MUZEJNÍ ZAHRADA VÁS ZVE – POZNÁNÍ JAKO DOBRODRUŽSTVÍ

Již tradičně muzeum během letní sezóny připravilo cyklus pátečních posezení v muzejní
zahradě se zajímavými hosty, moderátorem Pavlem Řepou, hudbou a malým občerstvením.
Letos se zajímavými badateli. Prvním hostem byl Ing. Jindřich Horáček Ph.D., ředitel správy
chráněné krajinné oblasti Slavkovský les v Mariánských Lázních.

-

ČERVEN- ZÁMECKO – MUZEJNÍ NOC Pátek 1. 6. 2018 19-23 hod.
na téma Korespondence aneb To ještě nebyly SMS.
Program: MUZEUM ČESKÉHO LESA: 19h- koncert skupiny VABIVOD. Po celý večer do 21.30
tvořivá dílna – vyrobte si obálku, pohlednici, pečeť, prohlídka mimořádné krátkodobé
výstavy MALOVANÉ DOPISY NA VOJNU, hledání pokladu v jindy uzavřeném muzejním
sklepě.
ZÁMEK: 19 – 19,30 – 20h Speciální prohlídky na téma Korespondence zámeckých pánů
20h – koncert skupiny PIKOVÁ DÁMA. Po celý večer tvořivá dílna, prohlídka mimořádné
krátkodobé výstavy k tématu korespondence, hledání pokladu.
VE 22 HODIN OD MUZEA START VYCHÁZKY ZA TACHOVSKÝMI POVĚSTMI A STRAŠIDLY
VSTUP NA VŠECHNY AKTIVITY ZDARMA
Muzejní noc v Tachově pořádá MKS Tachov a Muzeu a podpořila firma Rotarex.
- CYKLUS MUZEJNÍ ZAHRADA VÁS ZVE
V červnu dvě setkání - PhDr. Ing. V. F. Chvátal, badatel v oblasti židovských
hřbitovů, židovské genealogie a oblastech navazujících, hudební doprovod Pavel Beneš.
Zdeněk Procházka -známý regionální historický badatel a nakladatel, hudební doprovod
Tomáš Kunžwart.

ČERVENEC - BAROKNÍ KLÁŠTERNÍ SLAVNOST - Pátek 13. 7. 2017 19-22 hod. Ve znamení tachovských
barokních tvůrců malíře Eliáše Dollhopfa, varhanáře Vincence Gartnera a skladatele
Jana Antonína Losyho z Losimthalu . Pestrý program zakončený barokním ohňostrojem.
Akci podpořil Plzeňský kraj mimořádnou dotací. Byla součástí krajského festivalu
Západočeské baroko a česko - bavorského projektu Barokní region Čechy – Bavorsko .
SRPEN- CYKLUS MUZEJNÍ ZAHRADA VÁS ZVE – hostem Mgr. Přemysl Tájek, SCHKO Slavkovský les.
ZÁŘÍ - DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Sobota 8. 9. 2018 10-17 hod.
komentované prohlídky: 10, 11, 13, 14 a 15h expozice historie v přízemí
10.30, 11.30, 13.30, 14.30 a 15.30 hod. expozice v patře
s předvedením hracích mechanismů
Od 16 hod. na zahradě muzea koncert skupiny VABIVOD za podpory firmy Rotarex.
- DOŽÍNKY PLZEŇSKÉHO KRAJE - Sobota 15. 9. 2018
Zahrada muzea - 11.00 hod. Dechový orchestr mladých ZUŠ Tachov, ukázka dožínkové vazby,
zdobení koní a vozů, ochutnávky Regionálních potravin Plzeňského kraje.
Od 11.30 hod. začátek dožínkového průvodu.

ŘÍJEN - 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR - Neděle 28. 10. 2018 15.30 hod. koncert českých, moravských,
slovenských lidových písní pořádalo muzeum, Město Tachov a MKS za podpory firmy Rotarex.
V podání souboru KOZTliveCZ zazněly i písně klasických skladatelů a hymny. Muzeum se
připojilo k iniciativě vyvěsit co nejvíce českých vlajek a získalo o Agentury Dobrý den
Pelhřimov certifikát o připojení k rekordu.

LISTOPAD - OŽIVENÉ NOČNÍ PROHLÍDKY -Sobota 3. 11. 2018, 17, 18, 19, 20, 21 hod.
Tradiční oživené noční prohlídky františkánského kláštera a přilehlého kostela sv. Máří

Magdaleny a sv. Alžběty jen za svitu svící a za doprovodu průvodkyň v kostýmech.
Do kostela se šlo za zvuku krátkého varhanního vystoupení Jany Vokaté. V kostele
rozhovor dvou dam (obě průvodkyně).
V refektáři se odehrála scénka O Františkánech vážně nevážně s loutkami. Mniši se též
pohybovali i v ostatních prostorách muzea.
Ve výstavní místnosti prohlídku oživilo krátké pěvecké vystoupení tří členů Tachovského
chrámového sboru: Karla Maňury, Jiřího Krupičky a Jiřího Jindráka. Zazpívali hymnus
(chorál) Veni Creator Spiritus. Každá prohlídka byla zakončena ohňovou show v podání
skupiny historického šermu Samotáři z Horšovského Týna.
- VÝROČÍ KŘIŠŤÁLOVÉ NOCI - Čtvrtek 8. 11. 2018
17 hod. - zahrada synagogy - vzpomínka
18 hod. - muzeum - přednáška - Osudy venkovských synagog – PhDr. Ing.V.F.Chvátal
18.30 hod. - muzeum - hudeb. vystoup.Ve spolupráci se spolkem TAMUS a podpořeno firmou Rotarex.
- DEN VĚDY A TECHNIKY - Pátek 9. 11. 2018, 10-18 hod. - interaktivní zastavení s vědou
PRO ŠKOLY I PRO VEŘEJNOST- muzeum se opět zapojilo do celostátní akce Akademie věd ČR
Týden vědy a techniky. PROGRAM:
Mechanika, elektronika, robotika na dotek - workshop – technologie. Prezentace a zkoušení robotiky,
3D tisku a technických výrobků studentů Střední průmyslové školy Tachov, Světce 1.
Atlas hnízdního ptactva - Prezentace s kvízem na téma Atlas hnízdního ptactva. Jde o národní projekt
s evropskou metodikou. Připravil přední český ornitolog, zoolog muzea RNDr. Pavel Řepa.
Technika v rukou archeologa -Moderní dokumentační techniky movitých a nemovitých památek.
Dron – Lidar – 3Dfotografie. Připravil archeolog muzea Mgr. Jiří Chlevišťan
Písmo jako věda – nakouknutí do paleografie - Účastníci se pokusili přečíst kousek historického textu.
Prezentaci připravil historik muzea Mgr. Štěpán Čadek.
Co chrání záchranáře? Pracovníci elektrotechnické fakulty ZČU v Plzni prezentovali chytrý hasičský
oblek SmartPRO a chytrou rukavici SensPro, na jejichž vývoji se podíleli spolu s firmami – Applycon –
Vochoc - Holík International – Elitronic
Od 14 hod. - Mobilní planetárium
Pracovníci Hvězdárny v Rokycanech a Plzni přivezli do Tachova nafukovací planetárium
a v cca 20minutových programech zvali návštěvníky na prohlídku hvězdné oblohy.
Uskutečnilo se 6 prohlídek. Akci podpořila f.Rotarex.
PROSINEC -1. ADVENTNÍ KONCERT a OTEVŘENÍ VELKOPLOŠNÉHO BETLÉMA
Koncert v kostele sv. Máří Magdaleny a sv. Alžběty (vedle muzea), zpíval sbor KOZTliveCZ
betlém Wenzela Zellera z Plané byl v muzeu přístupný do 6. 1. 2019.
- FRANZ RUMPLER 170 let - Úterý 4. 12. 2018 v 17 hod.
Proč se jedna z nových ulic v Tachově jmenuje Rumplerova?
Na vzpomínkové akci - happeningu se společně nainstalovala vedle Rumplerovy pamětní
desky malá výstavka reprodukcí obrazů tohoto slavného tachovského rodáka. V muzeu
(cca v 17.30 hod.) promítání dalších děl a vyprávění o této zajímavé osobnosti. Sraz
u restaurace Český les. Malé občerstvení s teplými nápoji v muzeu bylo zajištěno.

-

ŽIVÝ BETLÉM – již tradiční akce, na které spolupracuje vždy jedna ze ZŠ v Tachově.
Vystoupení si tentokrát připravili žáci z druhého stupně ZŠ Tachov, Hornická ul. Před
postavenou kulisou Betléma v sále si žáci v kostýmech zahráli postavy betlémského příběhu,
zpívali koledy. Scénka trvala asi 20 min. Akci navštívily děti z tachovských MŠ a nižších ročníků
ZŠ.

- PTÁCI V ZIMĚ NESPÍ - Sobota 29. 12. 2018 v 10 hod.
Silvestrovská vycházka příměstskými parky (nenáročný terén, cca 2h) spojená
s pozorováním ptactva. Start i cíl v klášterní zahradě, kde bylo připraveno malé teplé
občerstvení a byl proveden odchyt ptáků. Hlavním cílem bylo setkání milovníků přírody
před koncem roku. Ve spolupráci se Správou CHKO Český les. Vycházku vedli RNDr. Milena
Prokopová, Ph.D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les), RNDr. Pavel Řepa (Muzeum
Českého lesa v Tachově) a Karel Machač.

c) Semináře, vědecké a odborné konference
Čtvrtek 26. 4. 2018 - Kam za hranicí - projektový workshop s exkurzí pro aktéry v příhraničním
cestovním ruchu proběhl v refektáři muzea. Hlavním pořadatelem byl REVIS Tachov.
SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ ČESKÉHO LESA - Čtvrtek 18. 10. 17 hod. - každoroční setkání
amatérských i odborných přírodovědců, kteří se věnují přírodě Českého lesa, se tentokrát
konalo v prostorách partnera Správy CHKO Český les v Domě přírody v Klenčí. Muzeum je
pořádajícím partnerem. Jeden rok setkání probíhá v prostorách muzea. Druhý v prostorách
partnera.
V červenci muzeum hostilo výjezdní zasedání exekutivy AMG.

d)práce v poradních orgánech jiných muzeí, AMG, redakčních radách apod.
Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií ČR a jeho ředitelka je od sněmu AMG v roce 2006
členkou exekutivy a z toho titulu i členkou senátu AMG. V listopadu proběhl Sněm AMG
v Ústí nad Labem a ředitelka zde byla zvolena první místopředsedkyní AMG. Nadále také
pokračuje její angažmá v redakční radě Věstníku AMG jako předsedkyně této rady.
Ředitelka muzea je členkou Přeshraniční pracovní skupiny kultura a cestovní ruch.
Od léta je ředitelka členem pracovní skupiny pro tvorbu Strategie rozvoje kultury a muzeí
v Plzeňském kraji.
Ředitelka se účastní jednání v projektu Husova cesta z Prahy do Kostnice.
Ředitelka se účastnila přípravných jednání pro akci Dožínky Plzeňského kraje. Pro účinkující
dodala textové podklady a podobu vystoupení s nimi konzultovala s ohledem na lidové
tradice.
Pro Univerzitu třetího věku při ZČU v Plzni, pracoviště REVIS Tachov ředitelka připravila
k akreditaci čtyři semestry programu Kapitoly z historie Tachovska. Projekt akreditaci získal a
v letech 2018 – 2020 realizuje ředitelka i další odborní pracovníci muzea řadu přednášek.
Ředitelka muzea je od roku 2011 členkou komise města Tachova pro mládež a volnočasové
aktivity.
Od léta 2009 je ředitelka členkou redakční rady Tachovských listů – měsíčníku města
Tachova. Správkyně sbírek provádí kontrolu tohoto zpravodaje z hlediska jazykového.
Muzeum je od roku 2007 členem Místní akční skupiny Zlatá cesta. Ředitelka muzea je
předsedkyní Výběrové komise MAS.
Ředitelka muzea je kronikářkou města Tachova.

V rámci Mezinárodního festivalu PAF Tachov, jehož je muzeum spolupořadatelem, je
ředitelka členkou festivalového výboru.
Ředitelka a správkyně sbírek Jaroslava Brichtová jsou členkami poradního sboru Městského
muzea ve Stříbře.
Botanik muzea, Petr Mudra, je členem České botanické společnosti a aktivně se účastní práce
západočeské pobočky.
Dokumentátorka pro přírodovědné sbírky Radka Mudrová je členkou České botanické
společnosti a aktivně se účastní práce Bryologicko-lichenologické sekce.
Zoolog muzea je členem České společnosti ornitologické, jejíž práce se aktivně účastní a
spolupracuje na řadě výzkumných i propagačních akcí.
Muzeum je kolektivním členem České archeologické společnosti.
Historik Štěpán Čadek jako garant dokumentace TLK v muzeu v Tachově je členem Komise
Rady PK pro zápis nemateriálních statků do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Plzeňského kraje.

e)zajištění badatelské činnosti a konzultace pro veřejnost, školy, obce aj.
Pracovníci Muzea Českého lesa v Tachově poskytli v roce 2018 konzultaci 79 badatelům.
Většinou šlo o studenty základních, středních a vysokých škol, zájemce z řad laické i odborné
veřejnosti, pracovníky městských a obecních úřadů, kolegy z jiných muzeí, novináře apod.
V posledních letech je řada badatelských dotazů vyřizována prostřednictvím elektronické
pošty.
Muzeum realizovalo 63 speciálních vzdělávacích programů pro děti, jichž se zúčastnilo cca
1912 žáků. Muzeum ve spolupráci se školami organizuje akce tipu Masopust, Smrtná neděle,
Oživený Betlém, které jsou se žáky připravovány obvykle na několika setkáních a jejichž
realizaci tak předchází řada hodin práce jak žáků samotných, tak pedagogů a pověřených
pracovníků muzea. Loni na těchto akcích spolupracovalo 101 žáků.
V roce 2018 muzeum hostilo a organizačně zajistilo pořad pana Libora Marka k 100. Výročí
založení ČSR určený žákům základních škol a gymnázia. Navštívilo ho bezmála 400 žáků a
studentů.
Novým prvkem v práci se školami jsou archeologické workshopy, které muzeum hostí v
rámci svého zapojení do projektu Archeocentrum Čechy-Bavorsko. Ten je podpořen
dotačním titulem Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a muzeum je
zde asociovaným partnerem. Workshopy realizují odborníci z Univerzity Karlovy v Praze a v
roce 2018 se jich zúčastnilo bezmála 250 žáků.

f)studijní cesty a stáže včetně zahraničních
Pro přehlednost bude vhodné strukturovat tuto kapitolu podle jednotlivých pracovníků
muzea
PhDr.Jana Hutníková – ředitelka muzea
-Opakovaně porady ředitelů krajem zřizovaných kulturních organizací ( 4x ročně), jednání
exekutivy AMG ( 1x měsíčně), redakční rady Věstníku AMG ( 1x za 2 měsíce), senátu AMG ( 4x
ročně), jednání v Plzni, Bärnau a Weiden ohledně přípravy a prezentace projektů Česko
bavorská archeodílna, Prezentace kulturního dědictví Tachovska a Do muzeí, poznávat,
setkávat se, porozumět si, kde je muzeum partnerem. Opakovaná jednání v Plzni k Projektu
Husova cesta.
-Přeshraniční pracovní skupina kultura a cestovní ruch – Schönsee, Plzeň
-Účast na slavnostním vyhlášení národní soutěže muzeí Gloria Musaealis – Praha
-Účast na národním zahájení festivalu muzejních nocí – Hradec Králové
-Účast na zahájení Ostravské muzejní noci
-účast na Sněmu AMG v Ústí n.L.
-účast na konferenci a prezentace na výroční akci Ministerstva pro místní rozvoj k programu
Cíl EÚS (Tachov)
-účast na Partnerském fóru projektu „Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu
Evropy“(Plzeň)
-příspěvek o muzeu na konferenci k projektu Setkávání v příhraničí na zlaté cestě, Bärnau
-účast na projektové konferenci Barokní region Čechy - Bavorsko (Schönsee)
-účast na jednáních, tiskové konferenci a zahájení projektu Západočeské baroko, kde je
muzeum partnerem – Plzeň a Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice
-účast na Setkání přátel Českého lesa (Klenčí p.Čerchovem)
- prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour (Brno), Holiday Praha a ITEP Plzeň
-výjezdní zasedání exekutivy AMG a ČV ICOM – Roztoky u Prahy
-jednání plzeňské (Plzeň) a karlovarské (Františkovy Lázně-Seeberg) krajské sekce AMG a
etnografické komise AMG (Blovice)
-jednání exekutivy AMG s náměstkem ministra kultury
- setkání se členy čestného boardu národní soutěže muzeí Gloria Musaealis
- konzultace na odboru fondů KÚ PK
-školení pro nové knihovní evidenční systémy (Plzeň)
-propagační cesta po informačních centrech a muzeích v regionu

Mgr. Jaroslava Brichtová – správce sbírek a konzervátorka , vedoucí oddělení správy sbírek
-konference konzervátorů a restaurátorů- Mikulov
Mgr. Alžběta Bergerová – archeolog
-několikrát týdně cesty na dohledy staveb
-účast ne semináři - Hrad Skála v minulosti a dnes, pořádalo muzeum v Přešticích
-účast na školení k Archeologické mapě ČR
-účast na jednání Archeologické komise na lokalitě Nové Hrady u Stráže

Mgr. Štěpán Čadek –dokumentátor - historik
-opakovaně cesty do studovny Národní knihovny v souvislosti s výzkumným úkolem
- prezentace na veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň
-příspěvek na XIV. Konferenci Genius loci Rokycany 2018
-jednání ve Weiden ohledně přípravy projektu Do muzeí, poznávat, setkávat se, porozumět si
kde je muzeum partnerem
-účast na projektové konferenci Barokní region Čechy - Bavorsko (Schönsee)
- Jednání komise pro zápis statků nemateriální kultury a jednání v Sulislavi ohledně nominace
zdejšího Masopustu
-účast na Setkání přátel Českého lesa (Klenčí p.Čerchovem)
-pracovní jednání k záměru vybudovat v mincovně Planá městské muzeum
-účast na Böttgersymposium - přeshraniční sympozium v Pavlově Studenci
-propagační cesta po informačních centrech a muzeích v regionu
Lenka Havlová – ekonomka
-řada školení k účetní, daňové a další problematice – Tachov, Plzeň
-jednání k výrobě a dovoz panelů pro výstavu –Bupovice
- účast na zahájení projektu Západočeské baroko, kde je muzeum partnerem – Muzeum a
galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice
Mgr. Jiří Chlevišťan – archeolog, vedoucí oddělení výzkumu
-prakticky denně vyjíždí archeolog na dohledy staveb v regionu
-opakovaná jednání v ZČM Plzeň ohledně péče o archeologické sbírky
-příspěvek na Veřejné schůzi západočeské pobočky ČAS, Plzeň
-účast na XLVI. Semináři archeologů z muzeí a institucí památkové péče- Jílové u Prahy
-účast na školení k Archeologické mapě ČR
-účast na jednání Archeologické komise na lokalitě Nové Hrady u Stráže
PhDr., Ing. Václav Chvátal – dokumentátor – historik
-Opakovaně jednání či konzultace - Federace ŽO Praha, ŽM Praha, ŽO Plzeň, Národní archiv
-účast na konferenci Tagung zur Erinnerugskultur in Bayern und Tschechien, pořádala UJEP +
Universität Regensburg v Ústí n. L.
-konference a projektové jednání (Třicetiletá válka) v Krostitz (D)
Petr Mudra – botanik
-přednáška pro "Setkání přátel a příznivců Českého lesa“ –Klenčí pod Čerchovem
RNDr. Pavel Řepa – zoolog
-příspěvek na Západočeské ornitologické konferenci - Poběžovice

8.Ediční a publikační činnost
Čadek Š.: 12 úvodníků na téma Tachovský rok 1918 pro programový měsíčník Tachovské listy
Čadek Š.: pravidelná editace aktualit na internetových stránkách muzea
www.muzeumtachov.cz, počet návštěv za rok 2018 : 6005
Čadek Š., Hutníková J.: texty a další podklady pro virtuální expozici 2.poloviny 20.století na
Tachovsku
Hutníková J: Muzea a soukromý sektor, Věstník AMG 2/2018
Hutníková J: Cesta za kapitánem Nemen a Jacquesem Cousteauem – pozvánka na výstavu, Věstník
AMG 3/2018
Hutníková J:Z jednání XII. Sněmu AMG, Věstník AMG 6/2018
Hutníková J: Quest XII. Sněmu AMG, Věstník AMG 6/2018
Hutníková J: Výukový program pro U3V – Kapitoly z historie Tachovska, 4 semestry, akreditován
Hutníková J: administrace FB stránek muzea, v r. 2018 zveřejněno 103příspěvků, registrováno 650
„přátel“ k 31.12.2018, počet návštěv – prohlídek 32 500
Chvátal V.: Židovský hřbitov Podmokly u Sušice, sborník Šumava v proměnách času, vydává
Jungbauerův historický spolek Horní Planá
Chvátal V.: Židovský hřbitov Radnice, Vlastivědný sborník, Muzeum a galerie Sev. Plzeňska M. Týnice
Mudra P.: Zajímavé rostliny Českého lesa: rojovník bahenní. Český les 17/2018.
Mudra P.: Botanická bibligrafie Českého lesa. Interní materiál.
Kubešová, S. – Mudrová, R. – Sova, P. 2018: Mechorosty zaznamenané během jarního 21. setkání
Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Nečtinách na Manětínsku v roce 2014. Bryonora 61/2018
Řepa, P. 2018: Složení hnízdní ptačí synuzie ve městě Tachově v letech 2011–2016. Erica 2018/24
Řepa, P. 2018: Plán péče pro Tisovský rybník.
Řepa, P. 2018: Plán péče pro Mělký rybník.
Všechny akce muzea byly propagovány na plakátovacích plochách ve městě, na vlastních webových
stránkách a v regionálním tisku ( Deníky Bohemia, měsíčník Tachovské listy, Plánský měsíčník, Vítaný
host). Místní televize TV Tachov v roce 2018 uvedla 10 video reportáží z muzejních akcí a každý týden
jsou zveřejňovány pozvánky na akce připravované. Byly poskytnuty informace o činnosti muzea
regionálním redakcím Mladé fronty dnes, deníku Právo a plzeňské redakci Českého rozhlasu. Rozhlas
odvysílal několik reportáží a pozvánek natočených s ředitelkou muzea. V souvislosti se zapojením do
Letního barokního festivalu byla muzejní barokní slavnost propagována na společných letácích, ve
speciální příloze Deníku, v projektovém dvoujazyčném časopise pro projekt Barokní region ČechyBavorsko a v páteční celostátní příloze deníku Právo. Tento projekt měl také placenou reklamu
v tachovské kabelové televizi a v kabelové televizi v Mariánských Lázních. V rámci projektu
k Třicetileté válce vyšla propagační česko-německá publikace distribuovaná na obou stranách
hranice. V rámci zapojení muzea do aktivity Akademie věd ČR – Týden vědy a techniky se objevily
informace o akcích tachovského muzea na webu a FB této aktivity.
Na kanále ČT: D byla zveřejněna v pořadu Tam tam reportáž z výstavy historické potápěčské techniky.
Ředitelka muzea byla pozvána k hodinovému rozhovoru do studia Českého rozhlasu Plzeň.
V rámci prezentace města byla nadále zdarma zpřístupněna virtuální prohlídka muzea na
www.virtualtravel.cz.

9. Ekonomika

K 31.12.2018 v tis. Kč

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

NÁKLADY
50 - Spotřebované nákupy
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
504 - Prodané zboží
51 - Služby
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
518 - Ostatní služby
52 - Osobní náklady
521 - Mzdové náklady
z toho OON
524 - Zákonné sociální
pojištění
525 - Jiné sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
53 - Daně a poplatky
54 - Ostatní náklady
55 - Odpisy, rezervy a opr.
Položky
551 - Odpisy dlouhodobého
majetku
558 - Náklady z drobného
dlouh. majetku
CELKEM NÁKLADY
VÝNOSY
60 - Výnosy z vlastních výkonů
a zboží
602 - Výnosy z prodeje služeb
603 - Výnosy z pronájmu
604 - Výnosy z prodaného
zboží
64 - Ostatní výnosy
648 - Čerpání fondů
649- Ostatní výnosy z činnosti
67 - Příspěvky a dotace na
provoz
672 - Příspěvky a dotace na
provoz
CELKEM VÝNOSY

611
225
358
28
918
330
33
555
5543
4115
303
1296
11
121
2
10
503
241
262
7587
523
250
238
35
140
140
0
6924
6924
7587

10. Seznam pracovníků k 31.12.2018
PhDr. Jana Hutníková – ředitelka muzea
Lenka Havlová – účetní – ekonomka, zástupce ředitele
Petr Mudra – botanik – kurátor přírodovědných fondů (0,5 úvazku)
RNDr. Pavel Řepa – zoolog (0,5 úvazku)
Iveta Pšeničková – výstavář, průvodce
Mgr. Štěpán Čadek – dokumentátor – historik, správce depozitáře pohledů a fotografií
Mgr. Jiří Chevišťan – archeolog, vedoucí oddělení výzkumu
Mgr. Alžběta Bergerová – archeolog (od srpna 2018)
Mgr. Jaroslava Brichtová – kurátor společenskovědních sbírek – konzervátor, vedoucí odd.správy
sbírek
Radka Rudová – pokladník, výtvarník, knihovník
Vladimír Hrebíček – údržbář (0,5 úvazku)
Karel Maňura– uklízeč ( 0,75 úvazku)
Přepočtený stav pracovníků byl 10,5.
V březnu 2019 sestavila PhDr. Jana Hutníková

Z Barokní klášterní slavnosti

Příloha Výroční zprávy Muzea Českého lesa v Tachově za rok 2018:
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Zákon 106/1999 Sb. ukládá v § 18 každému povinnému subjektu zveřejnit výroční zprávu
za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Podle § 18
odst. 2) cit. zák. je tato povinnost u vybraných subjektů splněna, pokud jsou údaje o činnosti v
oblasti poskytování informací začleněny do veřejné výroční zprávy jako její samostatná část.
Každému povinnému subjektu je uloženo zveřejnit v souladu s § 5 odst. 1) další informace,
informující veřejnost o rozhodujících údajích týkajících se povinného subjektu, obsahující
zejména popis organizační struktury, místo a způsob získávání příslušných informací.
Muzeum Českého lesa v Tachově všem těmto povinnostem uloženým citovaným zákonem
dostálo, když vydalo interní směrnici označenou číslem 29, která je pro všechny zájemce
přístupná v tištěné formě v recepci muzea.
V roce 2018 byly informace podle zákona 106/1999 Sb. poskytovány takto:
a) počet podaných žádostí o informace § 4 odst. 1) zákona: 0
b) počet vydaných rozhodnuti o odmítnutí žádostí § 15 zákona: 0
c) počet podaných odvolání proti rozhodnuti § 16 zákona: 0
d) žádná žádost nebyla řešena soudem § 16 odst. 4) zákona: 0
e) výčet poskytnutých výhradních licencí § 14a zákona: 0
f) počet podaných stížností § 16a zákona: 0
g) další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.: 0

Z Dožínek Plzeňského kraje – příprava květinových dekorací v muzejní zahradě

