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Úvod 
 

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Plzeňského kraje, předkládá tuto veřejně přístupnou 

výroční zprávu o své činnosti za rok 2017 v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. v platném znění a ve 

smyslu Vyhlášky ministerstva vnitra č. 323/2005 Sb. v platném znění. Současně je zveřejněna i Výroční 

zpráva ve smyslu zákona 106/1999 Ab. v platném znění. Výroční zpráva je zveřejněna také na adrese 

www.zcm.cz v elektronické podobě v sekci O muzeu / Profil muzea a podle §21a zákona č.563/1992 Sb. ve 

sbírce listin obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, složka Pr 758. 

Západočeské muzeum v Plzni, p. o., při své činnosti v roce 2017 vycházelo z Plánu hlavních úkolů 

organizace na rok 2017, sestaveného vedením muzea, na základě dílčích plánů činnosti navržených 

jednotlivými pobočkami, odbornými oddělení a pověřenými pracovníky muzea. Plán i skutečná činnost 

muzea jsou v souladu s Koncepcí rozvoje muzeí v Plzeňském kraj 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. 

Organizační struktura muzea a jeho poboček je publikována v závěrečné části této zprávy.  

V roce 2017 pokračovaly úspěšně práce na zajištění prostorových podmínek pro práci muzea. V měsíci 

červenci a srpnu prošla vstupní hala a centrální schodiště hlavní budovy muzea v Kopeckého sadech 

opravami výmalby a štukové výzdoby.  Současně byl restaurován kazetový štukový strop nad schodištěm. 

V rámci projektu IROP proběhly soutěže na veřejné zakázky dostavby depozitářů ve Zbiroze, Centra 

paleobiodiverzity a depozitářů v ulici Mládežníků v Rokycanech.  Byl vybrán dodavatel na stavební práce na 

revitalizaci NKP Vodní hamr Dobřív (IROP) a v závěru roku i na restaurátorské práce strojního vybavení 

hamru. V rámci reorganizace depozitářů Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech byla vyklizena 

pronajatá stodola ve Volduchách a sbírky byly přestěhovány do nově upravených prostor v Rokycanech. 

Došlo k odstranění havárie a opravy střechy na Gerlachovském domě, kde je umístěno Národopisné 

muzeum Plzeňska. V závěru roku pak zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo koupi tohoto domu od 

dosavadního vlastníka, kterým je město Plzeň. Po dvaceti letech tak došlo ke sjednocení vlastníka obou 

objektů muzea a bylo možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci Národopisného. Práce na opravách 

hlavní budovy muzea a na revitalizaci NKP Dobřív ovlivnily návštěvnost muzea. Došlo také k dokončení 

rekonstrukce nádvorní fasády hlavní budovy muzea a dalším dílčím opravám stávajících vlastních (15) 

i vypůjčených budov (5) muzea. 

Akviziční činnost muzea byla zajišťována především vlastní sbírkotvornou činností provázanou s odbornou 

a vědeckou činností muzea. Velké množství významných dokladů hmotné kultury bylo získání 

archeologickými výzkumy, z nichž velkou část tvořily výzkumy na investorskou objednávku. Archeologické 

výzkumy na celém území Plzeňského kraje jsou prováděny Západočeským muzeem, jako oprávněnou 

organizací, na základě pověření Ministerstva kultury ČR. Mimořádně úspěšnou a koncepční sbírkotvornou 

činnost provádí přírodovědná oddělení, kde je přímá vazba na publikační a vědeckou práci muzea. 

Západočeské muzeum je výzkumnou organizací registrovanou na základě výsledků své práce 

Ministerstvem školství a tělovýchovy.  Celosvětově je dobře hodnocena především práce nově vzniklého 

Centra paleobiodiverzity, které vzniklo v roce 2015 jako centrální pracoviště pro paleontologii. Centrum 

pracuje se sbírkovým fondem Západočeského muzea v Plzni a Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. 

Jeho sbírky jsou rozšiřovány nejen výzkumy na lokalitách v regionu, ale i v dalších zemích (Polsko, 

Německo, Španělsko, Turecko, Itálie) a ve spolupráci s čínskou Akademií věd a v oblasti Vnitřního 

Mongolska. Muzeum je řešitelem výzkumných grantů Grantové agentury ČR, jak v oblasti přírodních věd, 

tak archeologie. Muzeum je také jediným muzejním pracovištěm, které pravidelně vydává tři recenzované 

odborné časopisy (1x archeologie, 2x přírodní vědy). Odbornost pracovníků se pak promítá i do jejich 
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úspěšné reprezentace muzea a Plzeňského kraje na vědeckých konferencích v České republice i v zahraničí. 

O jejich odbornosti svědčí i skutečnost, že pracovníci muzea externě vyučují na vysokých školách – na 

Universitě Karlově v Praze, Západočeské univerzitě v Plzni a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, 

dále jsou členy poradních orgánů českých muzeí, působí v edičních radách odborných časopisů, 

v odborných komisích a ve výborech profesních odborných sdružení. V posledních letech byla velká 

pozornost věnována mladým návštěvníkům. Pro všechny typy škol jsou připravovány výukové programy 

a v letních měsících je pořádán naučný příměstský tábor. Muzeum je stálým členem mezinárodní 

organizace Hand On! se zastoupením ve výboru tohoto sdružení zaměřeného  na dětského návštěvníka. 

Národopisné muzeum Plzeňska stále rozšiřuje své prezentační programy v návaznosti na lidové zvyky 

(vynášení smrtky, velikonoční a adventní dílny). Podrobný výčet všech aktivit a edukačních programů, 

stejně je obsažen v jednotlivých kapitolách této Výroční zprávy za rok 2017.  

Správa sbírek a jejich ochrana je prováděna dle zákona č. 122 / 2000 Sb. v platném znění a prováděcích 

vyhlášek k tomuto zákonu. Sbírky Západočeského muzea v Plzni a jeho plzeňských poboček jsou evidovány 

v Centrální evidenci sbírek (CES) na Ministerstvu kultury ČR pod č. j. ZČM/001-07-30/018001, sbírky Muzea 

Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech jso evidovány pod č. j. MHB/ 002-05-10/ 185002. Sbírky jsou 

evidovány v databázi systému DEMUS ve dvoustupňové evidenci a jsou rovněž pravidelně, dle 

harmonogramu, inventarizovány. O výsledku každoročních inventarizací je podávána zpráva jak zřizovateli, 

tak do CES na Ministerstvo kultury ČR. Počty evidovaných a inventarizovaných sbírek jsou uvedeny 

v příslušné kapitole této Výroční zprávy za rok 2017. 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem pracovníkům muzea za obětavou práci, mnohdy na úkor 

svého volna, dále Plzeňskému kraji za vytvoření dobrých podmínek pro činnost muzea a v neposlední řadě 

všem, kteří svojí návštěvou a zájmem o dění v muzeu oceňují naší náročnou práci. 

PhDr. František Frýda 

ředitel muzea 
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Sbírkotvorná činnost 

Oddělení prehistorie 
Ze společnosti ZIP o.p.s. v Plzni byl převzat bohatý soubor nálezů z výzkumu polykulturního sídliště 

zkoumaného v roce 2013 při stavbě haly Vanadium v Ostrově u Stříbra, okr. Tachov. Postupně bylo 

zahájeno zpracovávání a evidence souboru. 

V rámci sbírkotvorné činnosti byly prováděny cílené sběry na neolitických a jiných pravěkých lokalitách, 

zejména tam, kde bylo oznámeno narušení objektů orbou (Litice, Plzeň-Černice) a také prospekce na 

vytypovaných polohách a lokalitách, jejichž cílem bylo rozšířit a doplnit obraz pravěkého osídlení regionu.  

Převzaty, zpracovány a zapsány byly soubory nálezů ze sběrů od spolupracovníků muzea, především 

dlouholeté sběry M. Řezáče a R Trnky. Část těchto povrchových sběrů byla realizována z podnětu muzea a 

část z vlastních aktivit autorů.  

V rámci stěhování depozitáře oddělení ZAV z Částkovy ulice byly převzaty menší soubory nálezů ze starších 

výzkumů a sběrů.  

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 sbírek: 

RP 1/2017 – Šlovice (okr. Plzeň-jih), poloha „Na Hájkách“, předal OZAV. 

RP 2/2017 – Stvolny (okr. Plzeň-sever), poloha „Močidlecká špice“, předal P. Molnár. 

PR 3/2017 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever), poloha „K Vlkýši“, předal OZAV. 

RP 4/2017 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever), poloha „U Cihelny“ u silnice do Kumberka, předal OZAV. 

RP 5/2017 – Malesice (okr. Plzeň-sever), levý břeh Čemínského potoka, 50-100 m severně od silnice do 

Města Touškova, před můstkem přes potok, předal OZAV. 

RP 6/2017 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever), poloha „K Vlkýši“, předal OZAV. 

RP 7/2017 – Bukovec (okr. Plzeň-město), západní část ulice Mezi Podjezdy, jihovýchodně od fotbalového 

hřiště, předal OZAV. 

RP 8/2017 – Bukovec (okr. Plzeň-město), výstavba RD na parcele ppč. 324/7, předal OZAV. 

RP 9/2017 – Radobyčice (okr. Plzeň-město), v meandru Úhlavy, jihovýchodně od Hradiště, pod polní 

cestou, předal J. Král. 

RP 10/2017 – Stod (okr. Plzeň-jih), poloha „U Lomu“, terasa nad řekou, předal P. Hulina. 

RP 11/2017 – Roupov (okr. Plzeň-jih), 800 m jihovýchodně od hradu, při lesní cestě na severovýchodním 

úpatí Holého vrchu, předal P. Hulina. 

RP 12/2017 – Dobřany-Vstiš (okr. Plzeň-jih), severozápadně od ústavního hřbitova a severně od silnice do 

Vstiše, sběr vlastní. 

RP 13/2017 – Útušice (okr. Plzeň-jih), pole ppč. 373/34, 35, 37, 8, mezi silnicí č. III/18032 a dálnicí D5, 

předal OZAV. 

RP 14/2017 – Žákava (okr. Plzeň-jih), u kostela sv. Vavřince, předal OZAV. 
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RP 15/2017 – Nýřany (okr. Plzeň-sever), poloha „U Vily“, výzkum vlastní.  

RP 16/2017 – Stod (okr. Plzeň-jih), poloha „U Lomu“, předal F. Kučera.  

RP 17/2017 – Stod (okr. Plzeň-jih), poloha „U Lomu“, pole severozápadně nad Divokým rybníkem, předal F. 

Kučera. 

RP 18/2017 – Stod (okr. Plzeň-jih), poloha „Za Družstvem“, na pravém břehu Radbuzy, předal F. Kučera.  

RP 19/2017 – Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), poloha „Za Kotovickou roklí“, předal F. Kučera.  

RP 20/2017 – Stod (okr. Plzeň-jih), stavba prodejny Mountfield, vlastní záchranný výzkum.  

RP 21/2017 – Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), poloha „Babylon“, jihozápadně od obce na pravém břehu 

Radbuzy, předal F. Kučera. 

RP 22/2017 – Kladruby (okr. Tachov), bývalé letiště vlevo od silnice na Stříbro, předal F. Kučera. 

RP 23/2017 – Pňovany (okr. Plzeň-sever), poloha „K Chotěšovičkám“, sběr vlastní.  

RP 24/2017 – Tachovsko (okr. Tachov), předal M. Cuper.  

RP 25/2017 – Ostrov u Stříbra (okr. Tachov), severně od obce, stavba haly Vanadium, předal ZIP. 

RP 26/2017 – Plzeň-Radčice (okr. Plzeň-město), areál HP Pelzer – hala P3, výzkum vlastní.  

RP 27/2017 – Plzeň-Bručná (okr. Plzeň-město), stavebniny DEK – rozšiřování areálu, výzkum vlastní.  

RP 28/2017 – Prášily (okr. Klatovy), poloha „Sklářské údolí“, sonda 2 a 3, výzkum vlastní a AÚ AVČR Praha. 

RP 29/2017 – Kasejovice (okr. Klatovy), louka 2 km západně od města a severně od silnice do Životic, | 

předal J. Kysela.  

RP 30/2017 – Cerhovice (okr. Beroun), poloha „V Hájích“, předal Z. Koláčný. 

RP 31/2017 – Předenice (okr. Plzeň-jih), poloha „Za Klickovými“, sběr vlastní.  

RP 32/2017 – Přeštice (okr. Plzeň-jih), Jungmannova ulice čp. 159, předal Archeos o.s. 

RP 33/2017 – Radkovice (okr. Plzeň-jih), vrch „Jindřín“, 25 m od vrcholu, předal J. Mlynařík.  

RP 34/2017 – Horušany (okr. Plzeň-jih), 250 m jihozápadně od dvora „Horušany“, předal M. Slámečka.  

RP 35/2017 – Víchov (okr. Tachov), les ppč. 750, předal OZAV. 

RP 36/2017 – Petrovice (okr. Klatovy), poloha „Na Nadluckých“, výzkum vlastní. 

RP 37/2017 – Věvrov I. (okr. Domažlice), hradiště na ostrožně západně od obce, nad Křakovským potokem, 

předal KAR ZČU v Plzni. 

RP 38/2017 – Babina – Dolní hradiště (okr. Plzeň-sever), hradiště v poloze „V Dolejších budech“, předal 

KAR ZČU v Plzni. 

RP 39/2017 – Koryta (okr. Plzeň-sever), hradiště v poloze „Mlýniště“, předal KAR ZČU. 

RP 40/2017 – Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), hradiště v obci, III. etapa kanalizace, záchranný výzkum 

vlastní. 
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RP 41/2017 – Oplot (okr. Plzeň-jih), mezi čp. 40 a 41, výzkum vlastní. 

RP 42/2017 – Plzeň-Černice (okr. Plzeň-město), pole v severním sousedství NC Olympie, sběr vlastní. 

RP 43/2017 – Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), pole západně od vrchu „Kotlík“, sběr vlastní. 

RP 44/2017 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever), Újezdská ulice, před čp. 101,  výzkum vlastní. 

RP 45/2017 – Dýšina (okr. Plzeň-sever), rozšiřování golfového hřiště, mohylník „Nad Horomyslicemi“,  

záchranný výzkum vlastní. 

RP 46/2017 – Březina (okr. Rokycany), hradiště v poloze „Hradiště“, předal ÚAPPSČ Praha (D. Stolz).  

RP 47/2017 – Věvrov II (okr. Domažlice), hradiště na ostrožně nad Křakovským potokem, předal KAR ZČU  

RP 48/2017 – Nezamyslice (okr. Klatovy), u kaple sv. Erazima, předal R. Trnka.  

Oddělení záchranných archeologických výzkumů  

1.1. Záchranné archeologické výzkumy v městských jádrech 

 

Stříbro (okres Tachov), ulice Prokopa Holého, stavba mateřské školy, při hloubení základových rýh bylo 

objeveno městské smetiště z období po II. světové válce. Kromě odpadků byly objeveny pozdně gotické a 

renesanční stavební detaily a ve vrstvě až do hloubky 10,5 m byly uloženy náhrobní kameny německých 

obyvatel města z konce 19. a první poloviny 20. století, jako výsledek etnického čištění hřbitovů po odsunu 

původního německého obyvatelstva města. 

Stříbro (okres Tachov), rekonstrukce severního úseku městského opevnění. Zdokumentován byl stavební 

vývoj městských hradeb od středověku po 20. století, včetně vývoje přilehlých úseků parcel za hradbami. 

Stříbro (okres Tachov), Palackého ulice, zachyceny kulturní vrstvy s pravěkými nálezy (paleolit, doba 

bronzová?). 

Horšovský Týn (okres Domažlice), náměstí Republiky, bývalé čp. 53 (dnes součást objektu Městského 

úřadu, čp. 52), stavební úpravy stropu kanceláře. V násypech byly nalezeny zlomky především kuchyňské 

keramiky, ale i zlomky kachlů z 18. – 19. století.  

1.2. Záchranné výzkumy v areálech feudálních sídel a sakrálních staveb 

Chudenice (okres Klatovy), rekonstrukce fary. Dokumentace pozdně středověkého a novověkého souvrství. 

Křimice (okres Plzeň-město), dozor výkopu plynofikační přípojky vedené na čestném dvoře křimického 

zámku (ppč.1/2). Zachycena byla navážková vrstva obsahující keramiku 13. až 17. století. 

Milevsko (okres Písek), premonstrátský klášter, archeologický dohled při výzkumu o.s. Naše historie na 

rajské zahradě. Vytěžena záchodová jímka o průměru 3,9 m a hloubce 5,3 m s početným souborem 

hmotné kultury z konce 17. – 20. století. 

Nekmíř (okres Plzeň-sever), rekonstrukce zámeckého areálu a hospodářského dvora. Demolice a přestavba 

chlévů, úprava dvora, dokumentace historických souvrství. 

Švamberk - hrad, o. Kokašice (okres Tachov), východní svah hradního kopce, dokumentace situace a sběry, 

nálezy keramiky z doby halštatské a časně slovanského období. 
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Nečtiny – hrad Preitenštejn (okres Plzeň-sever), dokumentace situace na severní straně hradního kopce, 

sběry získána pravěká keramika (doba bronzová, mladší a pozdní doba halštatská) a středověké artefakty 

(15. století). 

1.3. Ostatní lokality 

Dobřany (okres Plzeň- jih), parcela číslo 1203/42, stavba rodinného domu. Nalezeny byly dva objekty a 

kulturní vrstva z období neolitu s nálezy keramiky, broušené a štípané industrie. 

Plasy (okres Plzeň-sever) – letiště, pole na východním okraji areálu, sídliště z období středního paleolitu 

Stříbro (okres Tachov) – Doubrava, Praporec, pole na severním okraji města, systematický sběr artefaktů 

na rozsáhlém sídlišti středního paleolitu.  

Záluží (okres Plzeň-jih), rekonstrukce dvoru Gigant (negativní) a povrchové sběry v okolí – keramika a 

broušená industrie z období neolitu, doby bronzové, laténské, římské a raného středověku.  

Oddělení starších dějin 
Sbírkový fond Historická archeologie byl obohacen především záchrannými archeologickými výzkumy. 

V roce 2017 byly realizovány se sbírkotvorným přínosem tyto výzkumy: 

Mariánská Týnice, inženýrsko - geologický průzkum  

Nečtiny, kostel sv. Jakuba, statický průzkum 

Plasy - kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů 1. etapa část C1, C2 

Plzeň čp. 97, nám. Republiky, snížení úrovně sklepa 

Plzeň čp. 290, stavební úpravy objektu – výtah 

Plzeň, Františkánská – horkovod  

Plzeň - Litice, kostel sv. Petra a Pavla, odvodnění 

Starý Plzenec, Blochův statek, OD  

Dále byl přebrán materiál z archeologických výzkumů odd. prehistorie (4 přírůstková čísla.) 

Do numismatické podsbírky bylo získáno 80 přírůstkových čísel, což je 1182 předmětů, a album o 67 listech 

potravinových a přídělových lístků. Zakoupených bylo 35 přírůstkových čísel a výše zmíněné album, 

celkové náklady činily 49 282 Kč. Převodem od archeologických oddělení muzea bylo získáno 9 

přírůstkových čísel, od jiných organizací (NPÚ, AmP) 20 přírůstkových čísel. Darem od p. J. Pěšíka bylo 

získáno jedno přírůstkové číslo. Při výzkumech a sběrech odd. starších dějin se podařilo získat 10 

přírůstkových čísel. Ze starého stavu muzea bylo zapsáno 5 přírůstkových čísel. 
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Významné přírůstky numismatické podsbírky 

 

Př.č. AN 75/ 2017 

Album potravinových a jiných přídělových lístků Rakousko-Uherska a ČSR z let 1915 až 1953 o 67 listech 

s několika sty kusů lístků 

Př.č. AN 40/ 2017  

Výkonnostní odznak Kasernierte Volkspolizei DDR z r. 1954 

Př.č. AN 68/ 2017 

Bavorsko, Vojenský záslužný kříž s korunou (1866) 

Do podsbírky militaria bylo zapsáno 8 přírůstkových čísel. Zakoupena byla 2 přírůstková čísla, celkové 

náklady činily 10 900 Kč. 2 přírůstková čísla byla dary od pánů Svobody a Čermáka. Vlastním sběrem pak 

byla získána zbylá přírůstková čísla. 

Významné přírůstky podsbírky militaria 

Př. č. AZ 3/2017  

Revolver Smith&Wesson mod. 1905 Victory 

Př. č. AZ 8/2017 

Pistole vz. 27 Finanční stráž 1948   

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 2017 například obohacen o cennou unikátní rozvodnou desku Křižíkovy 

lampy ze zámku Telice či fotografie z období let 1945 – 1980.  

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. 

Novou, administrativně však náročnou možností bylo zakoupit díla současného výtvarného umění s 

použitím finančních prostředků z Výběrového dotačního řízení „Akviziční fond“ vyhlášeného Ministerstvem 

kultury ČR. 

Systematicky je rovněž sledována a dokumentována tvorba studentů ateliérů Fakulty designu a umění 

Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni zaměřených na užitou tvorbu. 

Zasedání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost uměleckoprůmyslového odd. za rok 2017 se 

uskutečnilo jednou, 5. 1. 2018 (termín posunut z organizačních důvodů) a schválil zakoupení následujících 

předmětů a souborů: 
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Fond Umělecké řemeslo 

 

Fond Umělecké řemeslo - Porcelán 

• souprava Tea for one, návrh Matteo Thun, 1987, Arzberg, Německo   

• souprava Calrlsbad, Březová u Karlových Varů, kolem roku 1925 

• plastika Kačenky, návrh J. Ježek, 1957, Dubí u Teplic 

• plastika Akt (Sedící dívka), návrh Forejtová Jitka, 1961, Dubí u Teplic 

• plastika Bažant, návrh J. Ježek, 1958, Lesov u Karlových Varů 

• konvice TAC, návrh W. Gropius, Rosenthal, Selb, Německo 

• lázeňský koflík - prasátko, Viva Porcelan, J. Hruš, Karlovy Vary, 2017 

• lázeňský koflík s cibulákovým dekorem, Viva Porcelan, J.Hruš, Karlovy Vary, 2017  

Fond Umělecké řemeslo - Keramika  

• keramická plastika Naděje, návrh a realizace N. Potůčková, 2000 

Fond Umělecké řemeslo - Varia 

• podskupina ceroplastika - plastika Jezulátko s beránkem a dvě plastiky Immaculata,  Weinkamer, 

Salzburg, Rakousko, 1860 – 1915 

Fond Umělecké řemeslo - Kovy 

• galvanoplastická podobizna T. G. Masaryka, 20. – 30. léta 20. století, Čechy 

Fond Umělecké řemeslo - Sklo 

• soubor 6 váz a mís, lisované sklo, Heřmanova Huť, 1930-1960 

Fond Orient 

• dva dekorativní džbánky, Uttarpradéš, Indie, 2. polovina 19. století – počátek 20. století,  

litá a tepaná mosaz, rytý dekor. 

• dekorativní mísa, Blízký východ, 2. polovina 19. století – počátek 20. století, mosaz s tepaným 

a rytým dekorem 

Darem byly do uměleckoprůmyslových sbírek získány následující předměty: 

Fond Umělecké řemeslo - Porcelán 

 soubor na čaj, vyrobeno porcelánkou Horní Slavkov, asi 1925. Dar paní Carol Noble, Velká Británie 

 jídelní soubor, vyrobeno porcelánkou Horní Slavkov, asi 1890. Dar paní Carol Noble, Velká Británie 

Celkem bylo do sbírek zařazeno 23 inv. č. 
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Oddělení národopisné 
Sbírkotvorná činnost národopisného oddělení se v roce 2017 značnou měrou podřídila probíhající 

generální inventarizaci. V jejím průběhu docházelo k revizím sbírkotvorných koncepcí příslušných 

sbírkových fondů. Redefinována byla zejména sbírkotvorná koncepce sbírkového fondu „Textil lidový“, 

který byl nově otevřen pro další akvizice. Částečně ve spolupráci s Českým rozhlasem Plzeň tak pracovníci 

národopisného oddělení zveřejnili výzvu, kterou se obrátili na případné majitele vhodných předmětů k 

obohacení tohoto sbírkového fondu s prosbou o jejich nabídnutí do sbírek Západočeského muzea v Plzni. 

V roce 2017 uzavřelo národopisné oddělení celkem 11 darovacích smluv a 3 kupní smlouvy, 

prostřednictvím kterých byly obohaceny sbírkové fondy „Textil a oděvy městské“, „Nářadí zemědělské“, 

„Zvykosloví“, „Kuchyňské potřeby“, „Nábytek městský“ a již jmenovaný fond „Textil lidový“. Významnou 

akvizicí byl počátkem roku 2017 dar souboru baráčnických památek z pozůstalosti rychtáře Obce baráčníků 

Roudná. Neméně významné bylo rovněž přijetí daru krojových součástí k dolnochodskému kroji z lokality 

Stráž u Domažlic. Tento dar se národopisnému oddělení podařilo získat právě díky výše jmenované veřejné 

výzvě. Celkové náklady na nákup sbírkových předmětů do etnografické podsbírky činily v roce 2017 pouze 

3.470,-- Kč.  

Nejpočetnější skupinu přírůstků do etnografické podsbírky však tvořily doposud neevidované sběry z 

předchozích let. Struktura a členění etnografické podsbírky se oproti letům 2015 a 2016 nezměnila. 

K 31. 12. 2017 sestávala etnografická podsbírka z 64 sbírkových fondů, průběžně doplňovaných novými 

akvizicemi až do konce 90. let 20. století.  

Centrum paleobiodiverzity 
V roce 2017 byly sbírky obohaceny jak odkupem sbírek, tak z paleontologických výzkumů v terénu 

(pracoviště Plzeň).  

Přírůstky v roce 2017 (chronologická evidence) 

 

1/17 – 9. května – Sběry fosílií v okolí Chotíkova – fosilní rostliny a živočichové, karbon (RNDr. Josef 

Pšenička, Ph.D.; Ing. Jana Mlnáříková, Marie Spáčilová, Lucie Pšeničková, František Tichávek). 

2/17 – 2. června - odkup sbírky P. Bury – fosilie rostlin z Hornoslezské pánve 

3/17 – 3. července - odkup sbírky V. Kozák – fosilie živočichů z ordovických lokality z ČR.  

4/17 – 4. září - Záchranné sběry v Hornoslezské pánvi (Polsko) - fosilní rostliny (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., 

Lucie Pšeničková). 

5/17 – 7. listopadu - odkup sbírky P. Bury – fosilie rostlin z Hornoslezské pánve 

6/17 – 7. listopadu - odkup sbírky M. Kreuzera – zkřemenělý kmen kapradiny, Perm, Paraguay. 

7/17 – 1. prosince - odkup sbírky A. Plichta – karbonský pavoukovec 

8/17 – 20. prosince – sběry fosilních permských rostlin na lokalitě Wuda (Čína) (RNDr. Josef Pšenička, 

Ph.D.) 

9/17 – 20. prosince – sběry fosilií na lokalitě Klabava – fosilie ordovických živočichů (Doc. RNDr. Petr Kraft, 

CSc., Ing. Jana Mlnáříková, Marie Spáčilová) - v rámci ústavního úkolu UUP 2015/01. 

10/17 – 20. prosince – sběry na lokalitě Kosov, silur – fosilie rostlin (Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc., RNDr. Josef 

Pšenička, Ph.D.) – v rámci projetu GAČR: GA17-10233S.  
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Oddělení botanické 
Sbírkový fond byl v roce 2017 obohacen především 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. 

Problematické druhy byly revidovány specialisty (především v rámci Centra Excelence Pladias) – celkem 

cca 1150 herbářových položek, které byly poté opatřeny revizními štítky a zařazeny systematicky do sbírky. 

Oddělení zoologické 
Sbírkotvorná činnost byla zaměřena na získávání materiálu ze západočeského regionu. Značnou část 

představují sběry brouků (Coleoptera) a mravenců (Hymenoptera, Formicidae) z lokalit: Vojovice (PP 

Vojovická draha), Nová Ves (PP Novoveská draha), Plzeň-Litice, Blažim, Slovensko, Malé Karpaty, a 

pavouků (Araneae) z lokalit: bučiny pod Haltravou, Velká podkrušnohorská výsypka, PP Rokycanská stráň 

(I. Těťál, I. Hradská). 

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 117 svazků. Z toho bylo 33 sv. získáno koupí, 155 sv. 

bylo získáno zdarma, 1sv. převeden ze studijního fondu. Celkový stav sbírkového fondu RL je tedy ke konci 

roku 2017 celkem 9.086 svazků. Fond RL je průběžně zpracováván do počítačové databáze Verbis.  

Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 118 svazků. Podle druhu akvizice bylo 68 svazků získáno koupí, 19 

darem, 35 převedeno ze studijního fondu. Všechny získané svazky byly zaevidovány. Celkový stav fondu ST 

je k 31. 12. 2017 celkem 3.210 sv. V r. 2011 bylo započato se zpracováním sbírkového fondu do dtb a za 

vykázané období (tj. r. 2017) bylo zpracováno celkem 359 záznamů. Celkem je v dtb zpracováno 9.688 

záznamů (př. č.). 

Za rok 2017 bylo získáno do sbírkových fondů knihovny celkem 235 svazků, celkový výdaj za nákup sbírek 

byl 81.288,- 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 2017 byl sbírkový fond oddělení obohacen zejména dary, získán byl např. cyklus drobných obrazů 

malíře Otakara Strýhala, mnoho materiálu k firmě Bednářství Hrdlička, dále brusička žiletek zn. Stropax, 

pračka se ždímačkou zn. Perun; vše obohatilo podsbírku Jinou společenskovědnou. 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 
Akvizice oddělení přírodních věd MBH Rokycany v r. 2017 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 souladu 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 regionu se zabýval Dr. Šoun. Entomologické sbírky 

byly doplňovány náhodnými sběry pracovnice oddělení a po preparaci budou zařazeny do sbírek. 

Zoologické sbírky byly doplněny koupí 2 ks hotových dermoplastických preparátů čírky obecné a volavky 

bílé (Anas crecca, Egretta alba) z Rokycanska a nálezem 1 ks neporušeného ptačího hnízda pěnkavy obecné 

(Mgr. Süssová). Mykologické sbírky byly doplňovány jak vlastními sběry (Dr. Šandová, 4 ks), tak koupí 
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exikátů (68 ks) z oblasti Plzeňska, Rokycanska, Hořovicka a Čech, a dále fotografie hub, dokladující nálezy 

v přírodním prostředí (82 ks).  

Celkem bylo v přírůstkové knize oddělení zapsáno 71 nových přírůstkových čísel, tj. 527 předmětů, 

v číselné řadě N1/2017 – N71/2017. 

Vlastním výzkumem pracovníků oddělení za rok 2017 bylo získáno celkem 375 ks sbírkových předmětů – 

jednalo se o cévnaté rostliny (318 ks), lišejníky (52 ks), vyšší houby (4 ks), ptačí hnízdo (1 ks).  

K význačným nálezům invazních cévnatých rostlin patří mj. nálezy Cardamine hirsuta,  Portulaca oleracea, 

Eragrostis minor, Setaria viridis, Solanum decipiens, Reynoutria sachalinensis a Veronica sublobata na 

nových lokalitách na Rokycansku, stejně jako nové nálezy chráněných druhů Lilium martagon, 

Polygonatum verticilatum, Dactylorrhiza majalis, či nálezy Potamogeton crispus, Lithospermum arvense, 

Borago officinalis, Veronica filiformis aj.  K prvonálezům cévnatých rostlin   patří druhy Claytonia perfoliata 

a Amaranthus emarginatus. K zajímavým přírůstkům patří též nálezy hub Pleurotus pulmonarius, 

Osmoporus odoratus  a  Neolentinus lepis  z okolí Chotětína. Ze zajímavých nálezů lišejníků na Rokycansku 

byly do sbírky zařazeny např. Flavoparmelia soredians, Hypotrachyna afrorevoluta, H. lividescens, 

H. revoluta, Parmotrema perlatum, Punctelia borreri a různé druhy provazovek. 

Předměty, které nebyly zařazeny do sbírek, byly ukládány v doprovodné dokumentaci. Jednalo se o 

duplicitní fotografie k výstavě „Když jsem šel z hub..“ (NXD361) a plakáty k instalaci této výstavy v Domě 

kultury v Ostrově u K. Varů (NXD362, NXD363) (zapsal Dr. Šoun). 

Oddělení knihovny a informací (Rokycany) 

Sbírkový fond regionální literatury (Reg) byl navýšen o 107 svazků (od Reg 7304 po Reg 7410). Z  toho bylo 

13 sv. získáno koupí, 77 sv. bylo získáno zdarma, 10 sv. tvořilo materiál muzea, 6 sv. výměnou, 1 sv. byl 

přeřazen z jiné signatury. Fond Reg je průběžně zpracováván do počítačové databáze Clavius, celkem je 

k 31. 12. 2017 již 7.433 záznamů (př. č.), vyšší počet záznamů v Claviu je dán tím, že některé přívazky jsou v 

Claviu evidovány samostatně.  

Sbírkový fond starých tisků (St) nebyl rozšířen. Celkový stav fondu St (vlastního sbírkového fondu) je ke 

konci roku 2017 celkem 1.095 sv. Celkový počet kusů sbírkového fondu knihy: 8505 sv. (z toho 7410 

regionální literatura).  

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

Ředitelství  

Frýda 

Koordinace sbírkotvorné činnosti Západočeského muzea v Plzni 

Koordinace administrativa koncepce projektů IROP: 

a) revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív 

b) budování Centra paleobiodiverzity a depozoitářů v Rokycanech 

c) příprava projektu Revitalizace Národopisného muzea ZČM. 

Příprava vnitřních směrnic pro GPDR v podmínkách ZČM 

Realizace centrálního depozitáře ve Zbiroze 

Zpracování oponentských posudků závěrečných prací Muzejní školy AMG (5 prací) 

Mergl 

a) koncepce výstavního plánu ZČM, odborné zpracování a příprava exponátů pro výstavy (viz 7. Expozice 

a výstavy) 

b) průběžně odborná revize a nové zpracování sbírkových předmětů z fondů uměleckoprům. odd. – sklo, 

kresba a grafika, varia, kovy ad., příprava doprovodných komentářů a textů pro elektronického průvodce 

expozicí – v souvislosti s přípravou stálé expozice Umělecké řemeslo / Užité umění 

c) administrace systému interních grantů Západočeského muzea – průběžné hodnocení, příprava a jednání 

Rady pro Ústavní úkoly (zasedání 5. 1. a 22. 11.)   

d)odborné zpracování předmětů pro kapitolu o plzeňském užitém umění 20. století v publikaci Dějiny Plzně 

III, vydavatel Statutární město Plzeň 

e) zpracování historie sklárny Moser v Karlových Varech, v souvislosti s přípravou publikace ke 160. výročí 

firmy Moser 

f) odborná spolupráce v rámci nizozemsko-německého projektu dokumentace evropských fajánsí v 

evropských muzejních sbírkách (s L. Merglovou Pánkovou) 

g) spolupráce na koncepci a tématické náplni projektu Putovní výstava „Trochu vlastivědy: Plzeň – Terezín 

– Flossenbürg“ („Ein bisschen Heimatkunde: Pilsen – Theresienstadt – Flossenbürg“), uvažovaného jako 

společný dvoustranný přeshraniční projekt KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Západočeského muzea v Plzni 

a Městského archívu v Plzni. 

Oddělení prehistorie  

Vypracované a odevzdané nálezové a antropologické zprávy:  

Nálezová zpráva k záchranným výzkumům v Mračnicích a Březí, okr. Domažlice při výstavbě 

fotovoltaických elektráren I-III. 

 

Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu v Plzni-Křimicích, Tlumené ulice. 

 

Antropologická zpráva k analýzám kremačních kosterních pozůstatků pocházejících z několika mohylových 

pohřebišť z Klatovska (Poleňka, Andělice, Ostřetice, Tupadly, Točník, Tajanov). Materiál pochází ze starších 

výzkumů mohylových pohřebišť vedených K. Hostašem. Zpráva byla vypracována pro Vlastivědné muzeum 

Dr. Hostaše v Klatovech.  

 

Antropologická zpráva mladě laténského kostrového hrobu (objekt 12) z výzkumu v Plzni-Radčicích při 

stavbě kanalizace pro areál firmy HP Pelzer (RP 68/2015). 
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Byly vypracovány nálezové zprávy k záchranným výzkumům v Otově, okr. Domažlice při výstavbě 

skladovací jímky a ve Staňkově, okr. Domažlice při výstavba nové haly v areálu AGRO Staňkov. 

 

Antropologická zpráva k žárovému hrobu pozdní doby bronzové z výzkumu v Plzni-Křimicích, Tlumené ulice 

(RP 34/2007). 

 

Antropologická zpráva spálených kosterních pozůstatků z mohyly 21 z výzkumu u Butova, okr. Tachov na 

mohylovém pohřebišti „U Butovské hájovny“ (RP 51/2015). 

 

Antropologická zpráva ke dvěma žárovým hrobům z výzkumu v Soběkurách, v poloze „Za Humny“ 

prozkoumaných v roce 2016 (RP 149/2016). 

 

Antropologická zpráva kostrových pozůstatků nalezených v sedmi hrobech při výzkumu P. Břicháčka  

a V. Štajera v roce 1998 v Žákavě, okr. Plzeň-jih, u kostela sv. Vavřince RP 14/2017. 

 

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-Černice (okr. Plzeň-město). Stavba nové haly na výrobu rozvaděčů (AV 11/2017). 

Plzeň-Radobyčice (okr. Plzeň-město). Výstavba kolonie obytných a řadových domů v lokalitě „Západ“  

(AV 11/2017). 

Kratice (okr. Klatovy). Stavba provozní budovy v areálu statku (AV 13/2017). 

Kratice (okr. Klatovy). Úprava zimovišť dobytka v areálu statku (AV 14/2017). 

Plzeň-Bolevec (okr. Plzeň-město). Výstavbě kolonie nových rodinných domů v lokalitě „U Velkého rybníka“  

(AV 23/2017). 

Bezemín (okr. Tachov). Dohled při těžbě lesa na předpolí raně středověkého hradiště.  

Zbůch (okr. Plzeň-sever). Výstavbě nové kolonie rodinných domů v lokalitě „Višňovka“ (51/2017). 

Bdeněves (okr. Plzeň-sever). Kanalizační přípojky k rodinnému domu na ppč. 416/49.  

Plzeň-Bukovec a Plzeň-Újezd (okr. Plzeň-město). Hloubení technologických šachet k tunelům v rámci 

projektu Modernizace trati Rokycany-Plzeň (AV 10/2017). 

Malesice (okr. Plzeň-sever). Výkopy základových pasů rodinného domu. 

Zbůch (okr. Plzeň-sever). Výstavbě nových obytných domů v lokalitě „Náměstí – Brigádnická ulice (AV 

65/2017) 

Dýšina (okr. Plzeň-sever). Stavba odpadní jímky u rodinného domu čp. 82 v ulici K Mostu v Nové Huti.  

Staňkov (okr. Domažlice). Výkopy pro dešťovou kanalizaci ve městě a přípojky (AV 40/2017). 

Třemošná (okr. Plzeň-sever). Výstavba nového parkoviště pro zaměstnance firmy IMI (AV 101/2017) 

Plzeň-Letkov (okr. Plzeň-město). Stavba rodinného domu. 
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Vejprnice (okr. Plzeň-sever). Terénní úpravy, štěrková plocha na č. kat. 1256/2, 1254 v Tyršově ulici  

(AV 114/2017). 

Příchovice (okr. Plzeň-jih). Pokládka zemního elektrického vedení v obci (AV 119/2017). 

Staňkov (okr. Domažlice). Budování nové cyklostezky mezi Krchleby a Staňkovem (AV 123/2017). 

Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město). Rekonstrukce Zámeckého náměstí a Tlumené ulice (AV 107/2017). 

Ostatní  

Bylo provedeno roztřídění podkladů z bývalých výzkumů a korespondence dr. Štefanové-Šaldové předané z 

ARÚ Praha a provedena jejich archivace a zařazení do kartotéky. 

K originálním kresbám artefaktů z výzkumu v Městě Touškově (okr. Plzeň-sever) „U Židovského hřbitova“ 

byly přiřazovány předměty a doplněna inventární čísla. 

Bylo dokončeno zpracování nálezového souboru ze sektorů 20-47 z objektu 9 z výzkumu před pokládkou 

kanalizace pro areál HP Pelzer v Plzni-Radčicích, PR 68/2015. 

Nakresleny byly keramické zlomky z výzkumu v Horní Bříze (okr. Plzeň-sever), polohy Stará náves čp. 7 z 

objektu 1. Kresebně bylo rekonstruováno 10 nádob. 

Z povrchových sběrů z roku 2015 na ploše zaniklé středověké vesnice Pokonice byl nakreslen výběr nálezů 

hradištní a vrcholně středověké keramiky.  

Byl dokreslen bohatý soubor keramiky z výzkumu odd. ZAV z mladě laténské chaty z Oplotu (okr. Plzeň-jih) 

polohy „Půlhlavice“ (RP 69/2015). Na konci roku začalo překreslování nálezů na rastrové papíry. 

V rámci doplnění neolitického osídlení v regionu byly kresebně zdokumentovány nálezy keramiky a štípaná 

kamenná industrie ze sběrů v Plzni-Černicích, Plzni-Liticích a Soběkur (okr. Plzeň-jih). 

Průběžně byl společně s evidencí 2. stupně kreslen archeologický materiál z výzkumu eneolitického hliníku 

(objektu 3) ze Starého Plzence (okr. Plzeň-město) z polohy „Dolejší borovice“ (RP 154/2016). 

Nakreslena byla veškerá raně středověká keramika z různých povrchových sběrů na polykulturním sídlišti 

„Za Tratí“ ve Vochově (okr. Plzeň-sever) a následně byly kresby překresleny na rastrový papír. 

V rámci ústavního úkolu IGP 2017/02 „Neolitický a pozdně bronzový sídelní areál v Plzni-Černicích“ byl 

vyhotoven plán orbou narušených objektů lokality severně od NC Olympie. 

Proběhlo vybalení, kontrola obsahu a datování nálezových souborů z výzkumu ve Stodu (okr. Plzeň-jih), ze 

stavby prodejny Mountfield v roce 2017. Materiál byl následně zabalen a připraven k odvozu do 

depozitáře ve Zbiroze. 

Dokreslen byl materiál z výzkumu pozdně halštatského sídliště v Plzni-Újezdě při výstavbě obytných domů 

v lokalitě „Na Dražkách“ realizovaný v roce 2015.  

Pro publikaci byly překresleny bronzové náramky ze Záchlumí u Stříbra (okr. Tachov), náramek z Plzně-

Roudné a nově získaný bronzový náramek z Hromnice (okr. Plzeň-sever). 

V rámci metodické pomoci muzeím v regionu byl pro kolegu T. Maříka z Muzea Českého lesa v Tachově 

vytvořen celkový plán z výzkumu v Tachově, při stavbě bytového domu na místě areálu bývalé firmy 

Rybena. 
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V rámci spolupráce s NPÚ v Lokti jsem se dne 23. března účastnil jednání na zámku Valeč o nově 

objevených výšinných lokalitách v okolí Valče, o jejich výzkumu a dalším postupu terénních aktivit a v 

neposlední řadě také o jejich památkové ochraně. 

Bylo dokončeno databázové zpracování keramického materiálu z vrstvy 6 z cisterny v jádře hradu Krašova 

(okr. Plzeň-sever) z výzkumu T. Durdíka z let 1970/1971. 

Do archivu hlášení a nálezových zpráv byly podle lokalit rozřazeny hlášení k přírůstkům za rok 2016 a 

výpisky z nových publikací. Celkem bylo zařazeno 305 záznamů. 

Zahájena byla digitalizace dříve zaměřených plánů mohylových pohřebišť. Plány jsou následně graficky 

upravovány a doplňovány o GPS souřadnice a koordináty polygonů jednotlivých pohřebišť zaznamenány 

do hlášení o nálezech. 

Byl vytvořen půdorysný plán výzkumu z Plané u Mariánských lázní (okr. Tachov), kde proběhl záchranný 

archeologický výzkum při stavbě rodinného domu v centru města. Dále byly digitalizovány terénní kresby 

profilů základových pasů. 

Bylo dokončeno statistické zpracování mazanice z pozdně halštatského sídliště v Plzni-Újezdě z lokality „Na 

Dražkách“. Celkem bylo hodnoceno 3684 ks mazanice. Sledovány byly kategorie: počet kusů, velikost, 

barva, výpal, materiál, druh, otisky, povrch stěny. 

Bylo provedeno terénní zaměření a v měřítku 1:1000 byl vytvořen plán nově zaměřeného (v červenci 2017) 

mohylníku v Únehlích (okr. Tachov) na „Vraním vrchu“. 

Pro publikaci byl nakreslen depot 17 železných srpů pocházející z lokality Trpísty (okr. Tachov). 

Byly provedeny závěrečné korektury článků „Jantar střední až pozdní doby bronzové v Čechách“ a „Jantar 

starší doby železné a průběh jantarové stezky ve střední Evropě“, oba pro Památky archeologické.  

Pro nálezovou zprávu začalo přepisování deníkových záznamů s popisy objektů a nálezových situací z 

výzkumu ve Stodu (okr. Plzeň-jih) před stavbou prodejny Mountfield z roku 2017. 

Provedeno bylo zpracování, roztřídění a příprava materiálu na evidenci 2. stupně z převzatého 

archeologického výzkumu v Přešticích (okr. Plzeň-jih) v Jungmannově ulici čp. 159. 

Nakreslen byl keramický materiál z Prášil (okr. Klatovy) z výzkumu laténského sídliště ve Sklářském údolí z 

roku 2017. Byl vytvořen plán odkrytých sond a jejich detaily s rozložením artefaktů. 

Byl zpracován nálezový soubor z Města Touškova, okr. PS, výkopy kabelu NN v prostoru Kostelního 

náměstí, v ulicích Tiché a Újezdské z roku 2005. 

Pro zamýšlenou publikaci (společně s J. Hůrkovou) byly nakresleny bronzové předměty z depotu z Malé 

Vísky (okr. Klatovy). 

Nakreslen byl veškerý hradištní keramický materiál z různých povrchových sběrů a průzkumů ze sídliště ve 

Vochově (okr. Plzeň-sever) z polohy „Za Tratí“. 

Nakresleny byly soubory keramické výbavy z mohyl a plochých mladě bronzových hrobů ve Vejprnicích 

(okr. Plzeň-sever) z pískovny II. 

Pro Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě byl digitalizován a graficky 

upraven plán polykulturního hradiště v Bílenci (okr. Louny) na Vlčí hoře. 
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Pro Mezinárodní den archeologie konaný dne 21. 10. 2017 byly podle podkladů vytvořeny 2 informační 

postery o Archeoparku Prášily a Skanzenu Jivjany. 

S Muzeem Českého lesa (J. Hutníková, J. Chlevišťan) byla projednána metodická výpomoc při provádění 

záchranných archeologických výzkumů a výstupů archeologického pracoviště, zejména nálezových zpráv a 

evidence. 

Pro článek byly nakresleny archeologické keramické artefakty z doby hradištní ze sběrů v Předenicích (okr. 

Plzeň-jih). 

Nakreslen byl středověký skleněný picí roh z výzkumu kláštera v Milevsku. 

Byla provedena kontrola kreseb dříve nakresleného materiálu z výzkumu časně laténské chaty z Líní (okr. 

Plzeň-sever) a byly dokresleny rekonstrukce 11 nádob. 

Z výzkumu ve Stodu, stavby prodejny Mountfield v roce 2017 byly po předchozím rozplavení vybrány 

rostlinné makrozbytky a uhlíky, které byly předány k určení na Archeologický ústav v Praze.  

Na pauzovací papír byl překreslen soubor bronzových předmětů z depotu u Potína (okr. Tachov) z polohy 

„U Kovárny“ (RP 190/2014). 

V rámci interního grantového projektu 2016/3 byly laboratorně zpracovány, nakonzervovány, zaevidovány 

a nakresleny soubory keramiky a dalších předmětů z objektů 498, 499 a 500 ze sondáží na polykulturním 

sídlišti v Nýřanech (okr. Plzeň-sever) v poloze „U Vily“ z jara 2017.  

V měřítku 1:40 byl vytvořen celkový plán výzkumu ve Stodu (okr. Plzeň-jih), ze stavby prodejny Mountfield 

z roku 2017. Dále byl vytvořen plán sond z jednotlivých výzkumů, které zde proběhly v letech 1999, 2012-

2013, 2016 a 2017. 

V rámci metodické pomoci proběhlo 17. května 2017 školení o muzejní evidenci (databáze Demus) pro 

Muzeum Českého lesa v Tachově a Muzeum Chodska v Domažlicích. 

V průběhu roku probíhala příprava dvou čísel časopisu „Archeologie západních Čech“ (čísla 12 a 13). Byly 

svolány dvě redakční rady, probíhala recenzní řízení, byly zapracovávány připomínky recenzentů, 

přeložena resumé, provedeny jazykové korektury, předsazební příprava a doplněna klíčová slova a 

abstrakty.  

Oddělení záchranných archeologických výzkumů  

Záchranné archeologické výzkumy  

Bdeněves (okres Plzeň-sever), pozemek parc. č. 416/50, výstavba rodinného domku, záchranný výzkum, 

sídlištní objekt, zemědělský pravěk 

Bdeněves (okres Plzeň-sever), stavba dvou rodinných domů, negativní situace. 

Bezděkov u Klatov (okres Klatovy), pozemek parc. č. 161/3, výstavba rodinného domu a garáže, dozor, 

negativní situace. 

Břasy (okres Rokycany), rekonstrukce a modernizace železniční trati v úseku Břasy – Radnice, dozor, 

negativní situace. 

Bukovec (okres Plzeň-město) pozemek parcel. č. 8/, výstavba rodinného domu, dohled, negativní situace 
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Čečovice (okres Domažlice), podél severní strany zámku (čp. 1), výkop pro drenáž, dozor, předzáklad zdi a 

vrstva s novověkou keramikou. 

Čemíny  (okres Plzeň-sever), stavba rodinného domu, negativní situace. 

Číhaná (okres Plzeň-sever), pozemek parc. č. 479/2, 449/22, 1157/5, výstavba rodinného domu a čističky 

odpadních vod, negativní situace 

Domažlice (okres Domažlice), Benešova ulice 97, rekonstrukce objektu bývalých jeslí, dozor, novověké 

vrstvy a kamenná zídka neznámého účelu. 

Havlovice (okres Domažlice), stavba obytné zóny, dozor, negativní situace. 

Heřmanova Huť (okres Pzeň-sever), ul. Revoluční, p.615/41, pokládka kNN, dozor, negativní situace. 

Horní Folmava (okres Domažlice), parcely číslo 179/3, 373/12, 375/2, 386/3, stavba obchodního centra, 

dozor, negativní situace. 

Horní Metelsko (okres Domažlice), rekonstrukce a odbahnění rybníka, dozor, novodobé vrstvy. 

Horní Metelsko (okres Domažlice), rekonstrukce kanalizace, dozor, novodobé vrstvy a původní štětování 

komunikace. 

Horšovský Týn (okres Domažlice), parcely číslo 1823/12, 1823/17, 1823/21, stavba skladovací haly 

společnosti PeHToo, dozor, negativní situace. 

Horšovský Týn (okres Domažlice), parcela číslo 1086/21, stavba rodinného domu, dozor, negativní situace. 

Horšovský Týn (okres Domažlice), sídliště Sylvánov, stavba nových parkovacích ploch, dozor, negativní 

situace. 

Horšovský Týn (okres Domažlice), ulice U garáží a II. pětiletky, rekonstrukce komunikací, dozor, novodobé 

vrstvy. 

Horšovský Týn (okres Domažlice), ulice U garáží, rekonstrukce plynovodu, dozor, novodobé vrstvy. 

Horšovský Týn (okres Domažlice), Plzeňská ulice, výstavba plynovodu, dozor, novodobé vrstvy a původní 

štětování komunikace. 

Chodská Lhota (okres Domažlice), pozemek parc. č. 2701, výstavba rodinného domu, dozor, negativní 

situace. 

Chotětín (okres Rokycany), pozemek parc.č. 14, 22/2 a 22/5, výstavba objektu pro hosty ke stávajícímu RD, 

dozor, navážkové vrstvy s artefakty 16.-20. stol. 

Chotíkov (okres Plzeň-sever), pozemek parc. č. 693/20, výstavba rodinného domu, dozor, negativní 

situace. 

Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), prodloužení kanalizace od školky k firmě Steatit, dozor, 

novověké vrstvy. 

Kokšín (okres Klatovy), rekonstrukce mostu MK-01, dozor, negativní situace. 

Kotovice – Dvůr Gigant (okres Plzeň-jih), úpravy areálu hospodářského dvora, stavební akce negativní, 

sběry v okolí s nálezy z neolitu a doby římské. 
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Křakov (okres Domažlice), stavba školícího výcvikového střediska, dozor, vedle převážně negativní situace 

sledovány pouze pozůstatky po objektech ze začátku 19. století. 

Kyšice (okres Plzeň-sever), pozemek parc.č. 82/11, 83/11, výstavba rodinného domu, dozor, negativní 

Libkov (okres Domažlice), intravilán, stavba vodovodu, dozor, novověké až recentní vrstvy. 

Líně (okres Plzeň-sever), pozemek parc. č. 1217/208, výstavba rodinného domu, dozor, negativní situace. 

Luby (okres Klatovy), pozemky parc. č.   705/11 a 1286, výstavba domu pro rodinnou rekreaci, dozor, 

negativní situace. 

Malá Víska (okres Klatovy), pozemek parc. č. 538/1, výstavba rodinného domu, dozor, negativní situace. 

Město Touškov (okres Plzeň-sever), pozemek parc. č. 829/145, výstavba rodinného domu, dozor, negativní 

situace. 

Mezholezy (okres Domažlice), rekonstrukce rybníka, negativní situace. 

Milavče (okres Domažlice), u čp. 24, přístavba hospodářského stavení, dozor, negativní situace. 

Mirošov (okres Rokycany), stavba ohrazení zámeckého areálu, negativní situace. 

Mokrouše (okres Plzeň-město), ppč. 114/11, výstavba rodinného domu, dozor, negativní situace. 

Němčice (okres Domažlice), rekonstrukce rybníka, negativní situace. 

Nýřany (okres Plzeň-sever), pozemek parc. č. 1837/1, výstavba rodinného domu, dozor, negativní situace. 

Nýřany (okres Plzeň-sever), kabel NN, negativní situace. 

Obytce (okres Domažlice), rekonstrukce rybníka, negativní situace. 

Oprechtice (okres Domažlice), parcela číslo 80, stavba rodinného domu, dozor, negativní situace. 

Plasy (okres Plzeň-sever), ppč. 182/153, novostavba rodinného domu, dozor, negativní situace. 

Plzeň (okres Plzeň-město), Borská pole, přístavba závodu Špilar, negativní situace. 

Plzeň – Košutka (okres Plzeň-město), Krašovská ulice, stavba automyčky, negativní situace. 

Plzeň-Valcha (okres Plzeň-město), výstavba rodinných domů, dozor, negativní situace 

Podmokly (okres Rokycany), úprava lesní cesty Černá Skála, dozor, negativní situace. 

Postřekov (okres Domažlice), rekonstrukce rybníka, negativní situace. 

Příchovice u Přeštic (okres Plzeň-jih), pozemek parc. č. 140/108, výstavba rodinného domu, dozor, 

negativní situace. 

Puclice (okres Domažlice), rekonstrukce a odbahnění rybníka, dozor, novodobé vrstvy. 

Rokycany (okres Rokycany), modernizace výrobního areálu – výstavba nové haly, dozor, novodobé vrstvy. 

Rokycany (okres Rokycany), Štefánikova ulice, rekonstrukce rodinného domu, negativní situace. 

Rokycany (okres Rokycany), prodloužení ulice V. Nového, negativní situace. 
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Spáňov (okres Domažlice), modernizace zemědělského areálů, dozor, novodobé vrstvy. 

Staňkov (okres Domažlice), rekonstrukce mostu ev. č. 185-001, dozor, novodobé vrstvy. 

Stupno (okres Rokycany), rekonstrukce železničních přejezdů a výstavba inženýrských sítí, dozor, negativní 

situace. 

Stříbro (okres Tachov), domy čp. 437 a 17, výstavba kotelen a teplovodů, • zbytky historických 

souvrství v jádru města. 

Štěnovice (okres Plzeň-jih), stavba rodinného domu, negativní situace. 

Švihov (okres Klatovy), přístavba sportovní haly k budově ZŠ, dozor, negativní situace. 

Tymákov (okres Plzeň-sever), pozemek parc. č. 2003/07, výstavba rodinného domu, dozor, negativní 

situace 

Úherce (okres Plzeň-sever), pozemek parc. č. 1501, výstavba rodinného domu, dozor, negativní situace. 

Újezdec (okres Klatovy), pozemek parc. č. 15/9, výstavba rodinného domu, dozor, negativní situace. 

Útušice (okres Plzeň – jih), pozemek parc. č. 239, výstavba rodinného domu, dozor, negativní situace. 

Vejprnice (okres Plzeň-sever), pozemek parc. č. 974, 976/1, Studentská ulice, výstavba zahradního bazénu, 

dohled,  negativní situace. 

Vstiš (okres Plzeň-jih), stavba rodinného domu, negativní situace. 

Zahořany (okres Domažlice), rekonstrukce silnic III. třídy číslo 1836 a 1839 a výstavba vpustí pro dešťovou 

kanalizaci, dozor, novodobé vrstvy. 

Záchranné výzkumy a dozory v extravilánech, větší liniové stavby 

Česká Kubice, Horní a Dolní Folmava (okres Domažlice), stavba vodovodu, kanalizace a ČOV, dozor, 

negativní situace. 

Kaznějov (okres Plzeň-sever), DP Kaznějov I – 7. etapa vynětí z PUPFL, dozor, negativní situace. 

Líně (okres Plzeň-sever), ekologizace kotelny, areál bývalého vojenského letiště, dozor, negativní situace. 

Letecká prospekce a fotodokumentace 

Letecká dokumentace pravěkých sídlišť na okrese Plzeň-sever (P. Břicháček). 

Zpracování a odborná práce s archivem leteckých fotografií (M. Čechura). 

Nálezové a investorské zprávy 

Čísla jednací oddělení záchranných archeologických výzkumů, fond uložen v archivu oddělení 

2/2017 Útušice (okres Plzeň-jih), poloha „K Radobyčicům“, hlášení o sběru (J. Smetana) 

4/2017 Sušice (okres Klatovy), kostel Panny Marie, nálezová zpráva (M. Čechura) 

5/2017 Bukovec (okres Plzeň-město), ulice Mezi podjezdy, hlášení o nálezu (J. Smetana) 

6/2017 Dobřany (okres Plzeň-jih), stavba rodinného domu na parcele číslo 1203/42, zpráva o dozoru (J. 

Smetana) 



22 
 

8/2017 Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), prodloužení kanalizace, investorská zpráva (P. Hereit) 

9/2017 Rokycany (okres Rokycany), modernizace haly, investorská zpráva (M. Šmejdová) 

10/2017 Stupno (okres Rokycany), výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno, investorská zpráva (M. Šmejdová) 

11/2017 Číhaná (okres Plzeň-sever), základové paty pro rodinný dům, hlášení o dozoru (M. Sochorová) 

12/2017 Útušice (okres Plzeň-jih), stavba rodinného domu na parcele číslo 239, zpráva o dozoru  

(J. Smetana) 

15/2017 Město Touškov (okres Plzeň-sever), stavba rodinného domu na parcele číslo 829/145, zpráva 

o dozoru (J. Smetana) 

16/2017 Domažlice (okres Domažlice), Benešova 97, zpráva o dosavadním průběhu archeologického 

dozoru (P. Hereit) 

17/2017 Křakov (okres Domažlice), stavba školícího výcvikového centra, investorská zpráva (P. Hereit) 

18/2017 Černošín (okres Tachov), výrobní hala EMZ Hanauer, investorská zpráva (A. Kordíková) 

19/2017 Chodská Lhota (okres Domažlice), stavba rodinného domu na parcele číslo 2701, zpráva o dozoru 

(J. Smetana) 

20/2017 Líně (okres Plzeň-sever), stavba rodinného domu na parcele číslo 1217/208, zpráva o dozoru 

(J. Smetana) 

21/2017 Bdeněves (okres Rokycany), stavba rodinného domu na parcele číslo 416/50, zpráva o dozoru 

(M. Sochorová) 

22/2017 Malá Víska (okres Klatovy), stavba rodinného domu na parcele číslo 538/1, zpráva o dozoru 

(J. Smetana) 

23/2017 Plzeň – Valcha (okres Plzeň-sever), lokalita Nová Valcha, fáze V, investorská zpráva (M. Sochorová) 

24/2017 Oprechtice (okres Domažlice), stavba rodinného domu na parcele číslo 80, zpráva o dozoru 

(P. Hereit) 

25/2017 Spáňov (okres Tachov), modernizace zemědělského areálu, investorská zpráva (P. Hereit) 

28/2017 Chotěnín (okres Rokycany), objekt pro hosty k rodinnému domu, ppč. 22/2, 22/5, 14, zpráva 

o dozoru (A. Kordíková) 

29/2017 Libkov (okres Domažlice), prodloužení vodovodu, investorská zpráva (P. Hereit) 

30/2017 Kokšín (okres Klatovy), rekonstrukce mostu, investorská zpráva (J. Smetana) 

33/2017 Čečovice (okres Domažlice), výkop pro drenáž při stěně zámku, investorská zpráva (P. Hereit) 

34/2017 Švihov (okres Klatovy), přístavba sportovní haly k základní škole, investorská zpráva (J. Smetana) 

35/2017 Němčovice (okres Rokycany) stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (M. Sochorová) 

36/2017 Bezděnov (okres Klatovy), stavba rodinného domu a garáže na parcele číslo 161/3, zpráva 

o dozoru (J. Smetana)  
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37/2017 Břasy (okres Rokycany), výstavba PZS Stupno – Radnice, investorská zpráva (M. Šmejdová) 

38/2017 Heřmanova Huť (okres Plzeň-sever), výstavba kNN, investorská zpráva (M. Šmejdová) 

39/2017 Staňkov (okres Domažlice), rekonstrukce mostu ev. č. 185-001, investorská zpráva (P. Hereit) 

40/2017 Horní Folmava (okres Domažlice), stavba obchodního centra, investorská zpráva (P. Hereit) 

42/2017 Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba rodinného domu na parcele 1086/21, zpráva o dozoru 

(P. Hereit) 

43/2017 Horšovský Týn (okres Domažlice), sídliště Sylvánov, rozšíření parkovacích ploch, investorská 

zpráva (P. Hereit) 

44/2017 Dobřany (okres Plzeň-jih), stavba rodinného domu na parcele 1203/42, zpráva o dozoru 

(J. Smetana) 

45/2017 Rokycany (okres Rokycany), Štefánikova 174, přestavba rodinného domu, nálezová zpráva 

(M. Čechura) 

46/2017 Mokrouše (okres Plzeň-město), stavba rodinného domu na parcele 114/11, zpráva o dozoru 

(A. Kordíková) 

47/2017 Luby (okres Tachov), stavba pro rodinnou rekreaci na parcelách 705/11 a 1286, zpráva o dozoru 

(J. Smetana) 

49/2017 Netunice (okres Plzeň-jih), přístavba hospodářské budovy na parclele číslo 13, hlášení o dozoru 

(M. Sochorová) 

50/2017 Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba haly společnosti PeHToo, investorská zpráva (P. Hereit) 

51/2017 Rokycany (okres Rokycany), ulice V. Nového, nálezová zpráva (M. Čechura) 

53/2017 Zahořany (okres Domažlice), rekonstrukce ulic III/1836 a III/1839, investorská zpráva (P. Hereit) 

54/2017 Horní Metelsko (okres Domažlice), rekonstrukce a odvodnění rybníka, investorská zpráva 

(P. Hereit) 

55/2017 Havlovice (okres Domažlice), výstavba obytné zóny, investorská zpráva (P. Hereit) 

56/2017 Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce objektu bývalých jeslí na domov se zvláštním režimem, 

investorská zpráva (P. Hereit) 

57/2017 Milavče (okres Domažlice), přístavba k hospodářskému stavení u čp. 24, zpráva o dozoru 

(P. Hereit) 

58/2017 Slavice (obec Horní Kozolupy, okres Tachov), zpráva o záchranném archeologickém výzkumu 

(P. Břicháček) 

59/2017 Úherce (okres Plzeň-sever), stavba rodinného domu na parcele 1501, zpráva o dozoru 

(J. Smetana) 

62/2017 Stříbro (okres Tachov), Palackého ulice, investorská zpráva (P. Břicháček) 
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63/2017 Kaznějov (okres Plzeň-sever), rozšíření dobývacího prostoru lomu Kaznějov I, investorská zpráva 

(J. Smetana) 

64/2017 Stříbro (okres Tachov), kostel sv. Maří Magdalény, investorská zpráva (P. Břicháček) 

65/2017 Nýřany, Blatnice (okres Plzeň-sever), rekonstrukce provizorní komunikace Dioss, investorská 

zpráva (A. Kordíková) 

66/2017 Tymákov (okres Plzeň-město), stavba rodinného domu, hlášení o dozoru (M. Sochorová) 

67/2017 Vejprnice (okres Plzeň-sever), výkop pro bazén, hlášení o dozoru (M. Sochorová) 

68/2017 Mirošov (okres Rokycany), stavba ohradní zdi zámku, nálezová zpráva (M. Čechura) 

69/2017 Plzeň (okres Plzeň-město), Krašovská ulice, stavba automyčky, nálezová zpráva (M. Čechura) 

70/2017 Plzeň (okres Plzeň-město), Teslova ulice, firma Špilar – přístavba, nálezová zpráva (M. Čechura) 

71/2017 Horšovský Týn (okres Domažlice), ulice U garáží, stavba plynovodu, zpráva o dozoru (P. Hereit) 

73/2017 Stříbro (okres Tachov), domy čp. 437 a 17, výstavba kotelen a teplovodů, investorská zpráva 

(P. Břicháček) 

74/2017 Křimice (okres Plzeň-město), plynovodní přípojka na parcele číslo 1/2, zpráva o dozoru 

(J. Smetana) 

75/2017 Újezdec u Mochtína (okres Klatovy), stavba rodinného domu na parcele 15/9, zpráva o dozoru 

(J. Smetana) 

76/2017 Kyšice (okres Plzeň-sever), stavba rodinného domu na parcele 82/11, zpráva o dozoru 

(M. Sochorová)  

77/2017 Bukovec (okres Plzeň-město), stavba rodinného domu, pozemek parc, č. 8/1, zpráva o dozoru 

(M. Sochorová) 

79/2017 Křimice (okres Plzeň-město), plynovodní přípojka na parcele číslo 1/2, nálezová zpráva 

(J. Smetana) 

80/2017 Příchovice (okres Plzeň-jih), stavba rodinného domu na parcele 140/108, zpráva o dozoru 

(J. Smetana) 

81/2017 Chotíkov (okres Plzeň-sever), stavba rodinného domu na parcele 693/20, zpráva o dozoru 

(J. Smetana) 

82/2017 Horšovský Týn (okres Plzeň-sever), náměstí Republiky 52, stavební úpravy stropu, investorská 

zpráva (P. Hereit) 

84/2017 Stříbro (okres Tachov), stavba mateřské školy v ulici Prokopa Holého, investorská zpráva 

(P. Břicháček) 

85/2017 Nýřany (okres Plzeň-sever), stavba rodinného domu na parcele 1831/5, zpráva o dozoru 

(M. Sochorová) 

86/2017 Podmokly (okres Rokycany), Černá skála, rekonstrukce cesty, zpráva o dozoru (M. Sochorová)  
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87/2017 Lhovice (okres Klatovy), stavební úpravy rodinného domu čp. 88 a novostavba garáže, zpráva 

o dozoru (J. Smetana) 

88/2017 Puclice (okres Domažlice), rekonstrukce a odbahnění rybníka, investorská zpráva (P. Hereit) 

89/2017 Bukovec (okres Domažlice), oprava malé vodní nádrže, nálezová zpráva (M. Čechura) 

90/2017 Mezholezy (okres Domažlice), oprava malé vodní nádrže, nálezová zpráva (M. Čechura) 

91/2017 Němčice (okres Domažlice), oprava malé vodní nádrže, nálezová zpráva (M. Čechura) 

92/2017 Obytce (okres Klatovy), oprava rybníka, nálezová zpráva (M. Čechura) 

93/2017 Stříbro (okres Tachov), rekonstrukce chodníku v Plzeňské ulici, investorská zpráva (P. Břicháček) 

94/2017 Horní Metelsko (okres Domažlice), rekonstrukce stávající kanalizace, investorská zpráva (P. Hereit) 

95/2017 Horšovský Týn (okres Domažlice), rekonstrukce ulic U garáží a II. pětiletky, investorská zpráva 

(P. Hereit) 

96/2017 Česká Kubice, Folmava (okres Domažlice), vodovod, kanalizace, ČOV, předběžná investorská 

zpráva za rok 2017 (P. Hereit) 

97/2017 Horšovský Týn (okres Domažlice), Plzeňské předměstí, plynofikace, předběžná investorská zpráva 

za rok 2017 (P. Hereit) 

98/2017 Plzeň – Valcha (okres Plzeň-město), Nová Valcha- výstavba rodinných domů, zpráva o dozoru 

(M. Sochorová) 

99/2017  Líně (okres Plzeň- sever), ekologizace kotelny v areálu bývalého vojenského letiště, zpráva 

o dozoru (M. Sochorová) 

100/2017Mlečice (okres Rokycany), výstavba kanalizace a vodovodu, II.etapa (A. Kordíková)  

Odborné zpracování nálezových souborů a další výzkumná činnost 

Zpracován a do Archeologického ústavu AV ČR odeslán soubor 7 nálezových zpráv z výzkumů v roce 2016 a 

4 nálezových zpráv z výzkumů v roce 2017 společně se souborem do systému Archiv 3.1 (P. Hereit). 

Předání 11 nálezových zpráv a zápisů do BZO o výzkumech na Domažlicku v roce 2016 a 2017 do 

Národního památkového ústavu ú.o.p. v Plzni. 

Postupné zpracovávání výzkumu v Domažlicích z let 2010 – 2012 do podoby nálezové zprávy (P. Hereit). 

Kresebná dokumentace nálezů z ohlášené detektorové prospekce a dalších ojedinělých nálezů (M. 

Šmejdová). 

Postupné zpracování výzkumu v Nové Bystřici (okr. Jindřichův Hradec) pro jeho publikaci (M. Šmejdová). 

Postupné zpracovávání materiálu z Přeštic, Rybovy ulice z let 2008-2009 do podoby nálezové zprávy (M. 

Sochorová) 

Postupné zpracovávání materiálu z výzkumu v Dýšině, kostel sv. Šimona a Judy z let 2013 a 2016 do 

podoby nálezové zprávy (M. Sochorová) 
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Vypracované posudky a vyjádření v souvislosti s archeologickými výzkumy 

Plzeň – Doubravka (okres Plzeň-město), výstavba technického zázemí SVSMP, vyjádření ke stavbě č.j. 

101/2017 OZAV (M. Sochorová) 

Horšovský Týn (okres Domažlice), výstavba objektu Obvodního oddělení policie na pozemku 598/1 

a 2654/15 ve Dvořákově ulici, vyjádření ke stavbě, čj. 1/2017 OZAV (P. Hereit). 

Domažlice (okres Domažlice), stavba „Revitalizace panelových domů v Domažlicích“, zpráva pro kolaudaci, 

čj. 3/2017 OZAV (P. Hereit). 

Česká Kubice, Folmava (okres Domažlice), výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV, návrh rozpočtu 

na archeologický výzkum, čj. 7/2017 OZAV (P. Hereit). 

Domažlice (okres Domažlice), stavba rozvaděče před čp. 116 v Kozinově ulici, zpráva pro kolaudaci, 

čj. 13/2017 OZAV (P. Hereit). 

Železná Ruda, Špičák (okres Klatovy), vyjádření ke stavbě, čj. 14/2017 OZAV (J. Smetana) 

Havlovice (okres Domažlice), výstavba obytné zóny, návrh rozpočtu na archeologický výzkum, čj. 26/2017 

OZAV (P. Hereit). 

Nýrsko (okres Klatovy), dům čp. 750, ulice Práce, vyjádření k projektu, čj. 27/2017 OZAV (J. Smetana) 

Obytce (okres Klatovy), parcela číslo 141/36, vyjádření ke stavbě studny, čj. 31/2017 OZAV (J. Smetana) 

Havlovice (okres Domažlice), stavba „Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice – 

Planá u Mariánských Lázní“, vyjádření ke stavbě, čj. 32/2017 OZAV (P. Hereit). 

Podmokly (okres Rokycany), lesní cesta Černá skála, návrh rozpočtu na archeologický výzkum, čj. 41/2017 

OZAV (M. Sochorová). 

Rokycany (okres Rokycany), ulice Jeřabinova, vyjádření ke stavbě, čj. 48/2017 OZAV (M. Šmejdová). 

Brnířov (okres Domažlice), stavba „ppč. 772/2, 9 rodinných domů – kabel NN“, vyjádření ke stavbě, čj. 

 52/2017 OZAV (P. Hereit). 

Dolní Lukavice a Horní Lukavice (okres Plzeň-jih), podzemní telekomunikační vedení, vyjádření ke stavbě, 

čj. 60/2017 OZAV (J. Smetana) 

Horšovský Týn (okres Domažlice), plynofikace Plzeňského předměstí, návrh rozpočtu na archeologický 

výzkum, čj. 61/2017 OZAV (P. Hereit). 

Horšovský Týn (okres Domažlice), výstavba objektu Obvodního oddělení policie na pozemku 598/1 

a 2654/15 ve Dvořákově ulici, návrh rozpočtu na archeologický výzkum, čj. 72/2017 OZAV (P. Hereit). 

Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba "MŠ ulice Pionýrů, zrušení septiku a napojení nové kanalizační 

přípojky", zpráva pro kolaudaci, čj. 78/2017 OZAV (P. Hereit). 

Nepomuk (okres Plzeň-jih), Dvorec, Na vinici, vyjádření ke stavbě, čj. 83/2017 OZAV (J. Smetana). 

Recenzní posudky pro odborný tisk 

Recenzní posudky pro časopis Archaeologie historica (M. Čechura). 

Lektorský posudek na monografii Zdechovice – středověké pohřebiště vydávanou Muzeem východních 

Čech v Hradci Králové (M. Čechura). 
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Kvalifikační práce 

Oponentské posudky diplomových a bakalářských prací, Archeologický ústav JČU České Budějovice 

(P. Břicháček). 

Oponentské posudky pro bakalářské a diplomové práce, KAR ZČU v Plzni (M. Čechura). 

Zpracování databáze IDTAV a Archeologické mapy Čech. Zpracování týdenních výpisů z IDTAV a aktualizace 

databáze (A. Kordíková).  

Od července 2017 spuštěn provoz Archeologické mapy Čech nahrazující databáze  IDTAV a Archiv 3.1. 

V rámci této mapy je prováděno zpracování archeologických výzkumů provedených oddělením v roce 2017 

(A. Kordíková, J. Smetana).  

Oddělení starších dějin 

Záchranné archeologické výzkumy bez sbírkotvorného přínosu 

Ctiboř u Tachova, výstavba polních cest PC09 a PC12 

Dýšina, PM, K Chlumu pč. 184 – kNN  

Ejpovice, kanalizace a ČOV - I. etapa  

Ejpovice, kanalizace a ČOV - II. etapa  

Chotíkov, parc. č.  1857, rozšíření pískovny  

Chotíkov, PS, ČS u Globusu – kNN  

Kamýk, TS, Stížnost - VN, DTS, kNN  

Líně, PS, Dukelská - U Stadionu, kNN  

Loza, areál Naretec, zemní práce  

Mokrouše - 18 rodinných domů  

Mokrouše – splašková kanalizace  

Myslív, PC 3.10 K Vodárně  

Nezdřev, stavba hlavních polních cest HPC 1 a HPC 2 

Pernarec, parc. č. 32/2, RD  

Pernarec, PS, Málkovice obec – kNN  

Plasy, pekárna, výstavba venkovního zásobníku  

Plzeň, Arbesova + 3, reko MS  

Plzeň – Baarova + 1, reko MS  

Plzeň, Bezručova x B. Smetany, reko MS HO  

Plzeň - Božkov, Letkovská, rekonstrukce ulice  
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Plzeň – Brojova + 2, reko MS  

Plzeň, Červený Hrádek, obytný soubor Stráň  

Plzeň, Do Zámostí parc. č. 693/20 – kNN  

Plzeň, Dlouhá ul., rekonstrukce ulice 

Plzeň, FN Bory - obnova kanalizace  

Plzeň, Habrmannovo náměstí – altán a úpravy parku  

Plzeň, instalace info stojánků na Mikulášském hřbitově  

Plzeň, Kapitána Jaroše + 2, reko MS  

Plzeň, Karlovarská I. etapa, 3. jízdní pruh  

Plzeň, Keřová, reko MS HP  

Plzeň - Litice, Klatovská ul. – kabel  

Plzeň, Masarykova ZŠ – odstranění havarijního stavu kanalizace a odpadů  

Plzeň, Mikulášská, rekonstrukce nádraží 

Plzeň, Na Dlouhých, obnova vodovodu a přípojek  

Plzeň, Park Kalikova  

Plzeň, Radobyčice p. č. 374-4 - TS, kNN  

Plzeň, Republikánská + 3, reko MS  

Plzeň, Rezidence Mlýnská strouha, ul. Tyršova a Pallova  

Plzeň, Sedláčkova, rekonstrukce ulice 

Plzeň, Schwarzova, reko MS  

Plzeň – Slovany, sportovní hala 

Plzeň, Sokolská + 4, reko MS  

Plzeň, Stará cesta, obnova kanalizace  

Plzeň – Studentská, REKO MS  

Plzeň, STUDIE ÚPRAV DVORKU ZČG 13 

Plzeň – Sušická + 7, reko MS  

Plzeň, ŠKODA ELECTRIC - úpravy areálu, etapa I. - nový vjezd  

Plzeň, Těšínská – VDJ Dýšina, obnova výtlačného řadu ČS  – 5. etapa  

Plzeň, ÚPRAVY OHRADNÍ ZDI AREÁLU HŘBITOVNÍHO KOSTELA SV. MIKULÁŠE  
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Plzeň, Valcha Lašitov – kanalizace  

Plzeň – Západní + 3 VU, reko MS  

Polínka, okr. Plzeň - sever, rekonstrukce polní cesty HPC 2 

Předenice, PJ, chata p 588/7, kNN  

Radeč - Holoubkov, optická trasa  

Sebečice, RO, Biskoupky, p. č. 43 – kNN 

Sklená Huť, RO, parc. č. 1/11 – kNN  

Stod, PJ, Luční – kNN  

Svojšín, TC, náves – kNN  

Veselá, RO, pč. 130/2 – kNN 

Všeruby, II/184 průtah, 2.etapa - přeložka II/190 

Zruč - Senec, PS, Ke Střílně, pč. 1121/1 – kNN 

 

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) 

1/2017 - Vatětice, p.č. 29/1, 29/4, SENÍK, PŘÍSTŘEŠEK PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA, STUDNA, vyjádření k 

provedení výzkumu (Orna) 

2/2017 - Kamenný Újezd u Rokycan, mateřská škola, novostavba, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

3/2017 - Chrást - Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV, etapa I., vyjádření k provedení výzkumu 

(Orna) 

4/2017 - Sebečice, RO, Biskoupky, p. č. 43 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

5/2017 - Předenice, PJ, chata p 588/7, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

6/2017 - Plzeň, Univerzitní parc. č. 8424/8 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

7/2017 - Město Touškov, PS_0180 ZDŠ, DTS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

8/2017 - Blovice, kostel sv. Jana Evangelisty, odvodnění, antropologická zpráva (Lungová) 

9/2017 - Veselá, RO, pč. 130/2 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

10/2017 - Stříbro, TC, Mánesova 485, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

11/2017 - Losiná u Plzně, p.p.č. 251/95, novostavba rodinného domu, vyjádření k provedení výzkumu 

(Orna)  

12/2017 - Plzeň, Vejprnická 1157/32, Lidl, kVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 
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13/2017 - Chotíkov, PS, ČS u Globusu – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

14/2017 - Osek u Rokycan, parc. č. 822/129, novostavba rodinného domu, vyjádření k provedení výzkumu 

(Orna) 

15/2017 - Trhomné, PŘÍSTŘEŠEK PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

16/2017 - Plzeň, Do Zámostí parc. č. 693/20 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Lungová) 

17/2017 - Plzeň, Západní + 3, reko MS vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

18/2017 - Domažlice, Palackého p.č. 2624/1 - přeložka NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

19/2017 - Zbiroh, RO, p.č. 1763/7, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

20/2017 - Plzeň, PM_0129 KT37 - PM_0134 KT40 – kVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

21/2017 - Plzeň, PM_0579 KT35 - PM_0129 KT37 – kVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

22/2017 - Plzeň, K Cihelnám p.č. 1655/51, kVN, TS, NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

23/2017 - Tachov, ul. Slovenská, č.p. 983 – vNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

24/2017 - Planá, TC, Severní p.p.č.3426/1, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

25/2017 - Mokrouše – splašková kanalizace, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

26/2017 - Ejpovice, kanalizace a ČOV - I. etapa, zpráva o provedení výzkumu (Orna)    

27/2017 - Plzeň, Lhota, Na dolíkách V., 6 x RD – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

28/2017 - Plzeň - Valcha, Nová Valcha, 45 BJ – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

29/2017 - Polínka, okr. Plzeň - sever, rekonstrukce polní cesty HPC 2, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

30/2017 - Horní Folmava, DO, 5/72 - přeložka kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

31/2017 - Mokrouše, p.p.č. 114/11, novostavba RD a dvojgaráže, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

32/2017 - Třemošná, výstavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

33/2017 - Plzeň, PM_0569 LT4 - PM_0580 LT8 – kVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

34/2017 - Bělá n/R., DO, Pavlovická - přeložka kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

35/2017 - Tymákov, dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů, vyjádření k 

provedení výzkumu (Orna) 

36/2017 - Třemošná, parc. č.  1966/8, 1966/10, výstavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

37/2017 - Kdyně, p. č. 1070/42, RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

38/2017 - Plzeň, instalace info stojánků na Mikulášském hřbitově, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

39/2017 - Osvračín, DO, parc. č. 250/1 - přeložka NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

40/2017 - Plzeň čp. 290, stavební úpravy objektu – výtah, zpráva o provádění výzkumu (Orna) 
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41/2017 - Mýto v Čechách, parc. č. 3715/4, novostavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

42/2017 - Mariánská Týnice, inženýrsko - geologický průzkum, archeologické vyhodnocení (Dudková) 

43/2017 - Mrákov, DO, BÖGL a KRÝSL, lom - přeložka VN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

44/2017 - Plzeň, Radobyčice p. č. 374-4 - TS, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

45/2017 - Plzeň, Rodinná č.p. 965/39 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

46/2017 - Strašice, parc.č.  785, rodinný dům, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

47/2017 - Těně, parc. č. 569/5, novostavba rodinného domu, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

48/2017 - Plasy, pekárna, výstavba venkovního zásobníku, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

49/2017 - Šťáhlavy, Habrmanova, PŘEL, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

50/2017 - Břasy, RO, Vranovice, p.č. 57, vVN, TS, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

51/2017 - Plzeň, Resslova, reko MS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

52/2017 - Štěpánovice čp. 27, KT – NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

53/2017 - Rokycany, p.p.č., 1662/9, 1741/11, 1664/5, novostavba RD a garáže, vyjádření k provedení 

výzkumu (Orna)  

54/2017 - Janov, reko VTP - I. etapa, část C, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

55/2017 - Plzeň, Bezručova x B. Smetany, reko MS HO, investorská zpráva (Orna) 

56/2017 - Mokrouše, parcela 85/6 , stavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

57/2017 - Plzeň, Koželužská ul. – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

58/2017 - Plzeň, Lobzy - Koterov, uzel 5. stavba, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

59/2017 - Plzeň - Božkov, Letkovská, rekonstrukce ulice, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

60/2017 - Starý Plzenec, Čížkovo pole, zasíťování pozemků, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

61/2017 - Domažlice, RVDSL1725_C_P_DOMA80-DOMA1HR_MET, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

62/2017 - Zruč - Senec, PS, Ke Střílně, pč. 1121/1 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

63/2017 - Blížejov, DOÚ US_DO_1405, ŘS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

64/2017 - Kladruby, TC, klášter čp. 1, vzVN, NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

65/2017 - Halže, Svobodka, US_TC_2453, D-capex, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

66/2017 - Stanětice p.č. 189/28, novostavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)   

67/2017 - Hlohovice, RO, Mostiště, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

68/2017 - Chotíkov, parc. č.  1857, rozšíření pískovny, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 
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69/2017 - Plzeň, Majakovského + 1, reko MS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

70/2017 - Plzeň, Sokolovská p.p.č. 11319/279, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

71/2017 - Pernarec, PS, Málkovice obec – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

72/2017 - Dolní Vlkýš, p.p.č. 203/8, novostavba rodinného domu, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

73/2017 - Plzeň, Jiráskovo náměstí – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

74/2017 - Plzeň, Habrmannovo náměstí – altán a úpravy parku, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

75/2017 - Domažlice - Planá u ML, doplnění závor na přejezdu P687, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

76/2017 - Domažlice, Dukelská ulice, č.p. 22, p. Zeman - přeložka kNN, vyjádření k provedení výzkumu 

(Orna) 

77/2017 - Plzeň, ŠKODA ELECTRIC - úpravy areálu, etapa I. - nový vjezd, zpráva o provedení výzkumu 

(Orna) 

78/2017 - Plzeň, Na Dlouhých, obnova vodovodu a přípojek , zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

79/2017 - Plzeň, Kapitána Jaroše + 2, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

80/2017 - Plzeň, Rybářská ul. X Kalikova, novostavba bytového komplexu s administrativou, investorská 

zpráva (Orna) 

81/2017 - Všeruby, II/184 průtah, 2.etapa-přeložka II/190, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

82/2017 - Plzeň, Kotíkovská p.p.č. 11255/2, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

83/2017 - Dvorec, hotel, MET., VPIC, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

84/2017 - Hašov, DO, 97/2, Petrášek – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

85/2017 - Bor u Tachova, napojení hal Loxxess, prodloužení STL plynovodu, vyjádření k provedení výzkumu 

(Orna) 

86/2017 - Plzeň, Rodinná parc.č. 509/11, kVN, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

87/2017 - Ptenín, obecní rybník, rekonstrukce a odtěžení sedimentu, vyjádření k provedení výzkumu 

(Orna) 

88/2017 - Babylon - Štětí, 2x 110 kV, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

89/2017 - Plzeň, Korandova, propoj TR PM_HUSV, kVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

90/2017 - Letkov, parc. č. 14 a 66/2, novostavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

91/2017 - Osvračín, DO, parc.č. 2256 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

92/2017 - Plzeň - Litice, kostel sv. Petra a Pavla, odvodnění , nálezová zpráva (Orna) 

93/2017 - Dýšina, PM, K Chlumu pč. 184 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

94/2017 - Loza, areál Naretec, zemní práce, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 
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95/2017 - Mokrouše - 18 rodinných domů, zpráva o provedení výzkumu (Orna)  

96/2017 - Plzeň, Revoluční ulice, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

97/2017 - Domažlice, p.č. 3900/7, zvýšení skladovací kapacity pro NM a BA, vyjádření k provedení výzkumu 

(Orna) 

98/2017 - Stod PJ, sociální byty parc. č. 509/16 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

99/2017 - Žebnice, PS_0883 DTS Obec 1, TS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)   

100/2017 - Osvračín, DO, 1912/1, 32RD - TS, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

101/2017 - Plzeň, FN Bory - obnova kanalizace, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

102/2017 - Líně, PS, Dukelská - U Stadionu, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

103/2017 - Domažlice, ul. 28. října, telekomunikace, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

104/2017 - Štěnovice, reko STL RS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

105/2017 - Plzeň Papírna, reko STL RS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

106/2017 - Kožlany, ppč 3740/2, novostavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

107/2017 - Rokycany p.p.č. 1778/10, 1778/18, 1778/20, novostavba rodinného domu a dvougaráže, 

vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

108/2017 - Plzeň – Příkrá 170/4 + 5 ZR, REKO přípojek, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

109/2017 - Plzeň, STUDIE ÚPRAV DVORKU ZČG 13, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

110/2017 - Nezdřev, stavba hlavních polních cest HPC 1 a HPC 2, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

111/2017 - Horní Kamenice, DO - přeložka NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

112/2017 - Tymákov, parc. č. 2079/5, novostavba rodinného domu , vyjádření k provedení výzkumu 

(Orna)  

113/2017 - Česká Bříza, E59, vVN, TS, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

114/2017 - Domažlice, Škola Komenského – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

115/2017 - Rokycany, Mokroušská, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

116/2017 - Plzeň, Dobřanská obratiště, p.č. 8417/36, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

117/2017 - Plzeň, Valcha Lašitov – kanalizace, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

118/2017 - Plzeň – Brojova + 2, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna)  

119/2017 - Plzeň – Sušická + 7, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna)  

120/2017 - Holýšov, EVOBUS - rozšíření výrobního závodu, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

121/2017 - Ctiboř u Tachova, výstavba polních cest PC09 a PC12, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 
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122/2017 - Plzeň, PM_0569 LT4 - PM_0580 LT8 – kVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)   

123/2017 - Plzeň – Baarova + 1, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna)  

124/2017 - Mirošov, RO, Zastávecká, E61, vVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)   

125/2017 - Přimda, Mlýnec, TC_0536 OBEC, vNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)   

126/2017 - Kamenný Újezd u Rokycan, p.p.č. 190/7, 190/8, novostavba RD, vyjádření k provedení výzkumu 

(Orna)   

127/2017 - Stupno, č. par. 115/9, stavba rodinného domu, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

128/2017 - Staňkov, Pod Mastníkem p.p.č.348/11, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)   

129/2017 - Nová Huť, parc. č. 24/3, novostavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)   

130/2017 - Horšovský Týn, B. Němcové 68, vsakovací jímka, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

131/2017 - Plzeň, Schwarzova, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

132/2017 - Plzeň, Sokolská + 4, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

133/2017 - Plzeň, Podnikatelská, Domažlická k. VN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)   

134/2017 - Křenice, KT – NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)   

135/2017 - Zahořany, III/1836 a III/1839 (2. etapa), vyjádření k provedení výzkumu (Orna)   

136/2017 - Bozdíš, DO, 465/4, Hartmanová – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)   

137/2017 - Planá, TC_0462, p.č. 1935/5 - kNN, DTS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)   

138/2017 - Starý Plzenec, parc. č. 338/33, novostavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

139/2017 - Stupno, č. par. 115/12, novostavba rodinného domu a přístřešku, vyjádření k provedení 

výzkumu (Orna)   

140/2017 - Mýto v Čechách, parc.č. 4048/12, NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, vyjádření k provedení 

výzkumu (Orna)   

141/2017 - Strašice, parc.č. 1847/237 a 1847/238, novostavba rodinného domu, vyjádření k provedení 

výzkumu (Orna)   

142/2017 - Nemanice, revitalizace potoka OP 3, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)   

143/2017 - Vejprnice, PS, Kaštanová 1139/148, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)   

144/2017 - Sulkov, PS, č.p. 1  vVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

145/2017 - Kamýk,TS, Stížnost - VN, DTS, kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

146/2017 - Plzeň, Masarykova ZŠ – odstranění havarijního stavu kanalizace a odpadů, zpráva o provedení 

výzkumu (Orna) 

147/2017 - Plzeň – Západní + 3 VU, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 
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148/2017 - Plzeň – Studentská, REKO MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna)  

149/2017 - Plzeň čp. 290, stavební úpravy objektu – výtah, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

150/2017 - Plzeň, Těšínská – VDJ Dýšina, obnova výtlačného řadu ČS  – 5. etapa, zpráva o provedení 

výzkumu (Orna) 

151/2017 - Plzeň, Republikánská + 3, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

152/2017 - Plzeň, Arbesova + 3, reko MS, zpráva o provedení výzkumu (Orna)  

153/2017 - Plzeň - Litice, Řepná - přelož. kNN, vNN,  vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

154/2017 - Břasy, novostavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

155/2017 - Nová Huť, parc. č. 308/33, 308/35, 308/36, novostavba areálu stavebnin, vyjádření k provedení 

výzkumu (Orna) 

156/2017 - Pernarec, parc. č. 32/2, RD, zpráva o provedení výzkumu (Orna)  

157/2017 - Horšovský Týn, DO, Průmyslová - přeložka VN,  vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

158/2017 - Kamenný Újezd, p.č. 222/2, kabel NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

159/2017 - Pocinovice, DO, p. č. č. 315/3 - přeložka NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

160/2017 - Plzeň, Jateční, p.č. 12617/6, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

161/2017 - Plzeň, Nemocniční p6419/1 k. VN, TS, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)   

162/2017 - Plzeň, Stará cesta, obnova kanalizace, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

163/2017 - Zbůch, PS, V Olšinkách, ppč. 765/4, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

164/2017 - Chlumčany, p.p.č. 1327/9, RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

165/2017 - Domažlice, TS DO_0520, DO_0524 - kabel VN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

166/2017 - Vranov, TC, p.č. 509/15, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

167/2017 - Svojšín, TC, náves – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

168/2017 - Myslív, PC 3.10 K Vodárně, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

169/2017 - Starý Klíčov p.č.4351/1, DO – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

170/2017 - Hrádek, parc. č. 1575/39, novostavba venkovní učebny ZŠ, vyjádření k provedení výzkumu 

(Orna) 

171/2017 - Havlovice, RVDSL1737_C_P_DOMA189-DOMA1HR_OK, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

172/2017 - Újezd u Domažlic, VOD6C_P_W2022_LO_DOUJE_OK, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

173/2017 - Plzeň, Litice, Klatovská, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

174/2017 - Plzeň, Keřová, reko MS HP, zpráva o provedení výzkumu (Orna)  
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175/2017 - Stod extension – VN přípojka, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

176/2017 - Mýto, čerpací stanice, RO_0223, TS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

177/2017 - Vřesová - Útušice 1 (shybka Valcha), reko VTL DN 200, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

178/2017 - Tachov, ul. Na Stráni  - kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

179/2017 - Stod, PJ, Luční – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

180/2017 - Plasy - kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů 1. etapa část C1, C2, zpráva o provedení 

výzkumu (Orna) 

181/2017 - Plzeň, STAVEBNÍ ÚPRAVY OHRADNÍ ZDI AREÁLU HŘBITOVNÍHO KOSTELA SV. MIKULÁŠE, 

nálezová zpráva (Orna) 

182/2017 - Staňkov, DO, Nádražní 80 - přeložka NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

183/2017 - Nýřany, PS, Krátká, ppč. 2004/10, kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

184/2017 - Domažlice, ul. Prokopa Velikého, RVDSL1725_C_P_DOMA153-DOMA1HR_OK, vyjádření k 

provedení výzkumu (Orna) 

185/2017 - Plzeň, Karlovarská I. etapa, 3. jízdní pruh, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

186/2017 - Sklená Huť, RO, parc. č. 1/11 – kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

187/2017 - Plzeň - Litice, Klatovská ul. – kabel, nálezová zpráva (Orna)  

188/2017 - Plzeň, Červený Hrádek, obytný soubor Stráň, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

189/2017 - Plzeň - Bolevec, výměna kabelů VN mezi budovami B145 a B201 v areálu Škoda JS a.s., 

vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

190/2017 - Hůrky, RD Václavů, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

191/2017 - Rokycany, p.p.č. 2071/2, novostavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

192/2017 - Osek u Rokycan, parc. č. 810/1, terénní úpravy, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

193/2017 - Chodová Planá, TC, p.č. 209/39 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

194/2017 - Nevolice, DO, 179/1 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)  

195/2017 - Letkov, p.č. 171/381 a 171/426, novostavba RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

196/2017 - Šťáhlavy č.k. 428/92, RODINNÝ DŮM, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

197/2017 - Plzeň, Lhota, Na Dolíkách VI. VN,TS, NN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

198/2017 - Plzeň, Skvrňany parc.č. 2455/2 kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

199/2017 - Plzeň, Park Kalikova, investorská zpráva (Orna) 

200/2017 - Plzeň čp. 290, stavební úpravy objektu – výtah, nálezová zpráva (Orna) 

201/2017 - Radeč - Holoubkov, optická trasa, zpráva o provedení výzkumu (Orna) 
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202/2017 - Plzeň, Libušínská, p.č.1389/1, kVN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

203/2017 - Rokycany, Pod Žďárem, p.č. 2360/15 – kNN, vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

Písemná odborná vyjádření (M. Hus) 

Mariánské motivy na barokních mincích Evropy v 18. století (pro Centrum baroka Plzeňského kraje, 

Mgr. P. Beneš) únor 2017 

Polský odboj za 2. sv.války a brigáda Swiętokrzyska v záp. Čechách 1945 (pro Statutární město Plzeň, nám. 

primátora, Mgr. M. Baxa) březen 2017 

Odborný posudek – Revitalizace expozice raketového dělostřelectva v Muzeu na demarkační linii v 

Rokycanech (pro Nadaci pozemního vojska AČR a Čs.obec dělostřeleckou, plk. Blažek) květen 2017 

Určování sbírek pro jiné organizace 

Popsání techniky a uniforem na fotografiích US Army v Plzni z května a léta 1945, 81 ks, pro Muzeum 

a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici, březen 2017 (M. Hus) 

Nálezy mincí, Plasy 2015, pro NPÚ Plzeň, 25 ks (Mgr. M. Waldmannová), říjen 2017 (M. Hus) 

Německé středověké mince, starý stav muzea, pro MBH Rokycany, 30 ks (Mgr. J. Lehner) listopad-prosinec 

2017 (M. Hus) 

Nález mincí u hradu Kostomlaty 2017, pro OM Teplice, přes 400 ks (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  

recenze na článek M. Preusz, V. Matoušek, P. Hrnčiřík a Z. Šámal „Zlaté rouno z bronzu – katolický vojenský 

přívěšek z bojiště u Rozvadova /Waidhausu 1621“, pro AZČ, březen 2017 (M. Hus) 

recenze na článek Vrcholně středověké a raně novověké kachle na Chebsku od M. Bartoše, pro AZČ 12, 

březen 2017 (J. Orna) 

recenze na článek Mgr. Berana  „J. A. Hecht – významný západočeský podnikatel v 19.století“, 

pro MZK LI (51), srpen 2017 (M. Hus) 

korektury a recenze na knihu „Městský obvod Plzeň - 2 ve fotografiích“, nakladatelství Starý most Plzeň, 

září 2017 (M. Hus) 

recenze na článek Hrad Věžka a jeho odkryv v rekonstruovaných fototabulkách Václava Uchytila pro 

Castellologica bohemika 17, prosinec 2017 (J. Orna) 

recenze na článek Českoleský keramický distribuční okruh – definice okruhu a jeho poznání pro AH 43 

prosinec 2017 (J. Orna) 
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Posouzení návrhu na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje“ kandidátovi Rudolfu 

Volfovi pro KÚ PK, listopad 2017 (J. Orna) 

Posouzení návrhu na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje“ kandidátovi 

Martinu Volfovi pro KÚ PK, listopad 2017 (J. Orna) 

Zpracování nálezů mincí na Plzeňsku - vlastní sběry a nálezy (M. Hus) 

Bor u Tachova (TC) 2017 

Červené Poříčí (PJ) 2017 (PJ) 

Drahoňův Újezd –ZSO Rovný (RO) 2014 

Dubec (TC) 2008 

Holýšova (DO) 2017, pro odd. pravěku ZČM (Mgr. Metlička) 

Horšovský Týn (DO) 1995 

Hory u Jenišova (SO) 2015 

Kbelany u Nýřan (PS )2016 

Kladruby klášter (TC) 1998 

 Kolinec (KT) 2017 

 Mirošov (RO) bez určení data nálezu 

 Plzeň – Sady 5.května 1991 

 Plzeň – U Görků 1993 

 Plzeň – nám.Republiky 1998 

 Plzeň – Radčice 2008  

 Pomezí pod Landštejnem (JH) 2003 

 Puclice (DO) 1999 

 Stříbro - minoritský klášter (TC) 1999 

 Svojšín – kostel sv. Petra a Pavla (TC) 2004 

Tachov – spořitelna (TC) 1992 

Tasnovice (DO) 1982 

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) 

Návštěva Sběratelských trhů Praha Chuchle (militarie) ve dnech. 1. 4., 3. 6. a 4. 11. 2017 (B. Diviš) 
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Školení Demus 10 Archeologie v MZM v Brně 27. 9. 2017 (Orna, Zemánková) 

Oddělení novějších dějin 

Zpracování hesel pro nový turistický portál Plzeňského kraje 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 (Krčmář). 

Zpracování tématu Lidová zbožnost na Plzeňsku, výstupem byla stejnojmenná výstava v prostorách Muzea 

církevního umění plzeňské diecéze a katalog výstavy (Krčmář). 

Počátek odborného zpracování tématu řádu benediktýnů pro výstavní účely, ve spolupráci s Regionálním 

muzeem Kladrubska v Kladrubech (Krčmář). 

Zpracování tématu kultu patrona plzeňské diecéze bl. Hroznaty – výstupem byla přednáška v Muzeu 

církevního umění plzeňské diecéze (Krčmář) 

Zpracování tématu Poutní místa Plzeňanů – výstupem byla přednáška v Muzeu církevního umění plzeňské 

diecéze (Krčmář) 

Průběžné doplňování databáze s fotografiemi rozšíření kultu sv. Jana Nepomuckého (Krčmář). 

Dokumentace, historie a stavební podoba Plzně (Krčmář). 

Odborné zpracování části sbírkového souboru pohlednic a jeho digitalizace (Tománková). 

Zpracování témat pro výstavu Plzeň ve století světla - zpracovány části Světlo v liturgii, Světlo v sakrálním 

prostoru, Kolorované diapozitivy (Krčmář)  

Zpracování témat pro výstavu Plzeň ve století světla - zpracovány části František Křižík a Veřejné osvětlení 

(Tománková). 

Zpracování recenzí pro Archiv bezpečnostních složek (Sborník archivu bezpečnostních složek), Archiv 

města Plzně (Minulostí západočeského kraje) a časopis Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce (Krčmář). 

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Odborná činnost oddělení všech pracovníků oddělení se soustředila se především na přípravu a zpracování 

podkladů (textů popisek a doprovodných textů a komentářů) a instalaci připravované stálé expozice Užité 

umění a umělecké řemeslo  

V souvislosti s přípravou expozice revidováno kurátory fondů odborné určení předmětů: nové poznatky 

byly průběžně doplňovány do interní elektronické databáze sbírkových předmětů Demus  - Kotorová - kov, 

varia, Merglová Pánková - keramika a porcelán, Mleziva – kovy, umění Blízkého a Dálného východu, antika, 

Mergl – sklo, varia 

Další odborná činnost  

revize odborných popisů a určení asijských vějířů pro výstavu (ZČM Plzeň, Muzeum Mladoboleslavska 

a Regionální muzeum v Kolíně). Pokračoval základní průzkum a řazení církevních textilií - Kotorová 
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mapování odborného školství keramického průmyslu konce 19. a poloviny 20. století (spolupráce se SOAP 

Karlovy Vary, Plzeň, Cheb) - v souvislosti s plánovanou výstavou o historii Keramické školy ve Znojmě a 

Karlových Varech - Merglová Pánková 

příprava podkladů k výstavě Plzeň ve století světla ke Smetanovským dnům 2017 -  Kotorová, Mleziva 

 započata spolupráce na výstavě Všeho do času...) ke Smetanovským dnům v Plzni plánované na únor roku 

2018 -  Kotorová,. Mleziva 

zpracování rešerší pro instituce a badatele na základě konkrétních dotazů - všichni pracovníci 

Oddělení národopisné 

Obdobně jako v předcházejících letech, také v roce 2017 byla převážná část odborných aktivit pracovníků 

národopisného oddělení zaměřena na odborné zhodnocování předmětů, evidovaných v etnografické 

podsbírce. Zmíněné revize byly v roce 2017 prováděny napříč jednotlivými sbírkovými fondy.  

Obdobným způsobem docházelo v roce 2017 k odbornému zpracování a základnímu katalogizování 

doposud nezpracovaných pozůstalostí a k jejich zařazení do pomocných fondů etnografické podsbírky pod 

signaturami MA2, PA2, RA2. Tímto způsobem byly zpracovány pozůstalosti: Bohumír Matyášek, Bianca 

Delfridi Vaníková, Kamil Kreibich a Jiří M. Boháč a další. Zkatalogizován byl rovněž pomocný fond drobných 

náboženských tisků a Kuchařství. 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.  

Kromě průběžné práce na odborném zhodnocování a rekatalogizaci jednotlivých sbírkových fondů, jejich 

částí a pomocných fondů etnografické podsbírky, se pracovníci oddělení v roce 2017 věnovali následujícím 

odborným činnostem: 

zpracování podkladů pro nástěnný kalendář Západočeského muzea v Plzni, p. o. na rok 2018, vydaného 

SOS Print, s. r. o. (Tomáš Bernhardt); 

zpracování podkladů pro nástěnný kalendář Židovské obce Plzeň na rok 2018, vydaný nákladem obce 

(Michal Chmelenský); 

zpracování scénáře pro panelovou výstavu „Zima na skle“ (Tomáš Bernhardt); 

zpracování scénáře pro panelovou výstavu „Slunce, voda, vzduch“ (Jana Slámová); 

zpracování části scénáře pro výstavy „Plzeňské kamnářství“ a „Lidová zbožnost na Plzeňsku“ (Michal 

Chmelenský); 

zpracování části scénáře pro výstavu „Plzeň ve století světla“ (Michal Chmelenský, Tomáš Bernhardt, Jana 

Slámová, Marie Mušková). 

příprava scénáře pro stálou expozici národopisného muzea Plzeňska, oddíl „Zvykosloví: Od kolébky ke 

hrobu“ (Michal Chmelenský, Jana Slámová); 

příprava scénáře pro stálou expozici národopisného muzea Plzeňska, oddíl „Obchod koloniálním zbožím z 

konce 19. století“ (Jana Slámová, Michal Chmelenský). 

Další výstupy a projekty pracovníků národopisného oddělení v roce 2017 jsou uvedeny v kapitolách Ostatní 

činnost muzea a Ediční a publikační činnost muzea. 
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Oddělení paleobiodiverzity 
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 širokou veřejnost.  

V průběhu roku 2017 bylo odborně zpracováno 8 320 sbírkových předmětů (pod odborným vedením: 

RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.).  

Terénní výzkumy, kterých se účastnili nebo je organizovali pracovníci Centra Paleobiodiversity, probíhaly 

jak v Česku tak v zahraničí (Polsko, Čína).  

V listopadu a prosinci 2017 pokračoval výzkum unikátního paleobiotopu zakonzervovaného v permských 

vulkanických uloženinách na lokalitě Wuda ve Vnitřním Mongolsku (Čína). Výzkum probíhal v rámci 

spolupráce Centra Paleobiodiversity a Geologickým ústavem Akademií věd Čínské Lidové Republiky. 

Výsledkem výzkum jsou jak odborné publikace, tak obohacení sbírky mladšího paleozoika Centra 

Paleobiodiversity (zapsáno v chronologické evidenci pod číslem 8/17). 

V roce 2017 pokračovala úzká spolupráce na výzkumu permské fosilní flóry organizované Přírodovědeckým 

muzeem v Chemnitz (Německo), která probíhá již od roku 2005 (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.).  

Během srpna pracovníci Centra Paleobiodiversity organizovali záchranné paleontologické sběry v polské 

části Hornoslezské pánve. Důvodem záchranných sběrů je pomalu končící éra těžby černého uhlí v dotčené 

oblasti. Sbírkové předměty z tohoto výzkumu korespondují s filozofii rozšiřování sbírky Centra 

Paleobiodiversity (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Lucie Pšeničková) a jsou zapsány v chronologické evidenci 

pod číslem 4/17. 

V roce 2017 probíhal paleontologický výzkum geologických jednotek mezi obcemi Malesice a Chotíkov 

(Plzeňský kraj), kde jsou zachovány fosilie vzácné fauny Hředelských vrstev (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., 

Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc., Ing. Jana Mlnáříková, Marie Spáčilová, Lucie Pšeničková a František Tichávek). 

Výzkum přinesl excelentní výsledky, které obohatí depozitáře Centra Paleobiodiversity o unikátní sbírkové 

předměty (sběry jsou evidovány v chronologické evidenci pod přírůstkovým číslem 1/17).  

V rámci Ústavního vědeckého úkolu byla prováděna odborná konzultační činnost, která se týkala PP 

Rokycanská stráň a byla vyžádána zpracovatelem projektu zadaném odborem rozvoje města MÚ Rokycany 

(Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.).  

V rámci projektu GAČR probíhal intenzivní terénní výzkum lokality Kosov (Beroun), kde se nalézají fosilie 

silurských rostlin. Výsledky výzkumu byly shrnuty v článku zaslaného do odborného časopisu s IF. Nalezené 

vzorky byly evidovány v chronologické evidenci Centra Paleobiodiversity (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.). pod 

číslem 10/17.  

V roce 2017 bylo vyhotoveno 8 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.). 

V roce 2017 J. Bureš uskutečnil rozsáhlou rešerši archivních důlních dokumentací v souvislosti s důlní 

činností u obce Mantov s cílem vyhodnocení vlivů poddolování na současnou vegetaci. Došlo k vytvoření 

počítačového modelu vývoje vegetace od roku 1838 do současnosti. Výsledky byly shrnuty do článku, který 

je připraven k zaslání do redakce. V průběhu roku byla přednesena, na toto téma, odborná přednáška na 

konferenci (Ing. Jan Bureš).  
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Odborná konzultační činnost byla zaměřena na PP Pod starým hradem, ale také na PP Rokycanská stráň. 

V prvním případě se jednalo o konzultace pro KÚ Plzeňského kraje směřované k doporučení režimu 

stavebních a hornických prací v chráněném území při rekonstrukci vstupu a zabezpečení štoly Kristiánie. 

V době realizace prací pak byl vykonáván paleontologický dohled a záchranný výzkum. V případě PP 

Rokycanská stráň šlo o konzultace stavebních úprav na Kalvárii (rekonstrukce kapličky a plán osvětlení 

křížové cesty) a o prozkoumání případných možností terénních úprav podél hranice přírodní památky 

v části Kalvárie v rámci plánovaných rekonstrukcí ve Voldušské ulici. Dlouhodobější konzultace (viz rovněž 

zpráva úkolu za rok 2016) byly spojeny s přípravou a prezentací projektu úprav rokycanské Stráně v rámci 

podávaného grantu v rámci výzvy „Parky 2016“ Nadace proměny Karla Komárka, komunitním plánováním 

v dané oblasti a následně s přípravou stabilizace cest v přírodní památce. Celá tato činnost je směřována 

k efektivní ochraně území spojené s větší, ale řízenou návštěvností a s tím spojenou popularizací, která by 

v budoucnu měla být úžeji navázána na nový objekt Centra Paleobiodiverzity v budově bývalé Hospodářské 

školy v Rokycanech (Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.). 

V roce 2017 byly provedeny záchranné paleontologické práce v areálu bývalého povrchového lomu na 

černé uhlí Terezie (Vranovice, Radnická pánev). V tomto roce probíhali intenzivní přípravné práce pro 

paleontologický výkop, který proběhne v roce 2018). Současně se podařilo prosadit změnu projektu 

revitalizace území, kde v konečné podobě bude zachována jižní stěna lomu, kde je vidět téměř celý profil 

brouskového horizontu z nadloží spodní radnické sloje (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.).  

Oddělení botanické 

Cílený či příležitostný floristický průzkum, ověřování výskytu vzácných druhů apod.: Plzeňsko, Černošínsko, 

Stříbrsko, Český les, Slavkovský les, Rokycansko, Plánický hřeben, Horažďovická pahorkatina, Šumava, 

Český kras atd. – desítky dílčích lokalit (O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková). 

Fytocenologické snímky pro Českou národní fytocenologickou databázi – Plzeňsko (O. Peksa, S. 

Pecháčková), Přešticko a polesí Vytůň u Holýšova (I. Matějková). 

Terénní průzkum a fotodokumentace lokalit se zanikajícím typem vegetace na Plzeňsku (S. Pecháčková, 

O. Peksa). 

Výzkum epifytických lišejníků v oblasti Labských pískovců (dlouhodobý projekt ve spolupráci s kolegy z PřF 

UK v Praze a NM; podporován Správou NP České Švýcarsko; O. Peksa). 

Terénní průzkum, založení trvalých ploch ke sledování vegetace, fotodokumentace a management 

bývalého VVP na Šlovickém vrchu u Dobřan – EVL Dobřany (O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková). 

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

v Praze (O. Peksa). 

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

Determinace lišejníků pro různé badatele či instituce (O. Peksa). 

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

Převzetí, odborné posouzení a třídění knihovny a herbářových položek lišejníků z pozůstalosti doc. J. Smoly 

– příprava na oficiální převzetí daru a jeho zařazení do fondů ZČM (O. Peksa, S. Pecháčková, R. Bláhová, A. 

Čížková). 

Odborné zpracování rejstříku rostlin pro knihu „Šumava Františka Malocha“ autorů M. Kožíšek-Ouřadové 

a V. Kožíška (S. Pecháčková). 



43 
 

Srovnávací výzkum k podchycení vlivu pastvy ovcí na vegetaci a vitalitu populací vzácnějších druhů rostlin – 

Těchonická draha; vypracování rukopisné zprávy (I. Matějková ve spolupráci se spolkem Vaváky, 

Těchonice).  

Terénní průzkum zaměřený na floristiku a vegetaci mokřadních biotopů a sukcesních stadií lesních porostů 

– lokalita Mantov (I. Matějková, J. Bureš).  

Posudky: 

Recenze: Bryonora 2×, Živa 2×, Orlické hory a Podorlicko 1× (O. Peksa). 

Příprava publikací: 

Kromě publikací, které vyšly v roce 2017, bylo připravováno několik impaktových a recenzovaných 

publikací, které vyjdou v roce 2018, např.: 

The complexity of symbiotic interactions influences the ecological amplitude of holobiont: a case study in 

Stereocaulon (lichenised Ascomycota). (Vančurová L., Peksa O. et al.) 

Do lichen communities represent ecological guilds assembled on locally adapted photobionts? 

(Peksa O. Ťetál.) 

Oddělení zoologické 

Sčítání zimujících vodních ptáků na Radbuze (R. Vacík). Jedná se o součást pravidelného Mezinárodního 

sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census) organizovaného společností Wetlands 

International. V ČR monitoring koordinuje Katedra ekologie Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. 

Kontrola zimovišť netopýrů v západních Čechách (R. Vacík). 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. 

Atlas hnízdního rozšíření ptáků (R. Vacík, Š. Vančurová). Data získaná během terénních prací v mapovacích 

kvadrátech Plzeňského kraje budou použita k sestavení regionálního atlasu (Západočeská pobočka ČSO při 

Západočeském muzeu v Plzni) a nových atlasů České republiky (za roky 2014–2017) a Evropy (oboje Česká 

společnost ornitologická).  

Shromažďování faunistických údajů z území západních Čech (R. Vacík, Š. Vančurová, I. Hradská, I. Těťál) – 

vlastním pozorováním, od spolupracovníků a sběry. Všechny údaje jsou zapisovány do databáze, část 

publikována. 

Zpracovávání tématu doktorandského studia: Karbonští pavoukovci (I. Hradská). 

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 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. 
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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.  

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. 

Muzeum loutek 

V roce 2017 se odborná činnost Muzea loutek zaměřila na pokračování příprav a realizaci výstavy Josef 

Skupa – Dnes a denně zázraky. V tomto ohledu došlo k selekci dostupných matriálů, a to především loutek, 

osobních předmětů Josefa Skupy, audiovizuálních a audio nahrávek, jež se následně využily pro samotnou 

výstavu. Samostatnou složku příprav na výstavu pak tvořil výběr obrazových materiálů, na kterém se 

významně podílel Pavel Vašíček, dramaturg Divadla Alfa.  

Dalším projektem, tentokrát ve spolupráci s Národopisným oddělením Západočeského muzea, byla 

příprava a realizace Školy před 100 lety, na kterou se podařilo do areálu zmíněného Národopisného 

oddělení instalovat plně funkční školní třídu mapující vyučování z období první republiky.  

V režimu Interních grantových projektů pokračuje výzkum tématu Světová výstava v New Yorku 1939 

a loutkové diorama Inaugurace George Washingtona.  

Účast kurátora muzea T.Pfejfera v jihokorejském programu CPI (Cultural Partnership Initiative), který je 

iniciován Ministerstvem kultury a cestovního ruchu. Stěžejní myšlenka tohoto programu spočívá ve 

vyhledání, výběru a pozvání zahraničního odborníka na danou kulturní oblast. Z NFMK (National Folk 

Museum of Korea), které je jednou z jihokorejských institucí hostící zahraniční odborníky, bylo zažádáno 

o chorvatského muzejníka zabývajícího se výrobou tradičních chorvatských hraček a českého muzejníka 

zabývajícího se českým loutkářstvím. Účelem pozvání bylo vypracování odborné práce věnující se 

současnému korejskému loutkářství, porovnání obou loutkářských kultur, soustavná spolupráce s 

jihokorejskými loutkovými divadly a výzkum na téma loutka a její kulturní postavení v posledních sto 

letech. 

Průběžně je zpracovávána historie regionálního loutkářství, včetně spolupráce s loutkáři a pamětníky. 

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 byl dokončen výzkum zejména pro výstavu „Sochař Václav Koukolíček a 

Rokycansko“, zároveň probíhaly přípravy realizace kulturních akcí „Vynášení smrtky“ a „26. Hamernický 

den“. Dále byly připravovány podklady pro výstavu „Vlakem do světa“. 

Oddělení se dále spolupodílelo na přípravě dalších výstav v muzeu, a na realizaci muzejní noci, která se 

konala k tématu historie železnic. Dále se pracovníci oddělení podíleli na realizaci výstav. 

Po celý rok probíhalo zpracování předmětů do systematické evidence v databázi Demus01-Katalog (R. 

Hentschová, J. Lehner, M. Merglová Stránská, V. Vondrovská). Dle požadavků projektantů byla prováděna 

vyjadřovací činnost a dle požadavků investorů prováděn dozor nad stavebními pracemi (R. Hentschová). 
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Přehled dozorovaných akcí: 

Rokycany, rekonstrukce komunikace – Soukenická ul. (MBH 11/2016) 

Klabava (okr. Rokycany), p. č. 258/24, 244/1, 240/1, oprava místní komunikace ke klubovně (MBH 1/2017) 

Osek (okr. Rokycany), p. č. 421/2, 421/13, st. 327/1, stavba sil na obilí (MBH 2/2017) 

Rokycany, ul. Dukelská, p. č. 3878/3, 3878/15, 4082, kNN (MBH 3/2017) 

Holoubkov (okr. Rokycany), rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Staré sídliště (MBH 4/2017) 

Cekov (okr. Rokycany), p. č. 828, 825, 826, základnová stanice veřejné radiotelefonní sítě Rokycany – 

Cekov, kNN (MBH 5/2017) 

Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín (okr. Rokycany; MBH 6/2017) 

Dobřív (okr. Rokycany), rekonstrukce silnice II/117 Strašice – Mirošov – 3. etapa, průtah Dobřív (MBH 

7/2017) 

Mirošov (okr. Rokycany), p. č. 1856/1, 1784/1, 1784/6, 1784/7), úprava náměstí Míru (MBH 8/2017) 

Rokycany, rekonstrukce vodovodu v ulici Libušina (MBH 9/2017) 

Rokycany, p. č. 2960/1, výměna kanalizace v ul. Václava Nového (MBH 10/2017) 

Rokycany, p. č. 2071/42, 2071/43, prodloužení kanalizace v ul. Dlouhá (MBH 11/2017) 

Rokycany, p. č. 1662/9, 1741/11, 1664/5, rodinný dům (MBH12/2017) 

Strašice (okr. Rokycany), p. č. 785, rodinný dům (MBH 13/2017) 

Terešov (okr. Rokycany), p. č. 33st, vrtaná studna a přípojka (MBH 14/2017) 

Nálezové a investorské zprávy, zprávy o provedení výzkumu, vyjádření k provedení 

záchranného archeologického výzkumu: 

1/2017 Zvíkovec, p. č. 903, vNN, kNN, vyjádření k provedení výzkumu 

Rokycany, ul. Dukelská, p. č. 3878/3, 3878/15, 4082, kNN (MBH 3/2017) 

4/2017 Holoubkov, rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Staré sídliště, investorská zpráva 

6/2017 Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín, investorská zpráva  

7/2017 Rokycany – Rašínov, výměna NTL plynovodu, vyjádření k provedení výzkumu 

8/2017 Mirošov, p. č. 1856/1, 1784/1, 1784/6, 1784/7, úprava náměstí Míru, investorská zpráva 

9/2017 Rokycany, rekonstrukce vodovodu v ulici Libušina, investorská zpráva 

10/2017 Rokycany, p. č. 2960/1, výměna kanalizace v ul. Václava Nového, investorská zpráva 

11/2017 Klabava, p. č. 258/24, 244/1, 240/1, oprava místní komunikace ke klubovně, investorská zpráva 

12/2017 Rokycany, p. č. 1662/9, 1741/11, 1664/5, rodinný dům, zpráva o provedení výzkumu 

13/2017 Strašice, p. č. 785, rodinný dům, zpráva o provedení výzkumu 
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14/2017 Terešov, p. č. 33st, vrtaná studna a přípojka, zpráva o provedení výzkumu 

18/2017 Rokycany – ul. Josefa Růžičky, Čapkova, Lázeňská), optické vedení, vyjádření k provedení výzkumu 

28/2017 Mirošov – ul. Dobřívská a U Nádraží, pevná síť elektronických komunikací, vyjádření k provedení 

výzkumu 

40/2017 Cekov (okr. Rokycany), p. č. 828, 825, 826, základnová stanice veřejné radiotelefonní sítě 

Rokycany – Cekov, kNN, investorská zpráva  

41/2017 Osek (okr. Rokycany), p. č. 421/2, 421/13, st. 327/1, stavba sil na obilí (MBH 2/2017) 

43/2017 Mirošov – ul. Dobřívská, pevná síť elektronických komunikací, vyjádření k provedení výzkumu 

66/2017 Rokycany – ul. Mokroušská, Nová, K Lesu, Klidná, Šťáhlavská, kNN, vyjádření k provedení výzkumu 

84/2017 Rokycany, p. č. 2071/42, 2071/43, prodloužení kanalizace v ul. Dlouhá, investorská zpráva 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 
Odborná činnost pracovníků oddělení přírodních věd v r. 2017 spočívala zejména v přípravě podkladů pro 

muzejní výstavy, zpracování herbářového materiálu a determinaci druhů z terénu k výzkumným úkolům, 

rešerších odborné literatury a archivních materiálů a v nových výzkumech v terénu. 

Dr. Šandová se věnovala výzkumu flóry a vegetace regionu, sledování invazních rostlin v intravilánech i 

extravilánech sídel a podél lemů silnic, lesních cest a vodotečí (Reynoutria sp., Cardamine sp., Solidago sp., 

Impatiens glandulifera, Eragrostis minor, Digitaria sp., Setaria sp., Bromus sp., Hordeum sp., Oxalis sp., 

Amaranthus sp., Plantago sp., Chenopodium sp.  aj. (lokality Cekov, Bukov, Kařez 21. 8., Hrádek, Kařízek 

28. 6., Hůrky 8. 6., Cheznovice, Kařez 27. 7., Rokycany - Klabava 6. 4., Rokycany 24. 5., Svojkovice, Volduchy 

18. 7., Těně – Strašice 28. 8., Těškov 5. 6., Zvíkovec 21. 7.);  ověřování výskytu chráněných i vzácnějších 

druhů  - lokality Kařízek 28. 6., Cheznovice 27. 7., Těškov 5. 6., 22. 9., Hůrky 5. 6., 28. 8., Hrádek 8. 6., 28. 

6., Borek 17. 5., 26. 5., Rokycany 8. 6., Těně 28. 8. -  r. Epipactis sp. Trollius altissimus, Dactylorhiza sp., Iris 

sibirica, Gladiolus imbricatus, Dentaria bulbifera, Lilium martagon, Comarum palustre, Cirsium canum, 

Filipendula vugaris, aj.). Dále prováděla fotodokumentaci biotopů a taxonů a sběr materiálu pro 

herbářovou sbírku.  Získaný herbářový materiál z výzkumu byl zařazen do sbírek a údaje doplňují floristická 

a fytocenologická pozorování z předchozích let. V PP Hrádecká bahna provedla dokumentaci realizovaného 

managementu území a významných druhů Iris sibirica, Salix rosmarinifolia, Epipactis palustris aj. Údaje byly 

také využity pro informaci orgánů SOP. Další údaje byly poskytnuty pro mapování konkrétních druhů do 

databáze Pladius prostřednictvím zpracovatelů konkrétních rodů (r. Amaranthus, Oxalis, Veronica, 

Cerastium, Hordeum). Ve spolupráci s hlavním řešitelem grantového úkolu týkajícího se květeny Brd se 

zúčastnila sběru položek r. Rubus k doplnění floristické databáze v oblasti Trokavce, Borovna, Věšína a 

Teslín (15. 8., 16. 8.). Při těchto exkurzích byly zároveň ověřovány výskyty vzácnějších druhů v Brdech 

(Epipactis  atrorubens, E. purpurata). 

Doplňovala a upřesňovala databázi Demus-Botanika (doplňování a sjednocování lokalit, tisk 

aktualizovaných evidenčních karet). Prováděla determinaci rostlin a hub pro badatele dle jejich požadavků 

na pracovišti oddělení i elektronickou cestou. Působila v redakční radě muzejního sborníku, pro niž 

prováděla korektury článků. Pro tisk připravila, v rámci spolupráce s ČSBS, dosud nepublikovaný příspěvek 

o odboji na Zbirožsku. 

Dr. J. Šoun se věnoval výzkumu epifytických lišejníků na modřínech a křovinách v rámci regionu (Rokycany 

1. 6., 13. 6., 8. 8., 22. 8., Strašice 2. 6., Kamenec 16. 11.). V rámci výzkumu byla nalezena řada vzácných a 

ohrožených druhů (Evernia divaricata, Flavoparmelia soredians, Flavopunctelia flaventior, Hypotrachyna 
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revoluta, Usnea sp. div.). Také provedl průzkum sutí na Bílé skále u Sklené Huti (9. 11.), kde ověřil 

historickou lokalitu lišejníků Cladonia stellaris a Xanthoparmelia mougeotii. Dále se věnoval zpracování 

nasbíraného materiálu z  předchozích let. Kromě toho se zabýval floristickým výzkumem bývalého 

vojenského cvičiště u Rokycan (1. 6., 13. 6., 8. 8., 10. 8., 22. 8.) a bývalé pískovny u Klabavy (22. 5., 23. 8.). 

V rámci výzkumu byla nalezena řada ohrožených či vzácnějších druhů rostlin (Agrimonia procera, Calla 

palustris, Carex umbrosa, Chara sp., Iris sibirica, Pilosella lactucella, Pyrola sp., Salix pentandra, Salix 

rosmarinifolia, Serratula tinctoria, Thalictrum lucidum, Trollius altissimus, Utricularia sp.). V PP Pod starým 

hradem ověřil výskyt kapradiny Polystichum aculeatum (22. 5.). Účastnil se také ověření výskytu druhů 

Epipactis na lokalitách v Brdech ve spolupráci s R. Hlaváčkem z Hornického muzea Příbram a M. Šandovou 

(16. 8.). Během výzkumů byly pořizovány herbářové doklady pro herbář muzea. 

Dr. J. Šoun zpracoval a publikoval průběžné výsledky lichenologického výzkumu regionu v odborném 

časopise Bryonora. Dále působil jako člen redakční rady téhož časopisu a vypracoval pro něj jednu recenzi. 

Pokračoval také ve vedení bakalářské práce M. Střelbové (Fakulta pedagogická ZČU) a poskytl konzultace k 

seminární práci J. Fähnricha (Gymnázium Rokycany). Zabýval se též evidencí herbářových položek hub, 

zakoupených od soukromého sběratele a determinoval lišejníky pro badatele. 

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. 

Shromažďovala informace o entomologovi Josefu Procházkovi, jehož sbírky jsou v muzeu uloženy. 

Spolupracovala na výstavě o včelách s ZO včelařů v Rokycanech a připravila pro ni doprovodný program a 

vysvětlující texty pro návštěvníky. 

Oddělení knihovny a informací (Rokycany)  

Odborná činnost se soustředila na doplňování základních údajů o osobnostech Rokycanska. Byly 

vypracovány a doplňovány bibliografické soupisy a jiné přehledy, umístěné k dispozici zaměstnancům na 

interním disku U. Byl zpracován základní přehled osobností uložených v kartotéce (biografie, novinové a 

časopisecké výstřižky apod.).  
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Vědeckovýzkumná činnost  

Ředitelství 
Frýda 

Spoluúčast na ústavním úkolu Kožené artefakty z plzeňských odpadních jímek (řešiteli J. Orna, V. Dudková) 

Práce na přípravě expozice a publikace „ Vodní hamr Dobřív“  

 

Mergl 

Interní grantové projekty 

Mergl, Merglová Pánková - započata práce na interním grantovém projektu Jan Koula, český 

novorenesančník (1855-1919) – k 100. výročí úmrtí. V rámci zpracování podkladů pro expozici byly 

vyčleněny a zpracovány předměty související s tvorbou autora. 

Oddělení prehistorie 

Ústavní úkoly 

V rámci plnění interního grantového projektu „Polykulturní sídliště v Nýřanech. Záchranný archeologický 

výzkum při stavbě mimoúrovňové křižovatky v trati „U Vily“ (IGP 02/2016) v roce 1995“ byly zhotoveny 

detailní půdorysy a řezy větších sídlištních objektů (38 obrázků) a z kreseb nálezů byly sestaveny tabule (67 

tabulí). Do nálezové zprávy byly doplněny odkazy na tyto kresby. Pomocí počítačové databáze byla 

zpracována mazanice, do statistiky byly zahrnuty především větší kolekce čítající alespoň 20 ks. Byla 

vypracována osteologická analýza z veškerých nálezů kostí včetně zjištěných artefaktů, kterou vypracovala 

Z. Sůvová. Vyhodnocena a pro publikaci zpracována byla antrakologická a xylotomická analýza uhlíků, 

kterou vyhodnotili P. Kočár a R. Kočárová. Pro doplnění obrazu pravěkého sídliště byla na jaře 2017 

provedena drobná sondáž a detektorový průzkum lokality (řešitel M. Metlička, spoluřešitel J. Metličková). 

V roce 2017 byl získán interní grantový projekt „Neolitický a pozdně bronzový sídelní areál v Plzni-

Černicích“ (IGP 2017/02). Cílem projektu je komplexně zpracovat, vyhodnotit a publikovat výsledky 

výzkumu neolitického a pozdně bronzového sídliště v Plzni-Černicích v Písecké ulici, které bylo plošně 

zkoumáno v letech 2005-2006. V rámci projektu byl nakreslen veškerý nálezový soubor. K určení a dalšímu 

vyhodnocení byla vybrána štípaná a broušená kamenná industrie, kterou zpracuje D. Stolz. Zároveň budou 

pro publikaci zpracována antrakologická a xylotomická analýza uhlíků od P. Kočára. Digitalizován byl 

celkový plán výzkumu a provedeny byly povrchové sběry s výzkumem souvisejících ploch. 

Zdokumentovány byly i starší nálezy z okolí sídliště (řešitel A. Junková, spoluřešitel M. Metlička). 

Ostatní projekty 

V roce 2017 byl zahájen 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 několik přednášek pro veřejnost a navázána byla 

spolupráce Univerzitou v Bamberku, se kterou 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. 

Jako partner regionální spolupráce se podílíme na grantovém projektu Archeologického ústavu v Praze, 

v.v.i. (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 byla realizována zjišťovací sondáž na laténském sídlišti ve „Sklářském údolí“. Získaný soubor 
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keramických a kovových artefaktů byl laboratorně zpracován, kresebně zdokumentován a proveden pro 

nálezovou zprávu.  

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 

dvě 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. 

Oddělení starších dějin 
Plnění ústavního úkolu „Kožené artefakty z plzeňských odpadních jímek“ (ÚÚ 2016/03) 

Pokračuje sběr dat pro uvažované (zatím stále v procesu tvorby) katalogy stuh Československa, států 

následných a sousedících 1918 – 2018 a pro katalog hodnostního označení čsl. legií a jejich spojenců a 

protivníků 1914 – 1920 (budou v příštích letech přihlášeny jako IGP nebo budou publikovány jinou formou 

– např. Nadace čsl. legií apod. – stále ve stadiu jednání) (M. Hus) 

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 vědeckém právněhistorickém projektu Encyklopedie českých právních dějin, 

nositelem projektu je celoevropské sdružení The European Society for History of Law – členství v 

autorském kolektivu, zpracování a vypublikování hesel Proces s Janem Nepomuckým (1393), Reformy 

církevní za Josefa II. a Reformy církevní Marie Terezie  (Krčmář) 

Ostatní 

 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) – (Krčmář).  

 Zpracování církevních dějin Plzně v letech 1918 – 1989, příprava na publikační výstup – kapitolu 

Náboženský život 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). 

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). 

Zpracovávání tématu Poutních míst a míst zvláštní zbožnosti na území plzeňské diecéze, výstupem byla 

výstava Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska v prostorách Muzea jižního Plzeňska v 

Blovicích, publikační výstup se připravuje (Krčmář). 
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Zpracování tématu Poutních míst a míst zvláštní zbožnosti na území českobudějovické diecéze, výstupem 

bude výstava Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska na území českobudějovické diecéze v 

Městském muzeu a galerii Nepomuk, stejnojmenná publikace a konferenční příspěvek Zelená Hora a 

klášter u Nepomuku jako poutní místa, včetně sborníkového vydání (Krčmář). 

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Interní grantové projekty 

Mergl, Merglová Pánková - započata práce na ústavním úkolu v rámci IGP Jan Koula, český 

novorenesančník (1855-1919) – k 100. výročí úmrtí. V rámci zpracování podkladů pro expozici byly 

vyčleněny a zpracovány předměty související s tvorbou autora. 

Mleziva - Ústavní úkol č. UU 2016/04: „Umělecké řemeslo Blízkého východu ve sbírce Západočeského 

muzea v Plzni“ (2016–2017) – dokončení projektu s výstupem v podobě stejnojmenné monografie. (Viz 

Závěrečná zpráva o řešení ústavního úkolu ZČM v Plzni.) 

Oddělení národopisné 

Obdobně jako v předcházejících letech, také v roce 2017 pokračovalo národopisné oddělení v realizaci 

výzkumu zaměřeného na dokumentaci historie židovských náboženských obcí a drobných komunit v 

politických okresech Sušice a Klatovy. S ohledem na časovou náročnost realizované generální inventarizace 

se výzkum v roce 2017 opět omezil pouze na sběr a vyhodnocování archivních materiálů bez konkrétního 

výstupu (ať již realizovaného či plánovaného). Dílčí výsledky prováděného výzkumu byly uplatněny při 

pořádání mezinárodní vzpomínkové akce Jom ha-šoa v městě Sušici (24. 4. 2017) a k realizaci dalšího 

ročníku pokládání „Kamenů zmizelých“ (tzv. Stolpersteine) v témže městě. Akce se konala 9. září 2017 a 

před domem č. p. 23/I bylo položeno ihned 8 kamenů členům sušické židovské rodiny Josefa a Hermíny 

Klingerových. Položení kamenů bylo financováno městem Sušice a národopisným oddělením byl v roce 

2017 zpracován harmonogram pokládání Stolpersteine na roky 2019 – 2023. V návaznosti na prováděný 

výzkum se národopisné oddělení organizačně podílelo na uspořádání mezinárodní konference „Fenomén 

venkovských židů“, která se uskutečnila v Muzeu Šumavy Sušice a Muzeu Dr. Šimona Adlera na Dobré 

Vodě u Hartmanic ve dnech 22. a 23. 11. 2017. V letech 2016 a 2017 byly výstupy výzkumu použity rovněž 

pro přípravu části obsahové náplně připravované stálé expozice Židovského muzea v Praze v Pinkasově 

synagoze. 

V roce 2017 bylo průběžně pokračováno v řešení prodlouženého grantového projektu s názvem: Příprava a 

vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III. (P–S) (GA ČR P406/11/0782, 

2011–2015). Řešitelkou tohoto projektu byla A. A. Fidlerová. Za Západočeské muzeum v Plzni, p. o. pak 

Tomáš Bernhardt. V minulém roce byly podniknuty rovněž přípravy pro realizaci přeshraničního projektu s 

názvem „Trocha vlastivědy: Plzeň - Terezín – Flossenbürg“. Partneři: KZ Gedenkstätte Flossenbürg, Archiv 

města Plzně, Západočeské muzeem v Plzni. V roce 2017 byly zpracovány podklady pro žádost o přidělení 

grantové podpory z dotačního programu CÍL EÚS. Z organizačních důvodů se však nepodařilo do 31. 12. 

2017 podání žádosti zajistit.  

Vyjma výše uvedeného se pracovníci národopisného oddělení podíleli na řešení interního grantu č. UU 

2016/1 s názvem „Odborné zpracování a digitalizace pomocného fondu skleněných negativů etnografické 

podsbírky sbírky ZČM v Plzni“. Doba řešení uvedeného interního grantu byla stanovena na 3 roky (2016 – 

2018). Navrhovatelem projektu byl Michal Chmelenský. Spoluřešitelé projektu: Tomáš Bernhardt, Jana 

Slámová, Michaela Oliberiusová, Marie Klečatská.  

Základní cíle předkládaného projektu byly stanoveny takto: 
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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. 

V roce 2017 bylo v rámci tohoto interního grantu nově zdigitalizováno 1430 jednotlivin z pomocného 

fondu „Skleněné negativy“. K 31. 12. 2017 bylo tedy převedeno do elektronické podoby celkem 5054 

jednotlivin z celkového počtu přesahujícího 26 tisíc kusů. Vedle samotné digitalizace hmotných substrátů 

probíhala rovněž postupná digitalizace, doplňování a často také nové vytváření adekvátních evidenčních 

záznamů. Těch bylo v roce 2016 do elektronické podoby (systém Demus – Fotoarchiv) převedeno 1220, v 

roce 2017 již 12422. Pořízené digitalizáty stejně tak jako elektronické evidenční záznamy se v roce 2017 

staly základem nově zřízené elektronické databáze skleněných negativů Národopisného muzea Plzeňska 

autora Karla Beneše, která by měla být v roce 2018 prostřednictvím webových stránek Západočeského 

muzea v Plzni volně přístupná všem zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti. Z celkového rozpočtu 

interního grantu pro všechny tři roky řešení bylo v letech 2016 a 2017 čerpáno celkem 97.669,-- Kč.  

Oddělení paleobiodiverzity 

Ústavní výzkumné úkoly 

UUP 2015/01- Paleontologicko-stratigrafická dokumentace lokalit jihozápadního barrandienu; řešitel Doc. 

Dr. Petr Kraft, CSc.; Řešení projektových úkolů v roce 2017 bylo silně ovlivněno řadou staveb (plánovaných 

či uskutečněných). V tomto roce tedy převažovaly záchranné výzkumy na dočasných výkopech a 

průzkumné práce pro plánované stavební projekty. Hlavní terénní výzkum proběhl v PP Pod starým 

hradem a v PP Rokycanská stráň, dále v břehu upuštěné Klabavské přehrady a na stavebních výkopech 

v Sedlci u Starého Plzence a Praze-Dolních Počernicích. Okrajově byla pozornost věnována výzkumu v PP 

Sutice. 

Nasbíraný materiál byl tradičně průběžně zpracováván podrobnějším rozbíjením bloků hornin, 

formátováním, hrubou preparací, lepením apod. ve venkovních podmínkách zajišťujících vhodné osvětlení 

a nízkou prašnost pracovního prostředí. Dále byl materiál uložen do krabiček a do beden. Přestože byl 

materiál zpracováván intenzivně i během podzimu, zbyl velký objem ke zpracování na další rok. 

UUP 2016/06- Vyhodnocení diverzity rostlinných společenstev karbonského stáří na lokalitách u Nýřan; 

spoluřešitel Ing. Jan Bureš. V průběhu roku probíhala příprava mapových podkladů a terénní výzkum 

zaměření pro přípravu paleontologických výkopů v poloze tufu v nadloží spodní radnické sloje na lokalitách 

u Rochlova a u Blatnice, která bude realizována v roce 2018.  

UUP  2016/07 - Paleoekologická rekonstrukce mladoholocénních lesních ekosystémů v plzeňské karbonské 

pánvi a vliv lidských disturbancí na jejich vývoj; spoluřešitel Ing. Jan Bureš. Z rašeliniště na lokalitě 

Kamenný rybník u Plzně začalo vyhodnocování konzervovaného vrtného jádra, započatý byl pylový rozbor 

a příprava makro-zbytků k absolutní dataci. Na této lokalitě a na související lokalitě – rašeliniště Hůrky u 

Všerub byly na jaře 2017 vyhotoveny fytocenologické snímky, aby bylo možné srovnat vývoj vegetace 

s jejím současným stavem. 
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Přidělen UUP na rok 2018 - Návazná paleontologicko-stratigrafická dokumentace lokalit jihozápadní části 

barrandienského paleozoika; řešitel Doc. Dr. Petr Kraft, CSc.; Cílem je navázat na předchozí projekty a 

vzájemným metodickým propojením zajistit kontinuitu získávání dat (vč. fosilního materiálu) pro sbírky 

ZČM a rozšiřovat databázi pro další odborné výzkumy a moderní interpretace a modelování. Rovněž je 

nutné reagovat na nové metodické postupy, vyhledávat přehlížené jevy (nedostatečně známé fosilní 

skupiny, neznámé asociace fosilií, nové lokality apod.). Výzkum bude prováděn současně se studiem 

materiálu ze sbírek ZČM, čímž dojde k jejich zhodnocení ve směru doplňování a rozšiřování, ale také v 

jejich následném využití. Druhý směr bude zaměřen na vybrané problémy a skupiny (např. graptolity). 

Granty a výzkumné projekty  

GAČR - GA17-10233S - Nejstarší cévnaté suchozemské rostliny a palynomorfy ze siluru a spodního devonu 

Barrandienu, Česká republika; Schválená náklady na 3 roky projektu pro Západočeské muzeum je 1 097 tis. 

Kč. V prvním roce řešení projektu (2017) byly organizovány terénní výzkumy na lokalitách Kosov a Lištice u 

Berouna. Vzorky, které byly z těchto výzkumů získány jsou uloženy v Centru Paleobiodiversity pod 

přírůstkovým číslem 10/17. Některá data z historických sběrů byla syntetizována do článku v odborném 

periodiku s vysokým IF.  

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). 

Knihovna Západočeského muzea v Plzni 

Granty a výzkumné projekty 

Grantový projekt ze skupiny VISK6 na rok 2017 z oblasti starých tisků byl schválen grantový projekt VISK6 

na digitalizaci 1 ilustrovaného tisku (příspěvek 36.000,-). Po dokončení bude digitalizovaný svazek začleněn 

do další digitální knihovny „Historické tisky“. Všechny digitalizované dokumenty jsou součástí portálu 

Manuscriptorium. 

Celkem je již zdigitalizováno 214 dokumentů ze sbírek knihovny. 

Knihovna je dále spoluúčastníkem v grantovém projektu VISK8B, který řeší provoz a rozvoj informační 

oborové brány ART (příspěvek 151.000,-Kč). Také tento projekt byl úspěšně rozšířen a všechny plánované 

práce byly realizovány. 

Ústavní výzkumné úkoly 

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 2017 byly prováděny korektury a opravy celého 

textu a rejstříků. Práce byla dokončena a je připravena k zadání do tisku. 

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). Byl dokončen základní soupis a započaty práce na pomocném 

aparátu.  

V roce 2016 byl schválen IGP 2017 01 160712 Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni, který 

zpracovává Lenka Bendová. Byla stanovena metodika a byl dokončen základní soupis tisků. Práce jsou 

plánovány na rok 2017-2019. 
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Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Ostatní projekty 

Dr. Šandová pokračovala v práci na upřesňování lokalit, doplňování centrální databáze, taxonomické revizi 

sběrů a sběru nového materiálu taxonomicky obtížných druhů z oblasti Brd v terénu (r. Rubus), ve 

spolupráci s hlavním garantem grantového projektu, pracovníkem Hornického muzea v Příbrami dr. 

R. Hlaváčkem (oblast Trokavec - Borovno - Věšín – Teslíny). Prováděla revizi herbářového materiálu z 

oblasti Brd se zaměřením na rody Betula, Rosa, Hypericum, Rubus a porovnávání s herbářovými doklady 

určenými specialisty na jednotlivé skupiny na pracovišti Hornického muzea v Příbrami.   

Dr. Šandová pokračovala v dlouhodobém sledování invazních a nově se šířících druhů na Rokycansku 

(výsledky vyšly v časopise Calluna, Plzeň, 1/2017), opakovaném sledování vývoje vegetace na chráněné 

studijní ploše Na vápenici v k. ú. Těškov a v PP Hrádecká bahna. Dále byl proveden opakovaný terénní 

průzkum lokality „Habří“ v k. ú. Hůrky a pokračovala ve výzkumu vegetace hřbitovů: doplňující výzkum 

hřbitova v Hůrkách, Holoubkově a v Rokycanech, výzkum vegetace hřbitova ve Svojkovicích. Materiál z 

výzkumu byl zpracován do herbářových dokladů a postupně je determinován. Věnovala se i výzkum 

plevelů v okrasných výsadbách zahradnictví ve Svojkovicích. Dále provedla průzkum vegetace na deponiích 

bahna z Holoubkovského rybníka v  k. ú. Cheznovice a průzkum mezofilních luk v okolí Rokycan. Poznatky 

z terénu i ze studia odborné literatury byly využity v článku „Ztracený a znovunalezený poklad Josefa 

Hněvkovského“, který byl zaslán redakci časopisu Calluna (v tisku).  

Dr. Šoun se věnoval výzkumu  lichenoflóry regionu, včetně pořizování herbářových dokladů. Zabýval se 

determinací nasbíraného herbářového materiálu lišejníků z Rokycanska se zaměřením na obtížné a 

zajímavé skupiny (hlavně rody Bryoria, Cetrelia, Flavoparmelia, Hypotrachyna, Parmelia, Parmotrema, 

Punctelia, Usnea). Prováděl analýzy vybraného herbářového materiálu pomocí metody tenkovrstvé 

chromatografie na botanickém oddělení ZČM u dr. Peksy. Přípravil a publikoval odborný článek z výsledků 

výzkumu lišejníků na Rokycansku. 

Mgr. Süssová prováděla mapování pro Atlas hnízdního rozšíření ptáků ČR v rokycanském čtverci 6247 

v období duben – červen. Mapování bylo rokem 2017 ukončeno.  

Jedná se o projekt FŽP ČZU Praha http://birds.cz/avif/atlas_karta.php?ctverec=6247  

Dále 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) a podílela se i na mezinárodním 

sčítání vodních ptáků (leden - rybníky u Mýta, tj. rybníky v oblasti Holoubkov až Zbiroh), koordinátorem je 

Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
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Evidence sbírek 

Oddělení prehistorie 

Chronologická evidence   48 př. č.  

z toho zakoupených   0 

Celkové náklady na nákup sbírek:   0 

Systematická evidence:   4.098 inv.č.  

Sbírkový fond k 31. 12. 2017:   117.516 inv. č.  

z toho v počítačové databázi:   117.516 inv. č.  

inventarizace za rok 2017   8.145 inv. č.  

vyřazeno z CES:     0  

 

Do databáze lokačních seznamů byly zapsány nově uložené sbírkové předměty za uplynulý rok a nové 

lokační seznamy (53 karet) byly vytištěny a zařazeny do kartoték. 

Z archeologické podsbírky ZČM bylo zapůjčeno jiným muzeím a organizacím v České republice 154 

evidenčních čísel. 

Z jiných institucí bylo především pro konzervační pracoviště a pro odborné zpracování nálezových souborů 

vypůjčeno 531 evidenčních čísel sbírkových předmětů reprezentujících 548 ks předmětů.  

V průběhu roku byly nahlášeny změnové zápisy do CES. Zapsány byly nové přírůstky za rok 2017 a bylo 

provedeno nahrazení přírůstků inventárními čísly v rámci systematické evidence. Od počátku roku jsou 

zápisy do CES prováděny v digitální podobě on-line.  

Vytištěny a do evidenčních knih byly svázány evidenční karty zapsané za rok 2016 – celkem 5076 

evidenčních karet a knihy byly opatřeny autentizačními záznamy.  

Popsáno bylo 43 krabic a 6 krabic bylo doplněno s nově zaevidovanými nálezy (především větší soubory ze 

Starého Plzence, Ostrova u Stříbra, Plzně-Radčic a drobné přírůstky za roky 2015 a 2016). Seznamy slouží 

pro vytvoření nových lokačních seznamů. 

Průběžně s 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), nebo 

místně příslušným regionálním muzeím (Stříbro, Domažlice, Blovice). 

Na základě smlouvy mezi Západočeským a Jihočeským muzeem je postupně dokončováno předávání 

jihočeského fondu bývalé Expozitury Archeologického ústavu AV ČR pro jižní a západní Čechy do 

Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.  

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.  
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V roce 2017 zapsáno 12 registračních čísel souborů nálezů. Archeologické nálezy ze společné akce s firmou 

o.s. Naše historie v Milevsku (150 registračních čísel) byly převedeny do sbírky muzeí jihočeské sběrné 

oblasti, soubor bude zpracován v součinnosti s Archeologickým ústavem AVČR v Praze (G. Dubská). 

Pokračovalo zpracovávání přírůstkových katalogů někdejší expozitury Archeologického ústavu ČSAV v Plzni 

do digitální podoby (T. Matějková). 

Pomocná evidence v roce 2017: 

Soupis negativů a popis fotografií – 267 kusů: Domažlicko.  

Soupis a popis fotografií ze záchranných výzkumů 101 kusů: Stříbrsko, Milevsko.  

Oddělení starších dějin   

chronologická evidence   96 př. č. 

z toho zakoupených    37 př. č.  

celkové náklady na nákup sbírek   60 182 Kč  

systematická evidence    1166 inv. č.  

sbírkový fond k 31. 12. 2017   103 488 inv. č.  

z toho v počítačové databázi   54 135 inv. č.  

inventarizace za rok 2017 5   139 inv. č.  

vyřazeno z CES     0 inv. č. 

 

Oddělení novějších dějin  

chronologická evidence:      32 př. č. 

z toho zakoupených sb. předmětů:  1ks    

celkové náklady na nákup sbírek:   8000 Kč   

systematická evidence:     32 inv. č. 

sbírkový fond k 31. 12. 2017:   34623  inv. č.   

z toho v počítačové databázi (celkem):  8110 inv. č. 

inventarizace za rok 2016:   1758 i.č.  

vyřazeno z CES:     0 

 

Vzhledem k zjednodušenému záznamu starší systematické evidence souboru diapositivů plzeňského 

fotografa V. Bence bylo nutné rozepsání karet systematické evidence tohoto souboru: 1021 kusů karet 

(Kuníková).     

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Celkový počet inventárních čísel ve sbírkách uměleckoprůmyslového odd. ZČM činil k  31. 12. 2017   

26 415 položek-  

V roce 2016 pokračovala generální inventura sbírkového fondu. Pro další průběh inventarizace bylo 

bezpodmínečně nutné přednostně provést celkovou inventarizaci předmětů přemístěných z depozitárních 

prostor do prostor stálé expozice Umělecké řemeslo / Užité umění otevřenou od 10. 11. 2017 v 2. patře 

hlavní budovy ZČM v Kopeckého sadech 2, celkem bylo inventováno 2374 inv. č..  

V rámci inventury a odborného zpracování předmětů pro stálou expozici byly revidovány jednotlivé 

záznamy v elektronické databázi DEMUS, celkový počet záznamů po revizi činí k 31. 12. 2017  23 236 inv. 

č., během instalace nové stálé expozice byla provedena fotodokumetace všech exponátů. 
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Od února do listopadu probíhala fotodokumentace sbírkových předmětů přímo v expozici, odborní 

pracovníci se spolupodíleli na fotografování a následně zpracovávali fotomateriál po grafické stránce, aby 

byl použitelný pro informační manuál nové expozice. 

Spolupráce na vytváření elektronické databáze předmětů s odbornými popisy pro potřeby stálé expozice 

užitého umění. 

Byly zapsány nové přírůstky do evidence I. a II. stupně. 

chronologická evidence    23 př. č. 

z toho zakoupených předmětů   21 ks 

celkové náklady na nákup sbírek   37 470,- Kč  

systematická evidence    23  inv. č. 

sbírkový fond k 31. 12. 2017   26 415 inv. č. 

z toho v počítačové databázi (celkem)  23 236 inv. č. 

inventarizace za rok 2017    2 374 inv. č. 

vyřazeno z CES     0 inv. č. 

 

Oddělení národopisné 

Základním úkolem pracovníků národopisného oddělení ve vztahu k evidenci sbírek 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 do stanoveného termínu nepodařilo dokončit.  

V přímé souvislosti s průběhem generální inventarizace bylo v roce 2017 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 2017 přidržoval zásad, stanovených již v 

letech 2014 - 2016. Inventarizace sestávala z těchto činností:  

Přípravné práce 

Dokončení nového uspořádání sbírkového fondu „Obrazy“.  

Pokračování v novém pořádání sbírkového fondu „Textil městský“.  

Pokračování v novém pořádání sbírkového fondu „Nářadí zemědělské“. 

Zahájení revize uspořádání sbírkového fondu „Keramika – porcelán“. 

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. 

Vybrané předměty, jejichž charakter to dovoloval, opatřeny autentizačním razítkem. 



57 
 

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):   46. 

Odpracováno (pracovních hodin zasedání inv. komise):    253. 

Etnografická podsbírka k datu vyhlášení generální inventarizace (inv. č.):  78 443. 

Ke dni 31. 12. 2017 zinventarizovaná část podsbírky etnografické:  

předmětů:         74221 

inv. č.:          52267 

inv. č. (v % sb. fondu do data vyhlášení generální inventarizace):   66,630 

V roce 2017 zinventarizováno (inv. č.):      7163 

V roce 2017 zinventarizováno (předmětů):      7228 

 

Digitalizace sbírkových fondů 

Digitalizace sbírkových fondů se v roce 2017 (obdobně jako v roce 2016) omezovala téměř výhradně na 

pořizování fotografické dokumentace v průběhu generální inventarizace. Tímto způsobem bylo od data 

vyhlášení generální inventarizace pořízeno celkem 72893 fotografií sbírkových předmětů. Celkem tak byla 

v rámci generální inventarizace pořízena studijní fotodokumentace více než poloviny sbírkového fondu. 

11663 studijních (evidenčních) snímků bylo pořízeno v roce 2017. Za účelem přípravy krátkodobých výstav, 

revitalizace stálých expozic, vyřizování žádostí o poskytnutí reprodukčního práva a z propagačních důvodů 

bylo v roce 2017 vlastními prostředky národopisného oddělení pořízeno téměř 200 kvalitních 

elektronických kopií sbírkových předmětů.  

Vyjma fotodokumentace některých akcí pořádaných národopisným oddělením v prostorách 

Národopisného muzea Plzeňska, nebylo v roce 2017 využíváno služeb fotoateliéru Západočeského muzea v 

Plzni. K dalšímu pořizování digitalizátů sbírkových předmětů etnografické podsbírky (případně předmětů z 

pomocných fondů téže podsbírky) docházelo v roce 2017 průběžně, v souvislosti s vyřizováním požadavků 

o poskytnutí reprodukčních práv. Tímto způsobem bylo externím žadatelům zpřístupněno / poskytnuto 

celkem 1438 digitalizátů. Z toho však pouze 169 kusů bylo v roce 2017 nově digitalizováno.  

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 2017 pořízeno celkem 1430 

digitalizátů stejného množství hmotných substrátů / inventárních čísel zmíněného pomocného fondu. 

Pomocné fondy etnografické podsbírky 

Vyjma etnografické podsbírky spravuje národopisné oddělení rovněž soubor tzv. „pomocné dokumentace“ 

této podsbírky, zahrnující fotodokumentaci, literaturu, ikonografické záznamy, audiovizuální záznamy, 

soubory písemností apod., jejichž účelem je poskytnout základní informační rámec pro odborné 

zhodnocování sbírkových předmětů nejen kurátory příslušných sbírkových fondů, ale současně s tím také 

odbornou veřejností. Novelou Vnitřní směrnice pro správu sbírky Západočeského muzea v Plzni, p. o. ze 

dne 30. 7. 2015 byla pro pomocné fondy etnografické podsbírky zavedena pomocná evidence, navazující 

na dosavadní systém zavedený Ladislavem Lábkem: 
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N-NMP, N-KPS, N-Sch, N-L, N-ML (pomocný fond „Skleněné negativy“); S-KPS, S-L, S-NMP, S-NS (pomocný 

fond tiskařských štočků); MA1, MA2, RA1, RA2, PA1, PA2 (písemná a obrazová dokumentace členěná do 

kategorií: „místopis“, „rodové doklady“, „předmětová dokumentace“). 

V návaznosti na generální inventarizaci podsbírky etnografické docházelo v roce 2017 rovněž k novému 

uspořádání pomocných fondů. Nejpodrobnějším zpracováním prošla v letech 2016 a 2017 část pomocného 

fondu skleněných negativů. Zpracování bylo řešeno v rámci interního grantu č. UU 2016/01, o kterém je 

podrobněji pojednáno na jiném místě této zprávy. Prostřednictvím memoranda, uzavřeného s Českým 

rozhlasem Plzeň v roce 2015, byly v roce 2017 prostředky ČRO Plzeň zdigitalizovány vybrané 

magnetofonové pásy s nahrávkami, pořízenými pracovníky národopisného oddělení v 60. letech 20. století. 

Vzhledem k velmi špatnému fyzickému stavu těchto pásů byla digitalizace provedena v nejvyšší čas. 

Obdobně jako v roce 2016, také v roce 2017 docházelo k průběžnému zpracování doposud neevidovaných 

a nezpracovaných pozůstalostí, které byly zařazovány zpravidla právě do pomocných fondů etnografické 

podsbírky. V roce 2017 byly tímto způsobem zpracovány následující soubory:  

Bohumír Matyášek, pozůstalost (vznik: 1945 – 1967); 

Bianca Delfridi Vaníková, část pozůstalosti (vznik: 40. – 50. léta 20. století); 

Kamil Kreibich, pozůstalost (vznik: 1918 – 1950); 

Marie Ulčová, pozůstalost (vznik: 20. – 90. léta 20. století); 

Jiří M. Boháč, autografy (vznik: 50. léta 20. století); 

Karel Koutecký, část pozůstalosti (vznik: 1912 – 1967); 

Václav Pokorný, pozůstalost (vznik: 30. – 60. léta 20. století); 

Vlasta Mikolášová, část pozůstalosti (vznik: 1880 – 1990). 

Podsbírka etnografická – celkový přehled 

chronologická evidence       93 př. č. 

z toho zakoupených sb. předmětů      17 ks    

celkové náklady na nákup sbírek      3.470 Kč   

systematická evidence       311 inv. č. 

sbírkový fond k 31. 12. 2017      79 542 inv. č.   

z toho v počítačové databázi  (celkem)     63 008 inv. č. 

inventarizace  za rok 2017       7163 inv. č. 

vyřazeno z CES        0 inv.č.  

Centrum paleobiodiverzity 

Podsbírka: paleontologická – pracoviště Plzeň 

chronologická evidence       10 př. č. 

z toho zakoupených sb. předmětů      3 070 ks 

celkové náklady na nákup sbírek       407 400 Kč 

systematická evidence       1 731 inv. č. 

sbírkový fond k 31. 12. 2015      36 112 inv. č.   

z toho v počítačové databázi  (celkem)     36 112  inv. č. 

inventarizace  za rok 2015            2000 inv. č. 

vyřazeno z CES          0 inv.č.  
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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. 2016      108 338 inv. č.   

z toho v počítačové databázi  (celkem)     108 338 inv. č. 

inventarizace za rok 2016        12563   inv. č. 

vyřazeno z CES        0 inv.č.  

 

Ing. Jana Mlnáříková se v roce 2017 soustředila na administrativní zpracování sbírky Dr. Erdtmanna za 

odborného vedení doc. RNDr. Petra Krafta, CSc. Martina Korandová pracovala na doplňováním záznamů v 

systematické počítačové evidenci pro sbírkové předměty Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech v 

programu DEMUS10 odbornými informacemi (o lokalitě, souvrství, původní fauně, hornině, aj., které jsou 

čerpány z průvodní dokumentace (karet) kolekce sbírky brachiopodů Dr. Vladimíra Havlíčka, za odborného 

vedení Doc. RNDr. Petra Krafta, CSc. Marie Spáčilová dokumentovala nové sběry RNDr. Josefa Pšeničky, 

PhD. a pracovala na doplňováním záznamů v systematické počítačové evidenci DEMUS 10 pro sbírkové 

předměty paleobotanické sbírky (pracoviště Plzeň).  

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:      3 př. č. 

z toho zakoupených sb. předmětů:    0 ks 

celkové náklady na nákup sbírek:     0 Kč 

systematická evidence (počet nově zapsaných):   107 inv. č. 

sbírkový fond k 31. 12. 2017:     87 378 inv. č.   

z toho v počítačové databázi (celkem):    53 520 inv. č. 

inventarizace za rok 2017:     16 464 inv. č. 

vyřazeno z CES:       0  

 

Vytištěno 2330 nových evidenčních karet. 

Oddělení zoologické  
chronologická evidence     48 př. č. 

z toho zakoupených sb. předmětů    0 ks 

celkové náklady na nákup sbírek    0 Kč 

systematická evidence     24 inv. č. 

sbírkový fond k 31. 12. 2017    16202 inv. č 

z toho v počítačové databázi (celkem)   16202 inv. č. 

inventarizace za rok 2017     3159 inv. č. 

vyřazeno z CES      0  
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Knihovna Západočeského muzea v Plzni  
Chronologická evidence :     235  př.č. 

z toho zakoupených sb. předmětů (ks)   101 ks 

Celkové náklady na nákup sbírek     81.288 Kč 

Systematická evidence     235 inv.č. 

Sbírkový fond k 31. 12. 2017    12.179  inv.č. 

Z toho v počítačové databázi     11.638  inv.č. 

Inventarizace za rok 2017     308  inv.č. 

Vyřazeno z CES      0 

 

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 
chronologická evidence     20 př. č. 

z toho zakoupených sb. předmětů    0 ks 

celkové náklady na nákup sbírek     0 Kč 

systematická evidence           408 inv. č. 

sbírkový fond k 31. 12. 2017    131 225  inv. č. 

z toho v počítačové databázi     109 812 inv. č    

inventarizace  za rok 2017          6041 inv. č. 

vyřazeno z CES      0  

 

V roce 2017 bylo do přírůstkové knihy oddělení zapsáno celkem 20 nových přírůstkových čísel, tj. celkem 

102 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 13 přírůstkových čísel bylo získáno darem, 2 přírůstková čísla převodem. Vlastní výzkumnou 

činností pracovníků oddělení bylo získáno celkem 5 přírůstkových čísel (celkem 20 přírůstkových čísel). 

Přírůstková čísla za r. 2017 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 3386 starých přírůstkových čísel (H. Husová). 

V r. 2017 nebyly z evidence vyřazeny žádné sbírkové předměty. 

V rámci katalogizace v r. 2017 bylo zapsáno do systematické evidence podsbírky jiná-společenskovědná 

408 inv. č. (R. Hentschová, M. Hus, J. Lehner, M. Merglová Stránská, V. Vondrovská). Katalogizace byla 

prováděna v programu Demus01-Katalog. 

V rámci rekatalogizace bylo ve sledovaném období rekatalogizováno celkem 30 kusů mincí z fondu 

numismatika. 

Byl proveden tisk nových evidenčních karet a jejich zařazení (R. Hentschová, J. Lehner, M. Merglová 

Stránská, V. Vondrovská). 

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.  

V rámci řádné inventarizace byl na základě rozhodnutí ředitele č.1/2017 z 9. 1. 2017 inventarizován 

sbírkový fond: železo-kovy (3346 inv. č.) a obsah trezoru z ČS a.s. (233 inv. č.), celkem tedy 3.579 invent. 
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čísel. Dále na základě manipulace a stěhování předmětů v roce 2017 (stodola Volduchy, předměty z pův. 

depo. hist. odd. v obj. na Malém nám. 123 z fondů: techniky a umělecká díla a dokumenty Olgy Runtové, 

dále fondy numizmatika, faleristika, sfragistika, část fondu militaria a fondu cínu), bylo zkontrolováno 

2.462 položek, celkem tedy (řádná inventarizace + manipulace a stěhování) 6.041 položek. 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Chronologická evidence     71 př. č. 

Z toho zakoupených     4 př. č. (152 ks) 

celkové náklady na nákup sbírek     11 920 Kč 

Systematická evidence     582 inv. č. 

Sbírkový fond k 31.12. 2017    24 651 ev. č. 

Z toho v počítačové databázi    22 236 inv.č. 

Inventarizace  za rok 2017     1 002 inv. č. 

Vyřazeno z CES      0 

 

Celkem bylo za rok 2017 do přírůstkové knihy oddělení přírodních věd zapsáno 71 přírůstkových čísel, v 

číselné řadě N1/2017 – N71/2017  tj. 527 předmětů. Přírůstková čísla se týkala předmětů z  podsbírek 

botanické, mykologické, další-přírodovědné dokumentace a zoologické (zapsala Dr. Šandová). 

Digitalizováno bylo 41 př. č. z  r. 2015, 36 př. č. z  r. 2016 a 67 př. č. z r. 2017 z podsbírky botanické a 

mykologické v programu Demus (zapsala Dr. Šandová) a 3 př. č. z  podsbírky zoologické (zapsala Mgr. 

Süssová).  

Do systematické evidence oddělení přírodních věd bylo v r. 2017 zapsáno celkem 582 inv. č., tj. 582 

předmětů. Z toho bylo 507 inv. č. (507 předmětů) z podsbírky botanické - cévnaté rostliny sign. BS 493 ks a 

lišejníky sign. BL 52 ks (zapsali dr. Šandová a dr. Šoun), 72 ev. č. (72 ks) houby sign. BF (zapsali Dr. Šoun a 

Dr. Šandová). Do podsbírky zoologické byla zapsána celkem 3 inv. č., tj. 3ks  předmětů (dermoplastické 

preparáty – zapsala Mgr. Süssová). 

Katalogizace byla prováděna v programech Demus-Botanika a Demus-Zoologie. Podsbírka entomologická 

nebyla v r. 2017 doplňována.  

Pro podsbírku Další přírodovědná dokumentace bylo v terénu pořízeno celkem 267 fotografií, z nichž byl 

proveden výběr a úpravy v programu Adobe – Fotoshop (provedla Dr. Šandová), zaevidovány budou v r. 

2018 v programu Bach. 

Byl proveden tisk evidenčních karet a definitivních sched k nově zkatalogizovaným položkám cévnatých 

rostlin z programu Demus-Botanika  (Dr. Šandová) a nalepení sched na položky (S. Volková). 

Při determinaci bylo spolupracováno se specialisty na obtížně určitelné taxony (Epilobium, Cerastium, 

Veronica, Hordeum, Cardamine aj.) průběžně dle potřeby. Po revizi specialisty byly provedeny opravy v 

databázi Demus-Botanika a zároveň sjednocení formátu lokalit (1800karet) převedených z původního 

programu AISM; následně byl proveden tisk aktualizovaných sched a karet (Dr. Šandová). 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 2578 záznamů (Mgr. 

Süssová). 

Dokumentátorka S. Volková zapsala do přírůstkové knihy Bach-Archiv 577 nových dokumentů o činnosti 

muzea a tyto zpracovala i do systematické evidence v témže programu; předměty jsou uloženy v archivu 

muzea. 



62 
 

Údaje o  sbírkách  do CES byly zpracovány formou aktualizace v programu CES on-line, kam byly zahrnuty 

údaje o přírůstkových číslech a jejich rozepsání na inventární čísla dle stavu k 31.12. 2017 (Dr. Šandová, 

Mgr. Süssová).   

Na základě RŘ č.1/2017 z 9. 1. 2017 byla provedena inventarizace 3. části sbírky cévnatých rostlin (sign. 

BS), uložených v depozitáři v objektu čp. 135/I v Rokycanech; celkem bylo inventarizováno 455 

herbářových položek. Do digitální evidence v programu Demus-Botanika byly zaznamenány aktuální údaje 

o uložení (skříně, police) a o provedené inventarizaci, doplněny lokality a další údaje.  Na inventarizaci se 

podílela inventarizační komise ve složení Mgr. Jan Lehner (vedoucí oddělení historie), jako předseda 

komise a Mgr. J. Šoun, Ph.D. a RNDr. Mgr. M. Šandová (správce fondu) jako členové komise. Při 

inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Byl zpracován inventarizační protokol a odevzdán 

vedoucí pobočky. Vytištěné a svázané katalogizační karty, označené razítkem „revize 2017“ byly uloženy 

do trezorové skříně v hlavní budově muzea. Razítkem revize byla označena i revidovaná přírůstková čísla v 

přírůstkové knize. S razítkováním karet a jejich vazbou pomáhala dokumentátorka S. Volková. Sbírky jsou 

řádně uloženy v herbářových krabicích a prachotěsných skříních v klimatizovaném depozitáři v objektu 

135/I. 

Na základě téhož rozhodnutí RŘ č.1/2017 byla provedena také inventarizace části předmětů zařazených do 

podsbírky Další - přírodovědná dokumentace (negativy, pozitivy, digitální fotografie), kterou provedla 

komise ve složení  Mgr. J. Šoun, Ph.D. – předseda komise, Mgr. V. Zdráhal (ved. muzejní knihovny) a RNDr. 

Mgr. M. Šandová  (správce fondu), jako členové komise. Byly revidovány předměty, které prošly 

inventarizací naposledy v r. 2008 tj. inv. č. NN3315/1-2 až NN3861, celkem 592 předmětů. Ani při této 

revizi nebyly shledány při fyzické inventarizaci inventarizační rozdíly (provedl Dr. Šoun a V. Zdráhal), 

evidenční karty byly orazítkovány razítkem „Revize 2017“ (provedli Dr. Šoun a S. Volková), záznam do 

databáze dle fyzické kontroly a tisk protokolu provedla Dr. Šandová. Předměty jsou řádně uloženy v 

depozitáři v objektu čp. 135/I a zálohovány tamtéž.  

Oddělení knihovny a informace (Rokycany) 

evidence chronologická   107 př.č. 

z toho počet zakoupených  13 ks 

celkové náklady na nákup sbírek   1585 Kč 

evidence systematická   8505 inv.č. 

sbírkový fond k 31. 12. 2017  8505 inv.č. 

z toho v počítačové databázi  8505 inv.č. 

Inventarizace za rok 2017   3512 inv.č. 

Vyřazeno z CES          0 

 

Muzejní knihovna se zúčastnila projektu „Česká knihovna 2017“ MK ČR, který byl podán u Moravské 

zemské knihovny v Brně. Cílem projektu je nabídka nekomerčních publikací české literatury, ilustrované 

beletrie, děl literární vědy, kritiky, knižní kultury, etnografie a příbuzných věd. Z nabízeného seznamu 

literatury byly vybrány tituly dle vlastního výběru, které doplnily stávající fond. Moravské zemské knihovně 

byly zaslány návratky se zapsanými přírůstkovými čísly.  

Fond byl dále doplněn o tyto významné knihy (výběr), vztahující se k regionu:  

FRYŠ, Josef:. 120 osobností Podbrdska.  Plzeň: Starý most, 2017; SKOPOVÁ, Kamila, Čechy, domov můj, 

aneb, Malá vlastivěda o místech, lidech, řeči, krojích, zpívání… i stravování. Praha: Akropolis, 2017; Po 

stopách osvobození: historie 16. obrněné divize "ARMADILLO". [Kralovice] : Reklama Fryček ve spolupráci s 

pány Karlem Foudem, Milanem Jíšou a Ivanem Rollingerem, 2017; MIKOTA, Petr a ROŽMBERSKÝ, Petr 

Maršály, rainsteiny a pardusy na Plzeňsku. Plzeň : Ing. Petr Mikota, 2017.  



63 
 

KOCOUREK, Jaroslav a PODHORSKÝ, Marek. Stará řemesla. Olomouc: Agentura Rubico 2017. Naše země. 

126 stran; Hrachová, Hana: Plískov. Hostivice: Petr Prášil, Nákladem obce Plískov, 2017.  

V roce 2017 bylo do přírůstkové knihy oddělení zapsáno celkem 286 nových přírůstkových čísel, tj celkem 

286 předmětů (od 78598 do 78883) Z toho patřilo do podsbírky regionální literatura 106 př. č. (106 

předmětů; signatura Reg byla přidělena v jednom případě již dříve existujícímu přírůstkovému číslu 35554), 

do fondu odborné literatury 180 př. č. (180 předmětů), podsbírka staré tisky nebyla v roce 2017 

doplňována. Předměty do přírůstkové knihy oddělení zapisoval Václav Zdráhal. 

Celkem 177 př. č. bylo získáno darem. O vlastní materiál šlo v 10 případech, výměna 20 přírůstkových čísel 

a dále koupí (knihkupectví, nakladatelé, zprostředkovatelé) 79 předmětů.  

Nově evidované (a také dříve evidované dokumenty) knižní jednotky byly katalogizovány v programu  

Clavius. Bylo katalogizováno celkem 1197 za období 1. ledna 2017 až 31. prosince 2017. V roce 2017 

nebyly z evidence vyřazeny žádné knižní jednotky. 

Celkově má databáze knihovního fondu v systému Clavius k 31. 12. 2017 celkem 67 314 knižních jednotek. 

Záznamy jsou k dispozici uživatelům online katalogu. Dle statistiky přístupů je vykázáno za rok 2017: 

celkem 2378 dotazů (hledání) a 392 vstupů na online katalog. 

Na základě RŘ č.1/2017 z 9. 1. 2017 byla  provedena řádná inventarizace další části sbírkového fondu 

Regionální literatury signatury Reg – celkem bylo zinventarizováno 3.512 jednotek. V jednotkách se 

nachází čárové kódy. Na inventarizaci se podílela následující inventarizační komise: Mgr. Jaroslav Šoun, 

Ph.D. (předseda komise), Jaroslava Pěnkavová (správce fondu, člen komise), Karel Matějovic (člen komise) 

a Václav Zdráhal (člen komise). Sbírky regionální literatury jsou uloženy v přízemí objektu č. 123/1 v 

Rokycanech a částečně v prvním poschodí téže budovy. 

Dále z důvodu opuštění depozitáře v Mýtě k 31. 12. 2017 proběhlo sbalení všech jednotek studijní 

knihovny, zde uložených. Některé jednotky (tisíce) nebyly dosud ještě do programu Clavius zaevidovány, 

proto jako údaj o stěhování uvádíme alespoň součet inventarizovaných knižních jednotek z inventur za 

předcházející roky, a to: r. 2009 inventarizováno 11.539 kn.j., r. 2010 inventarizováno 16.562 kn.j., r. 2011 

inventarizováno 10.036 kn.j., r. 2012 inventarizováno 1837 kn.j., celkem tedy za tato období 42.807 

jednotek. 

Centrum paleobiodiverzity (pracoviště Rokycany) 

Přestože došlo ke sloučení rokycanského oddělení paleontologie MBH (pracovnice pí. Martina Korandová) 

do Centra paleobiodiverzity pod ZČM, do celkového součtu evidence započítáváme sbírkové předměty i 

inventarizaci tohoto bývalého paleontologického rokycanského oddělení, neboť stále jsou součástí sbírky 

MBH v CES. 

evidence chronologická 2017   0  

z toho počet zakoupených   0  

evidence systematická    0  

sbírkovy fond k 31. 12. 2017   108 338 inv.č. 

z toho v počítačové databázi   108 338 inv.č.   

Inventarizace za rok 2017    12563 inv.č. 

Vyřazeno z CES      0  

Souhrn za pobočku (Rokycany) 

evidence chronologická 2017   198 př.č. 

z toho počet zakoupených   17 ks 
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Celkové náklady za nákup sbírek       13 505 Kč  

evidence systematická         9 495 inv.č. 

sbírkový fond k 31.12. 2017     272 719 inv.č. 

z toho v počítačové databázi     248 891 inv.č.  

Inventarizace za rok 2017        23 118 inv.č. 

Vyřazeno z CES     0  

Souhrn za Západočeské muzeum v Plzni 

chronologická evidence     588 př.č. 

z toho zakoupených     3264 ks 

Celkové náklady za nákup sbírek    597810 Kč 

evidence systematická    7727 inv.č. 

sbírkovy fond k 31.12.2017    513455 inv.č. 

z toho v počítačové databázi    383477 inv.č.   

Inventarizace za rok 2017    46510 inv.č. 

Vyřazeno z CES     0  

Souhrn za Západočeské muzeum a pobočku Rokycany celkem  

 

chronologická evidence     786 př.č. 

z toho zakoupených     3264 ks 

Celkové náklady za nákup sbírek   611315 Kč 

evidence systematická    17222  inv.č. 

sbírkovy fond k 31. 12. 2017   786174 inv.č. 

z toho v počítačové databázi   632368 inv.č.   

Inventarizace za rok 2017    69628 inv.č. 

Vyřazeno z CES      0 
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Ochrana sbírek 
Počet obrazově zdokumentovaných sbírek celkem: 68 123 inv. č. 

Oddělení prehistorie 
Provedena byla revize stavu sbírkového fondu kovových předmětů. Konzervovány, případně 

rekonzervovány a nově uloženy na desky z pěnového polyetylenu byly bronzové meče ze starých výzkumů. 

V rámci revize byly předměty označovány štítky s popisem a uloženy do uzavíratelných igelitových sáčků. 

Při prohlídce stav fondu celých nádob byly k opravě či rekonstruování v keramické laboratoři vybrány 3 

nádoby z Milínova-Javoru.  

Do evidenční databáze, poddatabáze konzervačních karet bylo provedeno doplnění inventárních čísel u 

nově zaevidovaných nálezů. 

Do depozitáře ve Zbiroze byly přestěhovány větší soubory nálezů ze Stodu. V depozitáři byla připravena 

jedna místnost, kam budou po postavení regálů uložena drtidla a žernovy. 

Průběžně byl umyt, roztříděn a u rozsáhlejších souborů také popisován čísly nálezů veškerý materiál z 

nových přírůstků za rok 2017, 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 teplota a vlhkost.  

Průběžně byly laboratorně ošetřovány a zpracovávány menší soubory přírůstků za rok 2015 a 2016, které 

byly připravovány k systematické evidenci. 

V expozici „Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech“ v hlavní budově muzea bylo provedeno vyčištění 

vitrín a očištění exponátů a zároveň proběhla kontrola stavu artefaktů.   

Oddělení starších dějin 
Deratizace depozitáře D 1 podsbírky militaria 4 dýmovnicemi přípravku Vulcan Fumer Midi, po uplynutí 24 

hodin byl depozitář odvětrán. 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 1823 inv. čísel.   

Oddělení novějších dějin 

V roce 2017 došlo k rekonstrukci dalších depozitních prostor oddělení novějších dějin, a to depozitáře č. 6 

v Tylově ulici 22. V rámci rekonstrukce byly vyklizeny prostory depozitáře a sbírkové předměty byly 

dočasně uloženy v depozitáři č. 8. Z důvodu špatného stavu betonového základu podlahy proběhla její 

rekonstrukce (betonová stěrka) a byla položena nová podlahová krytina (linoleum). Původní regály ze 70. 

let 20. století byly demontovány a zakoupeny nové kovové (firma Profi Regály), které lépe využívají plochu 

depozitáře. V následujícím roce proběhne nové uložení sbírkových předmětů do depozitáře (Tománková). 

V rámci inventarizace sbírkového fondu pohlednic došlo k jejich novému zabalení do obálek a byly uloženy 

do vyhovujících nekyselých krabic (Kuníková, Tománková). Zároveň došlo k digitalizaci 1980 ks pohlednic.  

Ostatní digitalizace: 51ks negativů a 113 ks fotografií (Tománková).  

Digitalizace 6 ks fotografií a 32 ks negativů (Krčmář). 
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Oddělení uměleckoprůmyslové 

V jednotlivých depozitářích je pravidelně kontrolována teplota, vlhkost a stav předmětů.  

V souvislosti s přípravou stálé expozice Užité umění a umělecké řemeslo bylo průběžně zajišťováno 

odpovídající zabezpečení balení a transportu exponátů z depozitářů v objektech Bolevecká náves a CD 

Nepomuk do hlavní budovy ZČM.  

V průběhu roku 2017 provedené úpravy depozitárních prostor:  

depo Porcelán, depo Keramika - pokračovalo nové umístění sbírkového fondu porcelán v nových vitrínách 

v souvislosti s výběrem předmětů do stálé expozice, probíhá postupná sanace sbírkových fondů keramika a 

porcelán a pravidelný úklid depozitních prostor. 

depo Textil, depo Grafika - proběhla výměna nevyhovujícího mobiliáře a následná sanace a nové uložení 

předmětů grafika – miniatury, textil – vějíře a výšivky 

depo Orient - započato s novým uspořádáním depozitáře s ohledem na získání nových úložných skřín 

depo Antika -  z důvodu požadavku uvolnění místnosti pro jiné účely fond antiky přestěhován a nově 

deponován, aktuální uložení bude zaneseno do evidence v následujícím roce po předání depozitáře 

příslušnému kurátorovi. 

V depozitáři textilu v objektu Bolevecká náves provedena pravidelná preventivní desinsekce.  

V trezorové místnosti proběhla pravidelná revize vstupních dveří.  

Oddělení národopisné 

Obdobně jako v letech 2015 a 2016, bylo také v roce 2017 (v návaznosti na průběh generální inventarizace) 

pokračováno v novém pořádání sbírkových předmětů v depozitárních prostorách. Průběžně bylo řešeno 

zejména nevhodné uložení sbírkových předmětů ve vztahu k možnému mechanickému poškozování v 

nevhodných obalových materiálech. Zejména plošné sbírkové předměty byly nově opatřovány obaly z PH 

neutrálních materiálů s alkalickou rezervou. Odpovídající obalový materiál byl nově použit také při ložení 

trojrozměrných předmětů v depozitárních prostorách Národopisného muzea Plzeňska. V souvislosti se 

zajištěním nového uložení sbírkových předmětů bylo v roce 2017 realizováno:  

optimalizace uložení části sbírkového fondu „Keramika“ v externím depozitáři v Nepomuku; 

optimalizace uložení další části sbírkového fondu „Nářadí zemědělské“ v externím depozitáři v Plzni na 

Bolevci; 

nové uložení části sbírkového fondu „Památky náboženské“ do odpovídajícího obalového materiálu; 

nové uložení části sbírkového fondu „Nářadí řemeslné“ do odpovídajícího obalového materiálu; 

uložení vybraných souborů pomocné dokumentace etnografické podsbírky do odpovídajících archivních 

krabic. 

V roce 2017 bylo rovněž provedeno 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. Obdobně jako v roce 2016, 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. Vzhledem k nutnosti 
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nákladného komplexního stavebně-technického řešení, nebylo možné v roce 2017 odstranit ani setrvale 

neodpovídající klimatické podmínky v netemperovaných podkrovních depozitářích Národopisného muzea 

Plzeňska.  

Centrum paleobiodiverzity 

V roce 2017 byla na základě rozhodnutí ředitele č. 2/2017 inventarizována paleontologická podsbírka 

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 12563 inv.č. Do digitální evidence v programu 

DEMUS10 byly zaznamenány údaje o provedené inventarizaci, datu inventarizace a stavu předmětu. Při 

inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.  

Podsbírky Centra Paleobiodiversity na parkovišti Rokycany (paleontologická, mineralogická a 

petrografická) jsou uloženy ve speciálních krabičkách, zásuvkách a skříních ve dvou depozitářích, které jsou 

klimaticky udržovány ve stabilních hodnotách pomocí klimatizačních jednotek a je průběžně měřena 

teplota a vlhkost. Sbírky jsou uloženy ve speciálních zásuvkách, ty ve skříních depozitáře, řádně 

označených. Mikroklima depozitáře je průběžně monitorováno. Probíhala digitalizace fosilního materiálu 

na základě konzultace s odborným pracovníkem (Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.).  

V rámci plánované inventarizace paleontologické podsbírky (pracoviště Plzeň) byla v roce 2017 provedena 

revize 2000 evidenčních čísel. Inventarizace sbírkového fondu oddělení paleontologie proběhla podle 

rozhodnutí ředitele 2/2017. Podkladem pro inventarizaci byla počítačová databáze DEMUS 10. Při 

inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.  

Bohužel, jako minulých letech, Centrum (pracoviště Plzeň) se potýká s akutním nedostatkem úložných 

krabic. V nynější době chybí cca 300 úložných krabic.   

Oddělení botanické 

Průběžné ošetřování celé sbírky vymrazováním; průběžné sledování teplot a vlhkosti v depozitáři (R. 

Bláhová, A. Čížková). 

V části starších herbářových položek byl nalezen bílý prášek neznámého původu. Laboratoř Recetox (MU 

Brno) látku determinovala jako DDT (aplikována byla zaměstnanci muzea pravděpodobně v 70. letech 20. 

století). Následně proběhlo měření reziduí DDT v ovzduší ve třech místnostech oddělení (badatelna, 

depozitář, příruční depozitář). Výsledky ukázaly, že do ovzduší se tato látka neuvolňuje. Měření bylo 

financováno z grantu laboratoře Recetox (S. Pecháčková). 

Oddělení zoologické 

Sbírky byly vyplynovány Cytrolem Super SG (firma: Eva Nová, IČ: 03748171). 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. Těťál, R. 

Vacík, Š. Vančurová).  

Knihovna Západočeského muzea v Plzni 

Oba sbírkové fondy jsou uloženy ve vhodných prostorách. Sbírkový fond ST je zabezpečen vlastní 

vlhkosti).  

V letošním roce nebyly v knihovně prováděny restaurátorské práce z důvodu nástupu pracovnice 

restaurátorského oddělení na mateřskou dovolenou.
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Fotografická dokumentace pro program ISO v r. 2017 nebyla realizována z důvodu zaneprázdněnosti a 

nemoci fotografky. 

Oddělení konzervace 
Na úseku ochrany sbírek v roce 2017 byl nadále sledován depozitář národopisu na Bolevci z hlediska 

výskytu škůdců. Od hromadné desinsekce v roce 2014 a opakovaně v roce 2015 nebyl výskyt škůdců 

(červotoče) zaznamenán. 

Celkové klima je udržováno díky přímotopům a jejich regulaci na uspokojivé úrovni. 

V depozitáři MBH v Rokycanech byl zaznamenám výskyt červotoče v expozici v hlavní budově, kde bylo 

doporučeno ošetření jednotlivých kusů sbírkových předmětů  v radiační komoře Středočeského muzea v 

Roztokách u Prahy. 

V MCU (Muzeum církevního umění) ve Františkánské ulici v Plzni byl režim vystavovaných předmětů 

přizpůsoben stávajícím kolísavým klimatickým podmínkám. 

Zvýšenou pozornost jsme věnovali vystaveným církevním ornátům a cínovým předmětům. Bylo 

doporučeno vystavené textilie v určitém časovém úseku vyměnit s ohledem na intenzitu osvětlení a pnutí 

vláken. Cínové předměty byly v zimním období předisponovány do vhodnějších klimatických podmínek. 

V MCU jsou klimatické podmínky dány charakterem stavby, takže ve své podstatě jdou ovlivnit pouze 

minimálně (vytápění expozičních prostor chybí). Vzhledem ke konstrukci nosných zdí nabíhají křivky změn 

teplot pozvolna. Celkové klima je v objektu monitorováno centrálním systémem pomocí rozmístěných 

dataloggerů. 

V roce 2017 proběhlo několik namátkových měření klimatu a to v CD Nepomuk a v depozitáři UMP. V CD 

Nepomuk bylo zjištění v několika případech nefunkční topení a nemožnost regulace. Teplota v místnosti č. 

97 klesla na 15,8 oC a v místnosti 100/1-A na 16,9 oC , 23/P-B 16,9oC.  Vzhledem k charakteru sbírek bylo 

doporučeno objednání opravy.  

Dále bylo provedeno měření teploty při konzervaci rozměrných rámů v jubilejním sále a kopulové chodbě 

v hlavní budově muzea, kde bylo naměřeno v červenci 2017 pod stropem na lešení  35oC. V sále a chodbě 

bylo ve výšce 150 cm nad zemí naměřeno 30° C. 

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

Uplynulý rok se nesl zejména ve znamení stěhování depozitářů. Podařilo se vystěhovat a opustit všechny 

pronajaté depozitární prostory mimo Rokycany, které dosud MBH využívalo. Jednalo se o odstěhování 

předmětů ze stodoly z Volduch do vlastních prostor v Knihově ul. Zde byly stávající volné prostory stodoly 

vyklizeny a upraveny pro uložení předmětů, a to na ploše o výměře 300 m2.  

Pracovníci odd. historie dále v průběhu roku pokračovali s balením a stěhováním předmětů z dosavadních 

depozitářů z objektu Fridrichova domu na Malém náměstí do nových prostor objektu v Knihově ulici.   

Stav depozitářů se v MBH kontroluje pravidelně. Deratizace, dezinsekce byla odbornou firmou provedena 

ve všech budovách a vybraných depozitářích v říjnu 2017. V listopadu bylo konzervátorem ZČM nahlášeno 

poškození lavice a truhly tesaříkem v expozici Selská jizba a následně zajištěn odvoz a ozáření na 

specializovaném pracovišti. Expozice muzea budou nadále průběžně sledovány a podle potřeby případně 

bude dezinsekce opakována. V jednotlivých depozitářích je průběžně kontrolována teplota, vlhkost a stav 

předmětů. 
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Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Deratizace a plynování sbírek byla odbornou firmou provedena v říjnu 2017 ve všech depozitářích 

přírodovědného oddělení v objektu 135/I, tak i ve stálé přírodovědné expozici, umístěné v expoziční 

budově muzea čp. 141/I. 

Průběžně byla kontrolována teplota a vlhkost v depozitářích a řízena zde umístěná klimatizace podle 

venkovních teplot, pravidelně byl zajišťován úklid. 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) 

V pořadí druhým stěhováním, které se v roce 2017 uskutečnilo, bylo odstěhování knih z objektu v Mýtě. 

Vlastnímu odvozu knih předcházelo balení cca 50.000 knih od května do října. Po rekonstrukci objektu v 

ulici Mládežníků se plánuje do uvolněných prostor přesunout depozitář knihovny z objektu v Mýtě.  

V uplynulém roce se tedy podařilo vystěhovat a opustit všechny pronajaté depozitární prostory mimo 

Rokycany, které dosud MBH využívalo. Nyní jsou tedy veškeré stěhované předměty uloženy ve vlastních 

prostorách.  

Ve stávající knihovně v objektu Malé nám. 123 (Fridrichův dům) jsou knižní jednotky uloženy v regálech a 

připravuje se nové uspořádání pro knihovní regály. 

Oddělení prehistorie 

Ze sbírek oddělení bylo v konzervační laboratoři zkonzervováno a zrestaurováno 141 artefaktů z bronzu, 

železa, kosti, skla a jantaru. Z části se jednalo o starý sbírkový fond a z části o nové nálezy z vlastních 

archeologických výzkumů, nebo převzaté náhodné nálezy.  

Pro jiná oddělení ZČM bylo v laboratoři zkonzervováno:  

pro odd. ZAV – 2 bronzové a 2 železné předměty z různých záchranných výzkumů a náhodných nálezů. 

pro odd. historické archeologie bylo zkonzervováno 522 stříbrných mincí z mincovního depotu z Líšné.  

Celkem tak bylo pro jiná oddělení ZČM zkonzervováno 526 sbírkových předmětů.  

Pro Národní památkový ústav v Lokti bylo v rámci projektu ArcheoMontan zkonzervováno 8 železných 

předmětů z dolů v oblasti Horní Blatné-Schwimmigeru a z Mückenbergu v Krušných horách.  

V rámci metodické pomoci muzeím v regionu bylo pro Muzeum Českého lesa v Tachově zkonzervováno 13 

nožů a dalších železných předmětů z Ovčího vrchu. 

Pro Oblastní muzeum v Chomutově bylo zkonzervováno 69 bronzových předmětů pocházejících z výzkumu 

žárového pohřebiště doby římské z Nezabylic.  

Pro Krajské muzeum v Karlových Varech bylo zkonzervováno 5 artefaktů, z toho 3 bronzové pravěké 

artefakty a 2 středověké železné předměty.  

Pro Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech bylo zkonzervováno 14 bronzových předmětů z depotu Malá Víska a 

5 poškozených předmětů ze zrušené expozice. 
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Pro Oblastní muzeum v Lounech bylo zkonzervováno 61 bronzových předmětů ze starší a střední doby 

bronzové z archeologické sbírky muzea. 

Celkem bylo v konzervátorské laboratoři prehistorického oddělení ZČM zkonzervováno 842 a 

zrestaurováno 34 sbírkových předmětů. 

Pokračovalo opravování fondu celých nádob. K novému zrestaurování a doplnění byly vybrány 3 nádoby z 

pohřebiště v Milínově-Javoru z výzkumu F. X. France, na kterých byly nově opraveny spoje. Provedena byla 

také kontrola stavu nádob z výzkumů mohylových pohřebišť Všekary-Hustá leč a Vrhaveč-Janoví. 

Byla zrekonstruována část výmazu pece zdobená žlábky z výzkumu halštatské chaty na hradišti Planá-

Radná - inv.č. P 15.160. 

Z nově zpracovávaných výzkumů byly zrekonstruovány keramické nádoby a jejich torza z následujících 

výzkumů: 

Laboratorně byly zpracovány nálezy z mladě bronzových mohyl a plochých žárových hrobů z pískovny II ve 

Vejprnicích, okr. Plzeň-sever (PS). Byly slepeny výbavy celkem z 10 hrobů, rekonstruováno bylo 12 nádob a 

4 torza. 

Zpracovány byly soubory keramiky z objektů 498, 499 a 500 ze sondáže v Nýřanech „U Vily“ z letošního 

roku, která byla provedena pro doplnění nálezového souboru zpracovávaného v rámci interního 

grantového projektu.  

Z minulého roku pokračovalo a bylo dokončeno laboratorní zpracování rozsáhlého nálezového souboru ze 

Starého Plzence, ze stavby dálnice D5 na 72,4 km v poloze „Dolejší borovice“. Nálezy z celého hliníku 

(objektu 3) prošly laboratoří a byly připraveny k evidenci. Zrekonstruováno bylo 8 nádob a 11 torz. 

Začalo laboratorní zpracování mladě bronzových žárových hrobů z Horní Kamenice, okr. Domažlice z 

polohy „V Aleji“. Dosud byly slepeny výbavy prvních 5 hrobů, ze kterých byla rekonstruována 1 nádoba a 3 

torza.  

Zahájeno bylo laboratorní zpracování materiálu převzatého ze spol. ZIP z výzkumu při stavbě haly 

Vanadium v Ostrově u Stříbra, okr. Tachov. Slepeny byly nádoby 4 nádoby a 8 torz. 

Pro oddělení historické archeologie ZČM byla zrekonstruována keramická nádoba z mincovního depotu z 

Líšné, okr. Rokycany. 

Celkem bylo v keramické laboratoři prehistorického oddělení ZČM zrestaurováno 30 celých nádob a 26 

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 15 keramických nádob a kachlů (M. Sochorová, P. Břicháček). Tyto práce 

probíhaly v omezené míře díky plnému vytížení na archeologických výzkumech. 

Oddělení starších dějin 
Restaurování v rámci oddělení – komorové kachle (3 ks) 

Restaurování pro odd. UMPRUM ZČM – kachel, džbán 
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Konzervace archeologických nálezů z výzkumů oddělení 

Plasy, kostel sv. Václava (Fe – 119 ks, sklo – 24 ks, barevné kovy – 37 ks) 

Litice, kostel sv. Petra a Pavla (Fe – 39 ks, sklo – 366 ks, barevné kovy – 6 ks) 

Mariánská Týnice (Fe – 44 ks, sklo – 286 ks) 

Nečtiny, kostel sv. Jakuba, hrobka (Fe – 5ks, barevné kovy – 5ks, kožené boty, rubáš) 

Vidice, tvrz (Fe – 1ks) 

Plzeň, nám. Republiky čp. 97 (sklo – 8ks)    

Konzervace exponátů ve stálé expozici Pohledy do minulosti Plzeňského kraje (hřeben – 2ks, koturn – 1ks, 

barevné kovy – 16ks)    

Konzervace exponátů v prohlídkovém okruhu PHP (58 ks) 

konzervace mincí (320 ks) 

Mince vrácené z výstav v Karlových Varech a Horažďovicích (72 ks) 

Mince připravené pro výstavy v DEPU 2015, NMP a UMPRUM (155 ks) 

Mince z drobných nálezů (13) a depot z Kbelan (53 ks) 

Mince a medaile pro špatný stav zjištěný při inventuře (37 ks) 

Konzervace v rámci podsbírky militaria (celkem 1 177 ks)   

fond Horšovský Týn (23 ks) 

fond Městská zbrojnice (373 ks) 

fond Městská zbrojnice zbraně (662 ks) 

sbírkové předměty zapůjčené MP Plzeň (6 ks) 

sbírkové předměty zapůjčené muzeu v Kolíně (15 ks) 

sbírkové předměty zapůjčené PNP v Praze (3 ks) 

sbírkové předměty zapůjčené muzeu v Sokolově (55 ks) 

sbírkové předměty zapůjčené odd. UMPRUM ZČM (40 ks) 

 

Konzervace pro jiné organizace 

Regionální muzeum v Teplicích - mince (127 ks) 

KAR FF ZČU v Plzni – Fe (2ks), struska (2ks), azbest (15ks) 

NPÚ ú.o.p. v Plzni - Červené poříčí (mince – 1ks, náprstek – 1ks), Plasy (Fe – 41ks, sklo – 41ks), Plasy – 

jímka (dřevo – 32ks, mince – 25ks, kostěný hřeben – 1ks, vidlička – 1ks, nůž – 1ks, kůže – 6 sáčků, textil-

kůže – 133 sáčků) 

pro oddělení ZČM (odd. pravěku, konzervace, římské mince z nálezu Stod - 3 ks) 

pro MBH v Rokycanech (konzervace, středověké německé mince, starý stav - 11 ks) 

Oddělení novějších dějin 

Konzervace 

dodavatelsky:   0 

nákladem:   0 

vlastní:    2 

Restaurování: 

dodavatelsky:   2 

vlastní:    0  

 

nákladem: 30 000 Kč proběhlo restaurování 2 náboženských korouhví 
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Oddělení uměleckoprůmyslové 

Ve spolupráci s konzervátorským oddělením byla provedena kontrola všech exponátů vybraných do stálé 

uměleckoprůmyslové expozice, následně bylo provedeno čištění, nutné restaurátorské zásahy a 

konzervace vybraných sbírkových předmětů. Dodavatelsky byl pro stálou expozici restaurován cínový 

svícen - inv. č. 1315.  

V rámci periodické konzervace v oddělení textilu byly ošetřeny vybrané církevní textilie a kožené 

doplňky.Byly ošetřeny předměty z různých fondů (kovy, grafika, sklo) určené pro výstavu Plzeň ve století 

světla.  

V rámci zápůjčky na výstavu pro Muzeum Prostějovska došlo k základní konzervaci a rámování plakátů. 

Oddělení národopisné 

Restaurování a konzervování sbírkových předmětů probíhalo v roce 2017 především prostřednictvím 

pracovníků odd. konzervace Západočeského muzea v Plzni. Obdobně jako v předcházejících letech bylo 

průběžně přistupováno k restaurování nejvíce ohrožených předmětů, jejichž neutěšený fyzický stav byl 

zjištěn v průběhu generální inventarizace. Vedle toho bylo přistupováno k restaurování předmětů, 

instalovaných ve stálé expozici Národopisného muzea Plzeňska a v rámci krátkodobých výstav.  

V roce 2017 byly pracovníky oddělení konzervace restaurovány / konzervovány předměty především pro 

realizaci následujících projektů: 

nová instalace stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska s názvem „Zvykosloví: rok na vsi“; 

opětovná instalace stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska s názvem „Kupecký obchod koloniálním 

zbožím z konce 19. století“; 

krátkodobá výstava „Plzeňské kamnářství“ (12. 5. – 1. 10. 2017); 

krátkodobá výstava „Lidová zbožnost na Plzeňsku“ (9. 6. 2017 – 5. 11. 2017); 

krátkodobá výstava „„Plzeň ve století světla“ (25. 2 2017 - 4. 6. 2017). 

Celkem bylo v roce 2017 prostřednictvím oddělení konzervace Západočeského muzea v Plzni 

konzervováno / restaurováno 42 kusů sbírkových předmětů. Externích restaurátorských služeb bylo 

využito pouze pro kompletní restaurování dud s měchem, zhotovených Wolfgangem (Bulfíkem) Štefkem v 

Oujezdu u Domažlic v roce 1909. Restaurování nástroje inv. č. NMP 65440 realizoval Ing. Jaromír Konrady z 

Plzně. 

Centrum paleobiodiverzity 

V průběhu roku 2017 byly preparovány a restaurovány vzorky:  

Restaurování velkorozměrných vzorků z lokality Ovčín (Lucie Pšeničková). 

Preparace vzorků z lokality Ovčín, z lokalit z Itálie a vzorků zaslaných z Číny (Lucie Pšeničková). 

V průběhu roku bylo preparováno několik desítek kusů silicifikovaných dřev z lokalit v okolí Plzně a vzorků z 

tufů z lokality Wuda (cca 400 preparátů, František Tichávek). 

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

dodavatelsky:    0 

nákladem:    0  

vlastní:     1408 ks 

V průběhu roku bylo do lihu uloženo 501 pavouků (I. Hradská), preparováno 875 brouků (I. Těťál) a 32 

obratlovců (10 balků a 22 položek peří – Š. Vančurová). 

Knihovna Západočeského muzea v Plzni  
V roce 2017 byl restaurován na pracovišti muzea v rámci grantových projektů VISK6 jeden starý tisk. Šlo o 

drobné práce jako průzkum, vyčištění, srovnání listů atd. 

Oddělení konzervace 
Celkem bylo konzervováno a restaurováno z vlastního sbírkového fondu 206 sbírkových předmětů, z toho: 

Oddělení národopisné     43 

Oddělení novějších dějin      2 

Oddělení uměleckoprůmyslových sbírek   80 

MBH       72  

Muzeum loutek       11  

 

Dále bylo provedeno tukování knižních vazeb v muzejní knihovně: 29 ks 

Byla provedena příprava sbírky porcelánu (mytí, čištění, lepení) pro stálou expozici umělecko-

průmyslových sbírek. Byla provedena oprava a konzervace dvou rozměrných rámů v expozici: 1 ks v 

jubilejním sále, 1 ks v kopulové chodbě (Franz Josef a Škorpil). 

Dále byly prováděny konzervační práce a příprava předmětů před otevřením stálé expozice umělecko-

průmyslových sbírek (oltáře, dřevěné plastiky, nábytek, kovy, japonský cestovní oltář) in situ. 

Muzeum loutek 
V roce 2017 bylo restaurováno ve spolupráci s oddělením konzervace ZČM 11 původních loutek z divadla 

Josefa Skupy pro výstavu Josef Skupa – Dnes a denně zázraky. 

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

Prostřednictvím konzervátorského oddělení Západočeského muzea v Plzni bylo konzervováno celkem 72 

sbírkových předmětů podsbírky jiná-společenskovědná. Přímým konzervátorským zásahem prošly zejména 

předměty určené pro realizaci krátkodobých výstav. 

Celkem 3 sbírkové předměty byly restaurovány, a to korouhev tesařského cechu (s olejomalbami na obou 

stranách) a z toho 2 ks součástí korouhve (inv. č. 022860/1/3/4). Textilní část předmětu ošetřila 

restaurátorka Helena Kastlová, olejomalby akad. malířka Jana Záhořová.   

Restaurování provedeno dodavatelsky:    52 040 Kč celkem 

nákladem restaurátorky Kastlové:     41 500 Kč 

nákladem restaurátorky Záhořové:    10 540 Kč 

dotace:        0  
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Mimořádné konzervátorské zásahy dřevěných sb. předmětů: 

V roce 2017 bylo 10 sbírkových předmětů MBH ošetřeno na konzervačním ozařovacím pracovišti 

Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. (inv.č. 1726 lopata, 3633 truhla; 30362 cep; 31435/1 včelí úl; 

31435/2 včelí úl; 48943/1 šrotovník;  48943/2 šrotovník-součást; 48943/3 šrotovník-součást; 57202 lopata 

pekařská;  57203/2 cep.) 

Konzervace dodavatelsky:     2 008,80 Kč celkem 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 
Konzervace sbírek vlastními silami zahrnovala především sušení vyšších rostlin a jejich zpracování do 

herbářových položek (celkem 318 ks), sušení hub, tj. příprava exikátů hub z vlastních sběrů  - 4 ks (Dr. 

Šandová) a sušení lišejníků a zpracování do herbářových položek – 52 ks (Dr. Šoun). Konzervaci  1ks ptačího 

hnízda provedla Mgr. Süssová.  

Oddělení knihovny a informací (Rokycany) 

Ve sledovaném období nebylo provedeno žádné restaurování, pouze knihařská vazba nesvázaných či 

poškozených dokumentů, a to v počtu: 131 kusů, které bylo provedeno firmou Knihařství Musilová, Plzeň. 

Jednalo se jak o dokumenty z roku 2016, tak i starší. Více ročníků bylo svázáno u časopisů: Národní 

knihovna, Čtenář, Místní kultura, Věstník asociace muzeí a galerií, Muzejní obzory, Zprávy České botanické 

společnosti.  

Expozice a výstavy 

 

Návštěvnost  

návštěvnost Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech  8.224 

návštěvnost Vodní Hamr Dobřív    3. 032   

návštěvnost Národopisné muzeum    11.536  

návštěvnost Muzeum loutek    23.330 

návštěvnost Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 3.280 

návštěvnost v hl. budově ZČM    19.626 

Návštěvnost v expoz. a výst. Celkem   69.028  

z toho zlevněné vstupné     26.382 

návštěvnost kult. Programů    8.096 

návštěvnost knihovny     605 

návštěvnost celkem     77.729 

návštěvnost webových stránek muzea   71.285  

Návštěvnost muzea byla výrazně ovlivněna dvěma okolnostmi:  
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 v červenci a srpnu byla uzavřena hlavní budova muzea z důvodu malování a restaurátorsklých 

zásahů ve vstupní hale a schodišti a muzeum bylo po oba měsíce uzavřeno veřejnosti. 

 v červnu 2017 byl pro veřejnost uzavřen Vodní hamr dobřív z důvodu zahájení prací na revitalizaci 

objektu v rámci projektu IROP. 
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Expozice  

Hlavní budova 

PLZEŇSKÁ MĚSTSKÁ ZBROJNICE 

Plzeňská městská zbrojnice patří k nejlépe dochovaným zbrojnicím evropských středověkých měst. Její 

počátky sahají do roku 1363, kdy císař Karel IV. plánovitě budoval v českých městech zbrojnice městské 

hotovosti. Obsahuje nejstarší soubor palných zbraní v Evropě z konce 14. a počátku 15. století; většina byla 

vyrobena právě v Plzni, jak dokládají výrobní 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. 

POHLEDY DO MINULOSTI PLZEŇSKÉHO KRAJE - EXPOZICE 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 - EXPOZICE HISTORIE   

Expozice seznamuje návštěvníky muzea nejen s významnými dějinnými událostmi, které se na území 

dnešního Plzeňského kraje odehrály od 10. do poloviny 19. století, ale také s hmotnými doklady minulosti, 

především předměty každodenní potřeby. V rámci expozice je 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. 
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UMĚLECKÉ ŘEMESLO / UŽITÉ UMĚNÍ 

Nová 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 vitrínách 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 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. 

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. 

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. 
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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 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 
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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 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.  
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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. 
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Výstavy 

Oddělení výstavnictví 

Příprava výstavy obsahuje: 

vypracování vhodného, dané téma a image podporujícího prostorového, vizuálně - výtvarného 

a technického řešení výstavy dle dodaného scénáře: 

propagační materiály = návrh a příprava plakátu, pozvánky, velkého banneru nebo transparentu, 

informačních bannerů, internetové reklamy, případně letáčků  

pořizování, skenování a úprava fotografií 

příprava panelů = grafická úprava textů a doprovodných výtvarných materiálů, tisk nebo zadání 

příprava a zadání velkoformátových tisků a tisků na kappy 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 vitrín, tj. sbírkových 

předmětů, doprovodných textů, popisek a osvětlení… 

je-li požadavek, příprava audiovizuálního doprovodu 

zjišťování, shánění, nákup a dovoz vhodného materiálu pro technickou práci, montáž a výrobu 

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 2016, které přešly do roku 2017 

Fenomén Merkur (15. 12. 2016 – 26. 2. 2017) 

Draci & pivoňky. Čínský textil dynastie Čching ve sbírce Západočeského muzea v Plzni  

(9. 12. 2016 – 12. 2. 2017) 

Archeologie Třicetileté války v západních Čechách (20. 10. 2016 – 26. 2. 2017) 

Loutková akademie: interaktivní výstava a výukový projekt pro děti, Sladovna v Písku  

(13. 5. 2016  -  5. 2. 017) 

Výstavy v prostorách hlavní budovy  

Nová stálá expozice: Umělecké řemeslo / Užité umění (otevřeno 9. 11. 2017) 

Sociální hmyz (23. 3. – 28. 5. 2017) 

Bob Dylan On the Road / Neznámá tvář známého umělce (15. 9. – 12. 11. 2017) 

František Pečený a sklárna Heřmanova Huť (7. 12. 2017 – 18. 2. 2018) 

Plzeň ve století světla (24. 2. – 4. 6. 2017) 

Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek v letech 1918 – 1968 (6. 10. 2017 – 28. 1. 2018)   
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Výstavy v Národopisném muzeu Plzeňska  

Plzeňské kamnářství (11. 5. – 1. 10. 2017) 

Vincenz Janke – Umění podmalby na skle (25. 10. 2017 – 7. 1. 2018) 

Nahoře dole – od všeho trochu: tužkou, štětcem, dlátem (2. 2. – 18. 6. 2017) 

Zima na skle (28. 11. 2017 – 14. 1. 2018) 

 Josef Wünsch – učitel, cestovatel a spisovatel (25. 4. - 30. 6. 2017) 

 Slunce, voda, vzduch. Městská plovárna Plzeň (14. 7. – 1. 10. 2017) 

Cestou necestou, aneb známé i neznámé památky Plzeňského kraje (10. 10. 2017 – 25. 2. 2018) 

 Ve škole před 100 lety (25. 5. – 30. 11. 2017)  

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze  

Člověk je třtina větrem se klátící. Letnice UVU, Současné sakrální umění (1. 4. – 21. 5. 2017)  

Lidová zbožnost na Plzeňsku (8. 6. – 5. 11. 2017) 

Muzeum loutek 

Josef Skupa – dnes a denně zázraky (27. 4. – 31. 12. 2017) 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Rokycany – Pfinztal (22. 4. – 28. 5. 2017) 

Olga Runtová  - Vzpomínky (29. 6. – 8. 10. 2017) 

Rokycany a jejich mistr Jan (27. 10. 2017 – 22. 2. 2018) 

 

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:  

Návrat lišejníků aneb Fabián má zase vous   

Archeologie ze vzduchu - Možnosti a výsledky letecké archeologie na Plzeňsku a Rokycansku  

Sochař Václav Koukolíček a Rokycansko  

Otakar Strýhal malíř brdské krajiny  

Vlakem do světa  

Tradice a krása řemesla v Oselcích   

Instalace příležitostných výstav v prostorách kavárny Západočeského muzea v Plzni: 

Kamil Kaška – obrazy (leden – únor) 

Jan Mácha – Kresba a malba (březen – duben) 

Moni Berry – Fotografování mě prostě baví (květen – září) 

Finský plakát (říjen) 

Petr Jiras – Portréty naživo - černobílé portréty plzeňských umělců (listopad) 

Nová stálá expozice Umprum v detailech (foto – reklama), příprava a instalace (prosinec – leden 2018) 

 

Grafické úpravy – velkoplošné propagační bannery, 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, věšení vlajek a bannerů, zimní kontroly diecézního muzea, nákupy, údržba, různé 

technické opravy, stěhování po budově apod. 



83 
 

Ředitelství 

Expozice 

Mergl - autorská a kurátorská příprava stálé expozice Umělecké řemeslo / Užité umění – koncepce, scénář, 

odborná příprava exponátů, instalace, technické řešení, příprava textového doprovodu, otevřeno od  

9. 11. 2017 

Vlastní výstavy oddělení 

autorská a kurátorská příprava výstavy František Pečený a Heřmanova Huť, 23. 11.– 18. 2. 2018  

Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu i mimo muzeum 

autorská a kurátorská spolupráce na výstavě Plzeň ve století světla, 24.2.–4.6. 

autorská a kurátorská spolupráce na výstavě Plzeňské kamnářství, Národopisné muzeum Plzeňska,   

11. 5.–1. 10.  

kurátorská příprava výstavy Vinzenz Janke – umění podmalby, 19. 10. – 7. 1. 2016 

odborná spolupráce na výstavě Svět kachlových kamen. Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech, 

Oblastní muzeum v Mostě, 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018   

Oddělení prehistorie 
Zapůjčením exponátů jsme se podíleli na putovní výstavě „Keltové v jihozápadních Čechách“, která byla 

vPlzeňském kraji instalována v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích.  

Pro Městský úřad ve Stodu jsme uspořádali výstavu o archeologických výzkumech a nálezech na Stodsku, 

která byla instalována v rekonstruované kapli bývalého špitálu. V rámci této akce proběhla i stejnojmenná 

přednáška. 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Burgen in der Region Pilsen - Luftaufnahmen" im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut, 20. 2. 2016 – 

8. 1. 2017 (M. Čechura, P. Braun) 

Archeologie ze vzduchu. Možnosti a výsledky letecké archeologie na Plzeňsku a Rokycansku, Muzeum 

Dr. B. Horáka v Rokycanech, 20. 1. – 5. 3. 2017 (M. Čechura, P. Braun) 

Církevní památky západních Čech (letecké fotografie). Muzeum Nýrsko. 9. 3. – 30. 4. 2017 (M. Čechura, 

P. Braun) 

Archeologie ze vzduchu. Spálené Poříčí – zámek, 18. 5. – 30. 9. 2017 (M. Čechura, P. Braun) 

Práce na expozicích či výstavách v dalších muzeích 

Příprava materiálu pro výstavu Křižáci na zámku ve Valticích (ve spolupráci s Ostravským muzeem, 

PhDr. D. Majer). 

Oddělení starších dějin 

autorské výstavy v ZČM 

Archeologie třicetileté války v západních Čechách (J. Orna) 

Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek 1918-68 (B. Diviš, M. Hus)  

Plzeňské kamnářství (J. Orna – spoluautor)  

autorské výstavy mimo ZČM 

Jak se točí peníze, DEPO 2015 (M. Hus - autorský podíl na scénáři)  
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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) 

Jak se žilo na Plzeňsku (18 ks mincí Österreichische Währung) 

 

Zápůjčky na výstavy jiných organizací 

MJP v Blovicích, výstava Keltové v západních Čechách (6 ks mincí) 

MM Horažďovice, výstava Archeologie třicetileté války, (39 předmětů) 

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) 

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici (1 předmět)     

Muzeum čs. opevnění Králíky (4 předměty) 

Kabinet historie celnictví (5 předmětů) 

Muzeum Karlovy Vary (6 předmětů) 

NTM Praha, výstava „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“ (3 předměty)  

Hrad Velhartice, výstava „Ve službách krále“ (8 ks)  

Dům historie Přešticka, výstava „Přeštice od první písemné zmínky“ (12 ks)  

Plzeňský Prazdroj – Pivovarské muzeum, výstava „Zaniklý svět stolních společností“ (11 ks)  

Západočeská galerie v Plzni, výstava „Zmizelá Plzeň“ (2 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) 

Federace židovských náboženských obcí, pobočka Plzeň, expozice ve Staré synagoze (7 předmětů) 

JČM v Českých 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) 

Regionální muzeum v Kolíně, výstava Bitva u Kolína (15 předmětů) 

Památník národního písemnictví v Praze, výstava Ferdinand II. Tyrolský (3 předměty) 

Muzeum Sokolov, výstava 2. Světová válka (54 předmětů) 

Městská Policie Plzeň, výstava Již 25 let pracuje městská policie pro Plzeň (6 předmětů) 

Muzeum Karlovy Vary, expozice (6 předmětů)  

Oblastní muzeum v Mostě, výstava Svět kachlových kamen (2 předměty) 

 

Reprezentace a propagace 

Statutární město Plzeň, primátorský řetěz     1 ks 

počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva reprodukce:  40 ks 

počet předmětů zapůjčených z jiné organizace:    100 ks 
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Oddělení novějších dějin 

Vlastní výstavy oddělení 

Lidová zbožnost na Plzeňsku. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze – výstavní sál,  

9. 6. – 15. 11. 2017 (Krčmář, Chmelenský) 

Vlastní výstavy oddělení v prostorách jiných organizací  

Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Rokycansku. Muzeum Josefa Hyláka Radnice, přízemí a přízemní 

chodba, 30. 3. – 31. 12. 2017 (Krčmář). 

Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska na území plzeňské diecéze. Muzeum jižního 

Plzeňska v Blovicích, výstavní sál 1. patro, 1. 5. – 10. 9. 2017 (Krčmář). 

Zničené kostely. Klášter Chotěšov, klášterní chodba, 7. 5. - 24. 9. 2017 (Krčmář). 

Spoluúčast na jiných výstavách ZČM 

Plzeň ve století světla. Západočeské muzeum v Plzni – výstavní sál, 11. 2. – 22. 5. 25. 2. - 4. 6. 2017, 

zpracovány části Světlo v liturgii, Světlo v sakrálním prostoru, Kolorované diapozitivy (Krčmář) a František 

Křižík a Veřejné osvětlení (Tománková). 

Spoluúčast na expozicích jiných organizátorů mimo muzeum 

Osobnosti Nepomucka. Expozice Městského muzea a galerie Nepomuk, chodba 1. patro, od 22. 4. 2017, 

zpracovány texty Nepomuk – Janovo rodiště, Atributy sv. Jana Nepomuckého (Krčmář). 

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. 

Reprodukce předmětů na výstavy jiných organizací 

Stálá expozice Depo 2015, 10 reprodukcí. 

Výstava Plzeňské hospody aneb Z pivovaru za štamgasty, Pivovarské muzeum, 4. 5. 2017 – 31. 12. 2018,  

20 reprodukcí. 

Výstava Již 25 let pracuje městská policie Plzeň, mázhauz plzeňské radnice, 31. 3. – 21. 4. 2017,  

1 reprodukce. 

Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo Západočeské muzeum v roce 2017  

celkem:     96 ks 

výstavy tuzemské:   7 ks 

výstavy zahraniční:   0 

studijní:     0  

vědecké zpracování:   89 ks 

restaurování /konzervace:  4 ks (z toho 2 dodavatelsky)  

prezentační    0 

pro účely digitalizace:   0  

 

Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů jiným subjektům na základě smlouvy 

o poskytnutí reprodukčního práva: 158 ks. 
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Oddělení uměleckoprůmyslové 
Expozice 

Autorská a kurátorská příprava stálé expozice Umělecké řemeslo / Užité umění - otevřeno 9. 11. 2017 - 

všichni pracovníci. 

Sbírkové předměty uměleckoprůmyslového odd. zapůjčeny do stálé expozice Historie a do expozice Muzea 

církevního umění plzeňské diecéze. 

Výstavy v rámci muzea 

Autorská spolupráce na výstavě Plzeň ve století světla, ZČM v Plzni, 25. 2. – 4. 6. 2017 - Kotorová, Mleziva 

Spolupráce při přípravě výstavy Plzeňské kamnářství, 11. 5.– 1. 10. - Merglová Pánková  

Spolupráce při přípravě výstavy František Pečený a sklárna Heřmanova Huť, 23. 11.– 25. 2. 2018 - Merglová 

Pánková 

Výstavy mimo muzeum 

Kurátorská příprava výstavy Kjósa Suguri – Kjósabori, Muzeum a galerie Prostějov, 9. 2. – 24. 4. 2017 - 

Mleziva  

Kurátorská příprava výstavy Kouzlo vějířů   - Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea Mladoboleslavska,  27. 

4. –   6. 8. 2017 - Kotorová  

Kurátorská příprava výstavy Tradiční vějíře asijského kontinentu - Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea 

Mladoboleslavska, 9. 8. – 29. 10. 2017 - Kotorová 

Spolupráce na výstavách jiných organizátorů v muzeu i mimo muzeum.  

Autorská spolupráce na výstavě Svět kachlových kamen. Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech, 

Oblastní muzeum v Mostě, 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018 - Merglová Pánková  

Zápůjčky na expozice a výstavy jiných organizací 

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 (expozice městského muzea) – 15 inv. č. 

Obec Žihobce – 1 inv. č. 

Muzeum Šumavy v Sušici, Kašperské Hory („Umění gotiky v krajích Otavy a Úhlavy“) – 2 inv. č 

GAVU Cheb (expozice „Retro museum Cheb“) – 14 inv. č. 

Kjósa Suguri – Kjósabori, Muzeum a galerie Prostějov - 106 inv. č. 

Kouzlo vějířů   - Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea Mladoboleslavska - 23 inv. č.  

Tradiční vějíře asijského kontinentu - Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea Mladoboleslavska - 13 inv. č. 

Skupina P 89, Galerie Klatovy/Klenová - 2 inv. č. 

Vincenz Janke, Severočeské muzeum v Liberci - 12 inv. č. 

Být součástí, Galerie Klatovy/Klenová - 6 inv. č. 

Secese, Muzeum a galerie Prostějov - 8 inv. č. 

Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc - 1 inv. č. 

V oplatce jsi všecek tajně, Muzeum umění Olomouc, Západočeská galerie v Plzni - 2 inv. č. 

Svět kachlových kamen Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech, Oblastní muzeum v Mostě - 8 inv. 

č. 

 

Počty dočasně zapůjčených sbírkových předmětů mimo Západočeské muzeum v roce 2017  

celkem: 266 inv. č. 
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Oddělení národopisné 

Expozice  

Vzhledem k tomu, že národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni zajišťuje provoz a odbornou 

náplň stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska, byla nejpodstatnější část odborné činnosti 

pracovníků oddělení ve vztahu k tvorbě stálých expozic věnována právě zkvalitňování náplně stálé 

expozice Národopisného muzea Plzeňska.  

V roce 2017 byla dokončena instalace nové části stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska věnované 

tématu zvykosloví Plzeňska. Tematicky byla nová část stálé expozice zaměřena na dokumentaci 

přechodových rituálů v životě jednotlivce. Vedle toho byla zahájena práce na tvorbě druhé části této 

expozice s pracovním názvem „Rok na vsi“, věnované výročním rituálům plzeňského venkova. Za tímto 

účelem došlo v roce 2017 k drobným stavebním úpravám prostor 2 patra bývalé proboštské rezidence a 

současně s tím také k úpravám stávajících výstavních vitrín. Instalace tohoto nového expozičního celku je 

plánována na rok 2018.  

Vedle toho došlo v roce 2017 k otevření dalšího oddílu stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska, 

věnované plzeňskému maloobchodu. Expoziční celek s názvem „Obchod koloniálním zbožím z konce 19. 

století“ byl zřízen v nevyužívané přízemní místnosti Gerlachovského domu, navazující na obslužnou chodbu 

a stálou expozici lékárny. Při této příležitosti byl pracovníky oddělení konzervace restaurován kupecký pult 

s rozměrnou plastikou kupeckých ryb a zásuvkový regál ze 70. let 19. století. Na vybavení této části stálé 

expozice přispěla Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje.  

Ve spolupráci s oddělením pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze byly v letech 2016 a 2017 

shromážděny podklady pro tvorbu jednoho ze segmentů nově připravované stálé expozice v Pinkasově 

synagoze v Praze. 

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: 437 inv. č.; 484 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. 

Magistrát města Plzně (vybavení reprezentačních prostor MMP). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. 

č.): 13; 13 jednotlivin.  

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 etnografické 

zapůjčeno (inv. č.): 2; 2 jednotliviny.     
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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. 

Obecní úřad 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.    

Obecní úřad Úterý (vybavení reprezentačních prostor OÚ). 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 19. století“, stálá expozice Národopisného muzea 

Plzeňska. Z Pivovarského muzea v Plzni zapůjčeno 3 inv. č.; 30 jednotlivin. 

Výstavy 

Obdobně jako v předchozích letech, také v roce 2017 byla tvorba vlastních autorských výstav 

národopisného oddělení značně omezena z důvodu realizace generální inventarizace a nutnosti nově 

uspořádat některé sbírkové fondy, uložené v depozitárních prostorách Národopisného muzea Plzeňska a v 

externích depozitářích. I přesto však nebylo možné vlastní výstavní činnost národopisného oddělení 

utlumit do takové míry, jako v letech 2014 a 2015. 

Vlastní autorské výstavy oddělení 

 „Zima na skle“, sklepení Chotěšovského domu (29. 11. 2017 – 14. 1. 2018). Autor scénáře: Tomáš 

Bernhardt. 

 „Plzeňské kamnářství“, výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska (12. 5. – 1. 10. 2017). Autoři scénáře: 

Michal Chmelenský, Jiří Orna, Jan Mergl. 

 „Slunce, voda, vzduch: staré plzeňské plovárny, lázně a koupadla“, průjezd Národopisného muzea 

Plzeňska (15. 7. 2017 – 1. 10. 2017). Autoři scénáře: Jana Slámová, Lukáš Mácha, Marek Sivák. 
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 „Lidová zbožnost na Plzeňsku“, letní refektář Muzea církevního umění Plzeňské diecéze (9. 6. 2017 – 5. 11. 

2017). Autoři scénáře: Michal Chmelenský, Luděk Krčmář.  

 

Autorská spolupráce na výstavách v rámci organizace 

„Plzeň ve století světla“, hlavní budova Západočeského muzea v Plzni, p. o. (25. 2 2017 - 4. 6. 2017). Autor 

scénáře: kolektiv autorů. 

Autorská spolupráce na výstavách mimo organizaci 

„Vendelín Budil a Plzeň“, mázhaus plzeňské radnice (9. – 27. 10. 2017). Autorka scénáře: Kateřina 

Zvěřinová (Odbor kultury Magistrátu města Plzně). 

„Josef Wünsch – učitel, cestovatel, spisovatel“, Národopisné muzeum Plzeňska, PF UK Praha (26. 4. 2017 – 

30. 6. 2017). Autoři scénáře: Jana Kepartová, Magdaléna Šustová, Jan Lehner, Michal Chmelenský. 

„Zaniklý svět stolních společností, aneb Sociální síť před sto lety“, Plzeňský Prazdroj, a. s. / Pivovarské 

muzeum v Plzni (5. 12. 2016 – 1. 5. 2017). Autoři scénáře: Tomáš Bernhardt, Anna Peřinová. 

„Zmizelá Plzeň“, Západočeská galerie v Plzni, p. o., výstavní síň „13“ (04. 11. 2016 – 05. 2. 2017). Autoři 

scénáře: Petr Domanický, Jana Domanická, Tomáš Bernhardt.  

„Lidová architektura Plzeňského kraje“, putovní výstava připravená u příležitosti Dnů lidové architektury 

2017 Muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. Autoři scénáře: kolektiv autorů. 

Spolupráce na přípravě výstav cizích subjektů v rámci organizace 

"Cestou necestou aneb Známé i neznámé památky Plzeňského kraje“ /autorská výstava výtvarných prací 

Václava Englera/ průjezd Chotěšovského domu (11. 10. 2017 - 25. 2. 2018). 

„Nahoře dole: od všeho trochu: tužkou, štětcem, dlátem …“ /autorská výstava výtvarných děl Ludmily 

Kristové/ sklepení Chotěšovského domu (3. 2. - 18. 6. 2017). 

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu výstav v rámci organizace 

„Plzeň ve století světla“, hlavní budova Západočeského muzea v Plzni, p. o. (25. 2 2017 - 4. 6. 2017). 

Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 114; 139 jednotlivin. 

„Lidová zbožnost na Plzeňsku“, letní refektář Muzea církevního umění Plzeňské diecéze (9. 6. 2017 – 5. 11. 

2017).  

Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 107; 107 jednotlivin. 

„Plzeňské kamnářství“, výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska (12. 5. – 1. 10. 2017). 

Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 50; 132 jednotlivin. 

„Slunce, voda, vzduch: staré plzeňské plovárny, lázně a koupadla“, průjezd Národopisného muzea Plzeňska 

(15. 7. 2017 – 1. 10. 2017).  

Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 21; 22 jednotlivin. 

Josef Wünsch – učitel, cestovatel, spisovatel, Národopisné muzeum Plzeňska, PF UK Praha (26. 4. 2017 – 

30. 6. 2017).  

Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 4; 4 jednotliviny. 

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 - 30. 4. 2018). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 

14; 14 jednotlivin. 
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"Plzeňské hospody aneb z pivovaru za štamghasty", Pivovarské muzeum v Plzni (4. 5. 2017 – 31. 12. 2017). 

Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 3; 3 jednotliviny. 

„V oplatce jsi všecek tajně“ / Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře, Muzeum umění Olomouc, 

p. o. (23. 3. 2017 – 10. 9. 2017). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 1; 1 jednotlivina. 

„Loutková akademie“, Sladovna Písek, o. p. s. (13. 5. 2016 - 5. 2. 2017). Autorka scénáře: Markéta 

Formanová. Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 84; 103 jednotlivin.  

"Zaniklý svět stolních společností, aneb sociální síť před sto lety", Plzeňský Prazdroj, a. s. / Pivovarské 

muzeum v Plzni (24. 10. 2016 - 31. 5. 2017). Autoři scénáře: Tomáš Bernhardt, Anna Peřinová. Z podsbírky 

etnografické zapůjčeno (inv. č.): 32; 32 jednotlivin. 

“Gottfried Lindauer´s New Zealand: The Māori Portraits”, AUCKLAND ART GALLERY TOI O TĀMAKI. Ve 

spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni, p. o. (22. 10. 2016 - 19. 2. 2017). Z podsbírky etnografické 

zapůjčeno (inv. č.): 3; 3 jednotliviny. 

„Kronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880 – 1934)“, Západočeská galerie v Plzni, p. o. 

(11. 10. 2016 – 8. 1. 2017). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 1; 1 jednotlivina. 

„Zmizelá Plzeň“, Západočeská galerie v Plzni, p. o. (17. 10. 2016 - 15. 2. 2017). Z podsbírky etnografické 

zapůjčeno (inv. č.): 2; 2 jednotliviny. 

Výpůjčky sbírkových předmětů z jiných než výstavních důvodů 

Zhotovení volné kopie pastýřské trouby NMP 12556 a restaurování předmětu inv. č. NMP 65440. 

Vypůjčitel: Ing. Jaromír Konrady. Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 2; 2 jednotliviny. 

Výpůjčky předmětů z pomocné dokumentace etnografické podsbírky 

Stálá expozice Muzea Josefa Hyláka v Radnicích (6. 2. – 31. 12. 2017). Zapůjčeny 2 předměty.  

"Škola v proměnách času", Dům historie Přešticka (1. 10. 2017 - 31. 1. 2018). Zapůjčen 1 předmět.  

Zhotovení elektronických kopií za účelem přípravy nástěnného kalendáře na rok 2018. Realizátor / 

vypůjčitel: SOS print s. r. o. Z pomocného fondu podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 26; 26 

jednotlivin. 

Zápůjčky sbírkových předmětů na výstavy od cizích subjektů 

„Plzeň ve století světla“, hlavní budova Západočeského muzea v Plzni, p. o. (25. 2 - 4. 6. 2017). Výpůjčka z 

Národního technického muzea: 1 inv. č.; 1 jednotlivina. 

„Plzeňské kamnářství“, výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska (12. 5. – 1. 10. 2017). Výpůjčka od 

firmy Bio Czech Energy, s. r. o.: 1 jednotlivina. 

Počet vystavených sbírkových předmětů v rámci organizace 

autorské výstavy oddělení:     178 inv. č. (261 jednotlivin) 

výpůjčky mimo národopisné oddělení:   634 inv. č. (716 jednotlivin) 

celkem:        812 inv. č. (977 jednotlivin) 

Počet zapůjčených sbírkových předmětů mimo organizaci 

výstavy a stálé expozice:      635 inv. č. (771 jednotlivin) 

výpůjčky z jiných než výstavních důvodů:    2 inv. č. (2 jednotlivin) 

předměty z pomocných fondů podsbírky:   29 

Počet vypůjčených sbírkových předmětů od cizích subjektů 

výstavy a stálé expozice:     5 inv. č. (32 jednotlivin) 

Centrum paleobiodiverzity 

Výstava Pfinztal (22.4.-28.5),výstavní síň MBH – ul. J. Knihy (ve spolupráci s Městem Rokycany), kurátor 

M. Korandová 
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Mediální výstupy výstavy 

Čeští a němečtí výtvarníci si dali sraz s diváky v nové galerii Muzea dr. B. Horáka, Rokycanský deník, Region 

Zpravodajství Rokycany, č. 118, 23. 5.2017 

Nová výstavní síň patří umělcům, Rokycanský deník, Titulní strana, Rokycany č. 117, 22. 5. 2017 

Výstava Vzpomínky (28. 6. - 8. 10.), výstavní síň MBH – ul J. Knihy (ve spolupráci s Městem Rokycany), 

kurátor M. Korandová 

Mediální výstupy výstavy 

Rokycany přiblíží díla Runtové, Rokycanský deník, Region Zpravodajství, Rokycany, č. 148, 27. 6. 2017 

Výstava připomene staré Rokycany, Plzeňský deník, Poznáváme Česko, Plzeň, č. 148, 27. 6. 2017 

Runtová přibližuje staré Rokycany, Rokycanský deník, Region Zpravodajství, Rokycany, č. 149, 28. 6. 2017 

Malířka Olga Runtová je u kolébky kalendáře 2018, Rokycanský dení, Region Zpravodajství, Rokycany, č. 

151, 30. 6. 2017 

Oddělení botanické 

Spoluúčast na jiných výstavách ZČM  

O. Peksa spoluautorem (fotografie, instalace) výstavy „Návrat lišejníků aneb Fabián má zase vousy“ – 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 13. 1. – 5. 3. 2017. 

Příprava výstav a expozic 

Příprava výstavy „Kořeny“ (2018): vypracování libreta, zkoušky materiálu, výroba předmětů, spolupráce s 

organizací Totem, ZUŠ Trnka, ZUŠ Dobřany atd. (S. Pecháčková, R. Bláhová, A. Čízková, O. Peksa). 

Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo Západočeské muzeum v roce 2017 

celkem 92, z toho studijní 92  

Oddělení zoologické 

Výstava  

Společenský život hmyzu (od 24. března do 28. května 2017, kurátor: Ivo Těťál) 

Výpůjčky na výstavy jiných organizací  

3 výpůjčky, 42 sbírkových předmětů (34 inv. čísel)  

„Loutková akademie ve Sladovně v Písku“ – Sladovna Písek, o. p. s. (od 14. 5. 2016 do 28. 2. 2017, 11 

položek, 19 ks) 

„Den otevřených dveří Povodí Vltavy (závod Berounka), 24.– 25. 3. 2017 (19 položek, 19 ks) 

„Dny pro školy (Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem“ – AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les, 

Přimda, 6. 4. – 18. 5. 2017, 4 položky, 4 kusy)  

 

Výpůjčky do stálých expozic jiných organizací  

1 výpůjčka, 10 sbírkových předmětů (10 inv. čísel) 

Městské muzeum Mariánské Lázně 
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Knihovna Západočeského muzea v Plzni  

Vlastní výstavy 

V průběhu roku bylo v prostorách knihovny uspořádáno 15 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 

Vybrány a zapůjčeny celkem 3 svazky vzácných tisků ze sbírkového fondu pro novou expozici Užité umění – 

umělecká řemesla.  

Spoluúčast na výstavách jiných organizací 

Na výstavu „Světla, šero, temnoty“, kterou instalovala Západočeská galerie, byly vybrány a zapůjčeny 2 ks 

ze vzácných tisků. Na další výstavu Unie výtvarných umělců byly zapůjčeny 2 ks vzácných svazků.  

Celkem se knihovna podílela na 2 výstavách. 

Muzeum loutek 

výstavy 

Josef Skupa – Dnes a denně zázraky (27. 4. 2017 – 31. 3. 2018) 

Ve škole před 100 lety (26. 5. – 30. 11. 2017) 

Kinetický dvorek 2017 

Kouzlo loutek na svojšínském zámku (11. 6. 2017 – 31. 12. 2017) 

Návštěvnost v roce 2017: 23 330 osob 

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 

výstavy 

Člověk je třtina větrem se klátící, 1. 4. – 21. 5. 

Lidová zbožnost na Plzeňsku, 9. 6. – 5. 11. 

Výstavy školních prací v mazhausu muzea 

Výstava dětských prací ZUŠ Jagellonská, 1. 4. – 5. 11. 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

výstavy 

Návrat lišejníků, 13. 1. – 5. 3. 2017  

Archeologie ze vzduchu, 20. 1. – 5. 3.2017   

Tradice a krása řemesla v Oselcích, 27. 1. – 19. 3. 2017 

Sochař Václav Koukolíček a Rokycansko, 24. 3. – 28. 5. 2017 

Otakar Strýhal, malíř brdské krajiny, 31. 3. – 28. 5. 2017  

Rokycany – Pfinztal, 22. 4. – 28. 5. 2017  

Vlakem do světa, 17. 4. – 24. 9. 2017 413 os. autorská 

Včela, kouzelnice hmyzí říše, 23. 6. – 8. 9. 2017 

Olga Runtová – Vzpomínky, 29. 6. - 8. 10. 2017 

Půlstoletí s Rokytkou, 22. 9. - 5. 11. 2017 

Rokycany a jejich mistr Jan, 27. 10. - 31. 12. 2017  

Vánoce s Charitou, 10. 11. - 31. 12. 2017 
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Vysvědčení v proměnách času, 24. 11. - 31. 12. 2017    

Spoluúčast oddělení na jiných výstavách jiných organizátorů  

H. Wenigová, příprava a realizace výstavy: „Tradice a krása řemesla v Oselcích“, ve spolupráci se Střední 

školou Oselce, výstavní síň v ul. J. Knihy, (27. 1. – 19. 3. 2017).  

Vlastní autorské výstavy v organizaci 

příprava a realizace výstavy: „Otakar Strýhal, malíř brdské krajiny“, spoluautoři Lukáš Paleček, H. 

Wenigová, velký výstavní sál MBH, (31. 3. – 28. 5. 2017). Výstava doplněná z fondů MBH. instalované 

předměty MBH v počtu 6 př.  

výstava „Olga Runtová – Vzpomínky“, oba výstavní sály Knihova ulice MBH, autor scénáře, kurátorka: M. 

Korandová z Centra paleobiodiversity – pracoviště Rokycany (29. 6. – 8. 10. 2017).  instalované předměty 

MBH v počtu 341 př. 

Spoluúčast na jiných výstavách jiných organizátorů  

Rokycany - Pfinztal, oba výstavní sály Knihova ulice, M. Korandová z Centra paleobiodiversity – pracoviště 

Rokycany (22. 4. - 28. 5. 2017). Organizátor Město Rokycany. 

Oddělení historie a společenských věd 

Expozice 

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu stálých expozic v rámci organizace: 

Oddělení historie a společenských věd, nové části expozice (slepé schodiště „Jeptiška“ v přízemí), hlavní 

budova Muzea Dr. Bohuslava Horáka a expozice Rokycansko v minulosti: 66 inv. č. 

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu stálých expozic jiných organizací  

Město Ostrov, expozice „Ostrovsko a hornictví“, stálá expozice Šluknovského zámku. Zapůjčeno 6 inv. č. 

(od roku 2014). 

Město Rokycany, zapůjčen soubor obrazů rokycanských starostů za účelem prezentace v prostorách 

radnice. Zapůjčeno 8 inv. č. (od roku roku 2001). 

Výstavy 

Vlastní autorské výstavy v organizaci  

příprava a realizace výstavy „Archeologie ze vzduchu“, velký výstavní sál MBH, autor scénáře: M. Čechura 

(20. 1. 2017 – 5. 3. 2017). 

„Sochař Václav Koukolíček a Rokycansko“, malý výstavní sál MBH, autor scénáře: V. Vondrovská, M. 

Merglová Stránská (24. 3. 2017 – 28. 5. 2017), Instalované sbírkové předměty: 37 inv. čísel. 

příprava a realizace výstavy „Vlakem do světa“ (včetně ikonografie a doprovodných textů), (16. 6. 2017 – 

24. 9. 2017, J. Lehner) 

příprava a realizace výstavy „Rokycany a jejich mistr Jan“, oba výstavní sály v ul. J. Knihy (26. 10. 2017 – 22. 

2. 2018), autor scénáře: R. Křížková Červená, kurátorka a autorka edukačního programu: M. Merglová 

Stránská. Instalované sbírkové předměty: 130 inv. čísel. 
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Spoluúčast oddělení na jiných výstavách jiných organizátorů  

příprava podkladů a konzultace při realizaci výstavy „Josef Wünsch: učitel, cestovatel, spisovatel“, autorka 

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. z Karlovy univerzity v Praze, Národopisné muzeum Plzeňska (25. 4. 2017 – 

30. 6. 2017), J. Lehner 

Příprava výstav a expozic 

příprava putovní panelové výstavy „Lidová architektura Plzeňského kraje“ (M. Merglová Stránská, V. 

Vondrovská) 

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu výstav v rámci organizace  

Sochař Václav Koukolíček a Rokycansko (24. 3. 2017 – 28. 5. 2017), instalované sbírkové př.: 37 inv. čísel. 

Otakar Strýhal, malíř brdské krajiny (30. 3. 2017 – 28. 5. 2017), instalované sbírkové př.: 7 inv. čísel. 

Olga Runtová – Vzpomínky (28. 6. 2017 – 8. 10. 2017), instalované sbírkové př.: 341 inv. čísel. 

Vlakem do světa (16. 6. 2017 – 24. 9. 2017), instalované sbírkové př.: 36 inv. čísel. 

Rokycany a jejich mistr Jan (26. 10. 2017 – 22. 2. 2018), instalované sbírkové př.: 130 inv. čísel. 

Vánoce s Charitou (10. 11. 2017 – 7. 1. 2018), instalované sbírkové př.: 3 inv. čísla 

Vysvědčení v proměnách času (24. 11. 2017 – 31. 1. 2018), instalované sbírkové př.: 17 inv. čísel. 

Josef Wünsch: učitel, cestovatel, spisovatel (25. 4. 2017 – 30. 6. 2017), instalované sbírkové př.: 12 inv. 

čísel. 

 

Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům 

na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva: 288 

Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo MBH v roce 2017 

celkem: 164 ks, z toho:  

výstavy tuzemské   35 ks   

výstavy zahraniční  0  

studijní     0  

vědecké zpracování  0  

restaurování/konzervace   72  

rekatalogizace   30 ks  

prezentační   14 ks   

pro účely digitalizace   0 

z jiných důvodů    0  

 

Oddělení přírodních věd  

Výstavy  

Vlastní autorské výstavy v organizaci  

„Návrat lišejníků aneb Fabián má zase vousy“, J. Šoun, 12. 1. – 5. 3. 2017, nebyly instalované žádné 

sbírkové předměty. 

Vlastní autorské výstavy mimo organizaci 

„Když jsem šel z hub“, Dům kultury Ostrov u K. Varů, M. Šandová, 20. 6. – 10. 9. 2017, 516 návštěvníků. 

Vystaveny duplikáty a zvětšeniny fotografií o 88 ks (pouze nesbírkové př.)  



95 
 

Spoluúčast oddělení na jiných výstavách jiných organizátorů  

příprava a realizace výstavy: „Včela – kouzelnice hmyzí říše“, MBH, 22. 6. – 10. 9. 2017, Český svaz včelařů 

ZO Rokycany, M. Süssová (popisky, doprovodný text pro návštěvníky, instalace a propagace, doprovodný 

program pro školy) 

„Půlstoletí s Rokytkou“, MBH, 22. 9. – 5. 11. 2017, Klub tanečních souborů Rokytka, S. Volková  

příprava a realizace: „Vánoce s Charitou“, MBH, 10. 11. – 31. 12. 2017, Oblastní charita Rokycany, S. 

Volková (instalace a propagace, tvořivá dílna k výstavě Vánoce s Charitou) 

Příprava výstav a expozic:  

příprava výstavy: „Po stopách Brouka Pytlíka“ na rok 2018 – výběr entomologického materiálu (M. 

Süssová) 

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 inv. čísel 

Výpůjčky sbírkových předmětů z MBH na výstavy do jiných organizací:  

výstava „Když jsem šel z hub…“, Dům kultury Ostrov u Karlových Varů – fotografie sbírkových předmětů 

(houby) a biotopů  - celkem 88 ks (duplikáty) a doprovodný program pro školy (pexeso houby, 3 sady 

puzzle houby 2x kvarteto houby, 3x omalovánky a kvízy),  1x „Malá houbová kuchařka“ ve formátu PDF. 

Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům 

na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva: 0 

Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo MBH v roce 2017, celkem: 0 ks  

Oddělení informací a knihovna 

Vlastní autorské výstavy v organizaci 

příprava a realizace výstavy „Vysvědčení v proměnách času“ (zapůjčena z Národního pedagogického 

muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, doplněná o učebnice a další školní pomůcky sb. fondu MBH – 

částečně autorská J. Pěnkavová). 24. 11. 2017 – 31. 1. 2018). Instalované sbírkové předměty: 17 inv. čísel. 

Výpůjčky sbírkových předmětů z MBH na výstavy do jiných organizací:  

Zapůjčení předmětů na výstavu Klobouky našich prababiček (Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích) 16. 3. – 

21. 5. 2017, zapůjčeno 11 př. 

 Dvě století rukopisů zelenohorského a královédvorského (Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích), 1. 9. 2017 

– 27. 1. 2018, zapůjčeno 11 př. 

 Za bílým zlatem, aneb Bavlna a její využití (Muzeum Českého krasu v Berouně) 19. 10. 2017 – 1. 4. 2018, 

zapůjčeno 5 př. 

Výpůjčky sbírkových předmětů z MBH pro přípravu výstav v rámci organizace  

na výstavu Olga Runtová, 29. 6. 2017 – 8. 10. 2017,    3 ks 

na výstavu Rokycany a jejich Mistr Jan, 27. 10. 2017 – 22. 2. 2018,  18 ks 

Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům 

na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva:   0 

 

Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo MBH v roce 2017 

celkem         27 ks 
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CELKEM za MBH v roce 2017: 

Počet zapůjčených sbírkových předmětů mimo MBH:  191 ks, z toho:   

výstavy tuzemské  62 ks 

výstavy zahraniční  0  

výstavy studijní   0  

vědecké (studijní) zpracování 0  

restaurování/konzervace         85 ks  

rekatalogizace   30 ks  

prezenční (vč. reprezentace) 14 ks  

pro účely digitalizace  0  

z jiných důvodů   0 

  

Počet poskytnuté digitalizované dokumentace sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům 

na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva: 288 

Knihovna Západočeského muzea v Plzni 

Návštěvnost knihovny 

Knihovnu navštívilo celkem 496 čtenářů. Z toho bylo celkem 4 badatelské návštěvy. Jako průměrný počet 

návštěv knihovny lze uvést 5 čtenářů denně (ve dnech, kdy je knihovna otevřena). Odhad jejich 

prezenčních výpůjček je určen na 3.520 kusů. Absenčních výpůjček, pro zaměstnance muzea, bylo 128. 

Formou MVS bylo pro čtenáře zapůjčeno celkem 7 výpůjček a 10 požadavků na kopie. Naopak z naší 

knihovny bylo vyžádáno celkem 2 MVS. 

Návštěvnost výstavek 

V průběhu roku bylo v prostorách knihovny uspořádáno 15 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 249 návštěvníků. Knihovna v r. 2017 se opět mohla podílet na akci Muzejní noc a tak byla při 

této příležitosti knihovna otevřena a navštívena zhruba 800 návštěvníků.  

Návštěvnost webových stránek (online katalog) 

Jako uživatele služeb knihovny je nutno dále počítat návštěvníky webovských stránek knihovny. 

Návštěvníků online katalogu OPAC bylo celkem 4.847. 

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 768 návštěvníků při akci 

Muzejní noc a při akci Noc literatury 100, celkem tedy 1364 návštěvníků.  

Za čtenářské průkazy čtenářů bylo vybráno v r. 2017 celkem 1.100,- 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 3.075 kusů publikací od 9 titulů publikací (Erica 24, Sborník, Archeologie ZČ 

11 a 12, Lidová zbožnost na Plzeňsku, Nové české depoty doby bronzové, Plzeň na historických 

diapozitivech, Hnízdní rozšíření, Umělecké řemeslo Blízkého východu, Výroční zpráva za rok 2016).  
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Za účelem prodeje bylo vyskladněno celkem 813 kusů nových publikací v celkové hodnotě 82.613 Kč 

a 96 starých publikací v hodnotě 4.124,- Kč, tržby prodej celkem byly 86.737,- Kč. Výměnou, povinnými 

a pracovními výtisky a pro účely propagace bylo rozesláno 2096 kusů nových publikací a 9 starých titulů. 

Z knihovny bylo vyexpedováno za rok 2017 celkem 2.105 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 ve Frýdku-Místku. V průběhu roku 

byla poskytována metodická pomoc na základě vyžádání všemi technickými prostředky. 

Knihovna Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 
V roce 2017 celkem 10 čtenářů z řad veřejnosti uskutečnilo alespoň jednu výpůjčku, dohromady 10 

pracovníků muzea mělo v roce 2017 alespoň jednu výpůjčku, celkem 20 osob, nejsou počítáni návštěvníci 

internetu. Knihovnu navštívilo celkem 21 čtenářů, kteří uskutečnili 73 výpůjček. Návštěvníků internetu 

celkem 25. 

Výpůjček ve studovně bylo uskutečněno celkem 73, zaměstnancům mimo studovnu bylo půjčeno 98 

knižních jednotek, do příručních knihoven oddělení bylo odevzdána 1 knižní jednotka, na vazbu 50 knižních 

jednotek, interní zápůjčka (revers) 38, výpůjčky jiným organizacím na výstavy 27 knižních jednotek, 

meziknihovní služby odeslané 5 jednotek (Ostravská univerzita, Oblastní muzeum v Lounech), 

meziknihovní služby přijaté 2 výpůjčky. Celkem jde o 294 výpůjček.Kopírovací služby byly poskytnuty 

v rozsahu 60 stran A4 jednostranně. V roce 2017 bylo v knihovně vystaveno 8 badatelských listů.  

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 2017 

se podařilo zorganizovat řadu návštěvnicky úspěšných výstav. Mezi ně patří výstava „Pistole, pušky a 

samopaly Československých zbrojovek v letech 1918 – 1968“, „Plzeňské kamnářství“ a výstava 

„Společenský život hmyzu“. Velkému zájmu návštěvníků se také těšily některé zapůjčené výstavy např. 

„Fenomén MERKUR“ a výstava „Bob Dylan - Neznámá tvář známého umělce“. Velký zájem návštěvníků 

zaznamenaly také některé výstavy v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech např. výstava „Včela – 

kouzelnice hmyzí říše“ a nebo výstava „Vlakem do města“. 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 zážitkový výukový program určený dětským skupinám „Ve škole před 100 lety“ pod 

vedením Mgr. Markéty Formanové, vedoucí Muzea loutek byl návštěvnicky velmi úspěšný. 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 21. 10. 2017 doprovodným programem. Do stálé expozice 

„Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“ byl volný vstup a probíhaly zde každou hodinu komentované 

prohlídky. Velkému zájmu dětí a dospělých se také těšila archeologická dílna, která byla jedním z 

doprovodných programů.  
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Fotoateliér 
UMPRUM 

reprodukce fotografií, orient – 11obr. 

foto sb. předmětů orientu, (zbraně, šperky, užité umění orientu) -726obr  

textil orientu – 212 obr. 

sb. předměty do expozice a power pointů – 3 792 obr. 

plakát zápůjčka – 2 obr. 

vějíře – 17 obr. 

koberce orient – 31obr. 

sklo Heřmanova Huť + detaily – 239 obr. 

instalace výstavy Fr. Pečený a sklárna Heřmanova Huť – 28 obr. 

výstava Fr. Pečený a sklárna Heřmanova Huť – 83 obr. 

vernisáž nové expozice Užité umění – 138 obr. 

vernisáž Fr. Pečený a sklárna Heřmanova Huť – 116 obr. 

volně stojící předměty v expozici Užité umění – 63 obr. 

dodatek sb. předmětů ve vitrínách Užité umění – 39 obr. 

interiér expozice Užité umění – 32 obr. 

 

ZOOLOGIE 

vernisáž Společenský život hmyzu – 51 obr. 

výstava Společenský život hmyzu – 43 obr. 

 

NOVOVĚK 

plakáty z depozitáře – 30 obr. 

křest knihy Plzeň očima V. Houdy  -14 obr. 

vernisáž Lidová zbožnost na Plzeňsku – 42 obr. 

výstava Lidová zbožnost na Plzeňsku – 25 obr. 

 

KNIHOVNA  

staré tisky a přírůstky – 170 obr. 

41. knihovnický seminář – 110 obr. 

 

PEDAGOG 

práce s dětmi v expozicích 30 obr. 

 

INVESTOR   

plošina pro invalidy – 12 obr. 

parkoviště po Inwestu – 5 obr. 

jednotlivé vitríny v expozici Užitého umění včetně čísel – 161 obr. 

 

NÁRODOPIS  

vernisáž Plzeňské kamnářství – 63 obr. 

Slunce, voda, vzduch 67 obr. 

výstava Plzeňské kamnářství – 48 obr. 

Slunce, voda, vzduch – 22 obr. 

vánoční dílny pro veřejnost – 142 obr. 

 

RESTAURÁTOŘI  

čepec před restaurováním – 7 obr. 
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praporek k soše před restaurováním – 19 obr. 

 

MUZEUM LOUTEK   

vernisáž J. Skupa - Dnes a denně zázraky – 95 obr. 

výstava J. Skupa – Dnes a denně zázraky – 25 obr. 

venkovní panelová výstva – 23 obr. 

děti při práci v expozici školy – 50 obr. 

expozice školní třídy – 20 obr. 

 

TISKOVÉ ODD. 

výstavy Fenomén Merkur – 47 – obr. 

Plzeň ve století světla – 30 obr. 

Bob Dylan – 49 obr. 

vernisáže Nahoře dole – 62 obr. 

Bob Dylan – 67 obr. 

37. sympozium Smetanovské dny -18 obr. 

 

STŘEDOVĚK – vernisáž Pistole, pušky a samopaly – 46 obr. 

výstava Pistole, pušky a samopaly 37 obr. 

 

V průběhu roku jsou vykonávány práce spojené s fotografováním a provozem pracoviště. Nákupy 

materiálu, přenos dat do PC a úprava snímků v počítači. Fotografie zhotovené za tento rok pro tisk, 

propagaci, do power pointů, sbírkové předměty z depozitářů  - celkem 4 987 obrázků. Dokumentární 

fotografie za tento rok – celkem 1.659 obrázků.  

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 82 školních skupin, celkem 1993 dětí. 

Škola mladých archeologů ve stálých expozicích Archeologie a Historie  

Program probíhá po dobu čtyř týdnů a je zaměřen na praktické ukázky pravěkých a středověkých řemesel a 

každodenního života. Je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro víceletá gymnázia. 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). V roce 2017 byl realizován 

od 31. 10. do 1. 12. 2017. Programu se zúčastnilo 596 dětí ze základních škol a víceletých gymnázií.  
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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 zúčastnilo 39 skupin, celkem 917 dětí. Součástí projektu bylo též 

zajištění 4 tematických workshopů pro účastníky Loutkářského festivalu v Litomyšli v červenci 2017, 

kterých se zúčastnilo cca 200 osob. 

Komentované vycházky Na kupecké stezce ve Starém Plzenci 

V  květnu a červnu jako nadstavbový program k expozici Historie probíhají komentované vycházky s 

názvem Na kupecké stezce ve Starém Plzenci. Vycházky kopírují naučnou stezku Stará Plzeň a kupci. 

Program je zaměřen na období raného středověku, na obchodní stezky, které tímto územím procházely – 

Řezenskou a Norimberskou a na význam tohoto přemyslovského hradiště v počátcích vzniku Českého 

státu. V roce 2017 se zúčastnilo 90 osob. 

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 2017 do něj bylo zapojeno přes 900 institucí z celého světa. Západočeské muzeum nabídlo volný 

vstup, komentované prohlídky v expozicích „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje -  expozice Archeologie 

a Historie“, panelovou výstavu a archeologickou dílnu pro děti i dospělé. 

Geologická olympiáda 

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 21. -25. 8. 2017. Byl zaměřen na archeologii a paleontologii. Vzhledem k 

rekonstrukci muzea byla zvolena putovní varianta. Děti navštívily Archeopark Bärnau u Tachova, ZOO 

Plzeň, Muzeum Českého krasu Beroun, Koněpruské jeskyně a lomy, kde je možné provádět 

paleontologické sběry a Horní hrad v Krušných horách (Hauenštejn) s noclehem. Tábora se zúčastnilo 14 

dětí. 
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Doprovodné programy k výstavám 

Výtvarný program k výstavě Plzeň ve století světla  

Výstava se konala v rámci 37. ročníku festivalu Smetanovské dny na téma „Světlo, stíny a tma v české 

kultuře 19. století“. Program se odehrával v prostoru tzv. Ateliéru, kde si děti mohly vyrobit vlastní 

krasohled. Cílem programu bylo umocnit zážitek z výstavy, nechat děti projevit vlastní fantazii i kreativitu. 

Program byl vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Provázanost s RVP: vzdělávací oblasti Člověk 

a jeho svět (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas), Člověk a společnost, Umění a kultura. Program 

navštívilo během 3 měsíců 28 skupin, celkem 615 dětí.   

Doprovodný program k výstavě Plzeňské kamnářství 

Výstava „Plzeňské kamnářství“ byla věnována bohaté historii kamnářského řemesla na Plzeňsku od 

středověku po současnost. Doprovodný program se uskutečnil v prostorách bývalé mydlárny 

Chotěšovského domu (Náměstí Republiky). Návštěvníci si pod vedením lektora vyzkoušeli základní postupy 

výroby kachlů a hotový výrobek si pak odnesli s sebou. Součástí doprovodného programu bylo také 

kachlové pexeso. Materiál k programu byl z části sponzorován firmou Koh-i-noor. Programu se v červnu a 

září zúčastnilo 12 skupin, celkem 230 osob. 

Celkem se vzdělávacích programů v roce 2017 zúčastnilo 4351 osob. 

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v roce 2017 nabídlo, kromě 2 dočasných výstav (Člověk je 

třtina větrem se klátící, Lidová zbožnost na Plzeňsku) i bohatý doprovodný program zahrnující jak 2 

návštěvnicky úspěšné Mgr. Luďka Krčmáře, 2 koncerty, 1 večer autorských čtení, 3 komentované prohlídky 

výstav či křest nové publikace (katalogu výstavy Lidová zbožnost na Plzeňsku). Vedle toho se v mázhausu 

muzea již tradičně konala výstava 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, kterou navštívilo kolo 500 osob. Mimo muzejní akce bylo MCUPD rovněž prostorem 

církevních svátků – v kapli sv. Barbory proběhly 2 mše, k příležitosti výročí příchodu františkánského řádu 

do Plzně a poutní mše na sv. Barboru 4. prosince. V roce 2017 se Muzeu církevního umění plzeňské 

diecéze opět navázalo na tradici někdejšího Diecézního muzea a nabídlo návštěvníkům dva koncerty v 

atraktivním prostoru kaple sv. Barbory. 

V kapli sv. Barbory, resp. kapitulní síni muzea, se, stejně jako již v předchozích sezonách, tou roku 2014 

počínaje, konaly svatební obřady, organizačně zajištěné zaměstnanci pobočky, takřka každou sobotu, v 

počtu 1 až 3 za den. Svateb v objektu proběhlo zhruba 30 a MCUPD se díky nim stále více dostává do 

povědomí Plzeňanů jako velmi zajímavý a reprezentativní prostor pro uzavírání manželských sňatků, navíc 

prakticky v centru Plzně. 

Zůstala stejně pestrá struktura kulturních akcí, v pobočce realizovaných. Bohužel, některé plánované 

pořady byly odloženy a posléze účinkujícími zcela zrušeny, jako např. cyklus přednášek z dějin duchovní 

hudby se zvl. zaměřením na náš region od Mgr. Víta Aschenbrennera, Ph.D. Muzeum církevního umění loni 

nabídlo, kromě již tradičních koncertů komorní, tzv. „staré“ hudby i podvečer autorských čtení, přednášky, 

komentované prohlídky a nově rovněž výchovně vzdělávací projekt pro ZŠ a SŠ, realizovaný plzeňským 

biskupstvím. 

Z návštěvnického hlediska, lze uplynulý rok označit za standardní. Za 7 měsíců sezónního provozu 

navštívilo pobočku téměř přesně 3280 osob. Do tohoto čísla nejsou ovšem zahrnuti účastníci svateb, které 

se zde loni konaly, a kteří by v úhrnu čítaly dalších cca 1.800 osob, tj. svatební obřady jsou nepochybně 

prostředkem k dalšímu zviditelnění MCU v Plzni a okolí. 
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Ostatní činnost muzea 

Odborné konference a semináře pořádané ZČM 

Oddělení prehistorie 

Připraveno a dne 11. 2. proběhlo v přednáškovém sále ZČM zasedání Západočeské pobočky ČAS. Na 

zasedání bylo předneseno 7 referátů k novým výzkumům v Karlovarském a Plzeňském kraji. Za oddělení 

přednesena přednáška „Výzkum mohyly 21 z mladší doby bronzové na pohřebišti „U Butovské hájovny“ u 

Stříbra, okr. Tachov. 

Oddělení starších dějin 

Mezinárodní konference TRANSFORMATIONS OF LANDSCAPES: THE IMPACTS AND AFTERMATHS OF THE 

THIRTY YEARS´ WAR, 10. – 13. listopadu 2017, ve spolupráci s KAR FF ZČU v Plzni a University of 

Amsterdam´s School of Heritage, Memory, and Material Culture 

Knihovna Západočeského muzea v Plzni 

41. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií, Plzeň, Západočeské muzeum, 5. - 7. září (I. Šedo – 

přednášky), spolupráce s AMG Praha 

Muzejní pedagog 

9. – 14. 10. 2017 se v České republice konala mezinárodní konference na téma Budoucnost v rukách dětí – 

Neformální vzdělávání jako nástroj sociální změny. Záštitu nad akcí převzal ministr školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., ministr kultury ČR Mgr. Daniel Herman, hejtman 

Plzeňského kraje Josef Bernard, 1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje JUDr. Josef Knot a starostka 

města Písek Mgr. Eva Vanžurová. Konference doslova procestovala republiku, od Plzně (Techmania Science 

Center, Západočeské muzeum v Plzni a DEPO2015), přes galerii Sladovna v Písku do Veletržního paláce 

Národní Galerie v Praze – všechny tyto instituce byly zároveň organizátory a partnery celé akce. Hlavním 

partnerem akce podílejícím se také na organizačním a finančním zajištění konference bylo Západočeské 

muzeum a Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 

Konference reflektovala tři hlavní témata: děti a digitální technologie, děti a kulturní dědictví a děti a 

aktuální závažná politická a společenská témata. Jako mluvčí vystoupili např. Andy Ackerman, ředitel 

Children's museum na Manhattanu či Elisabeth Menasse, ředitelka Dětského muzea ve Vídni ZOOM (obě 

instituce vytvořily a provozují expozice pro děti o muslimské kultuře), Agnieszka Kaim z Muzea ve Gdyni či 

Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze, díky jehož úsilí vytvořil ve Veletržním paláci Ai Wei-wei 

dílo reflektující migraci. O roli muzeí z hlediska globální ekonomiky hovořil Charles Seaford, ředitel An 

Economy that Works a konsultant World Future Council ve Velké Británii. O konfliktu mezi ochranou 

společenských hodnot a bojem o vlastní přežití, které je dnes vlastní většině kvalitních muzeí na světě, 

mluvil Andreas Heinecke, sociální podnikatel a tvůrce projektu ,Dialog in the Dark´, který úspěšně přibližuje 

milionům lidí po celém světě život slepých a slabozrakých.“ Konference se konala pod hlavičkou organizace 

Hands On!, která vznikla před více než dvaceti lety z iniciativy ředitelů evropských muzeí jako neformální 

síť institucí propagující ve světě dětská muzea. Členy jsou významné i menší organizace z 20 zemí světa. 

Společným cílem těchto „hands on” institucí je snaha prezentovat mladým návštěvníkům muzea a galerie 

jako atraktivní a přátelská místa stimulující zvědavost a kreativitu, místa, kde se mohou pobavit a zároveň 

se zábavnou a nenásilnou formou vzdělávat. Dlouhodobým cílem Asociace je zvyšování povědomí 

veřejnosti o hodnotě a potenciálu dětských návštěvníků a prezentace kulturních institucí jako míst 

neformálního vzdělávání. Konference se zúčastnilo 274 účastníků z celého světa. 
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Vzdělávací semináře pro učitele: semináře se konají od roku 2014 ve spolupráci s Krajským centrem 

vzdělávání a Jazykovou školou Plzeň, mají akreditaci Ministerstva školství ČR a jsou určeny učitelům 

základních a středních škol. Dvakrát ročně zařazujeme seminář „Hrajeme si s dějinami“, který prezentuje 

edukační programy ve stálých expozicích ZČM a rovněž dvakrát ročně nabízíme semináře, které postupně 

představují všechna pracoviště ZČM a jejich edukační nabídku. Průměrný počet účastníků jednotlivých 

seminářů je 20 osob. 

Účast na odborných a vědeckých konferencí 

Ředitelství  
Mergl - 8. 3. - plenární zasedání ČV ICOM, Moravské zemské muzeum, Brno 

Mergl - 23. 2.– 25. 2. - 37. ročník mezioborového sympozia k problematice 19. století pod názvem Světlo, 

stíny a tma v české kultuře 19. století, UDU AV ČR ve spolupráci se ZČM a Plzeňskou filharmonií, příspěvek 

„Proti světlu. Dekorativní tabulové sklo v Plzni“ 

Mergl - 27. 4.–28. 4. - zasedání Europäische Lusterforschungsgesellschaft "Light & Glass“, Schloss 

Eggenberg, Graz, Rakousko, příspěvek " Beleuchtungskörper auf den Wiener Ausstellungen 1900-1918" 

Mergl -15. 10.–21. 10. - zasedání ICOM Glass, MusVerre, Sars-Poteries, Francie příspěvek „The new 

permanent Exhibiton of Glass in the Museum of West Bohemia in Plzeň“ 

Oddělení prehistorie 
Pracovníci oddělení se ve dnech 31. 5. až 2. 6. účastnili XLV. semináře archeologů z muzeí a institucí 

památkové péče při OKMA, jehož hlavním tématem byly „Aktuální elektronické evidenční systémy“. 

Seminář se konal v Ústavu Anthropos v Brně. 

Účast na konferenci „Archeologie a Antropologie: Studium archaické kultury a společnosti“ konané dne 23. 

listopadu 2017 v Národním muzeu v Praze. 

Ve dnech 24. až 26. listopadu jsem se účastnil v Kostenzi ve Spolkové republice Německo mezinárodní 

konference „Riedling and Münchshöfen in Bavaria“. Během konference bylo předneseno 17 referátů 

především archeology z Bavorska, ale také z Čech, Slovenska, Rakouska a Slovinska. Společně s M. 

Dobešem z Archeologického ústavu v Praze jsme přednesli referát „Zum Stand der Forschung an 

böhmischen frühäneolithischen Erdwerken“. V rámci přednášek byl také představen materiál z několika 

významných lokalit včetně výzkumu ZČM eneolitického ohrazení v Plzni-Křimicích.  

Ve dnech 25. - 27. září jsem se účastnil konference „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2017„ v 

Bělečském mlýně u Olomouce, kterou pořádala Univerzita Palackého v Olomouci. Příští rok by tuto 

konferenci mělo pořádat Západočeské muzeum v Plzni.  

Konzervátorka oddělení se 18.-. 21. září účastnila každoroční „Konference konzervátorů-restaurátorů“, 

která se tento rok konala v Litomyšli. 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů  

Dějiny staveb, Plasy, 24. – 26. 3. 2016 (M. Čechura: účast s referátem: Průzkum hrobky v kostele sv. Josefa 

v Mirošově). 

Archeologické výzkumy v Čechách 2016, Praha, Národní muzeum, 4. – 5. dubna 2017 (P. Hereit – účast). 

36. Niederbayerischer Archäologentag, Deggendorf (SRN), 28. – 30. dubna 2017 (P. Hereit – účast). 
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Archäologie in Ober- und Unterfranken“, Forchheim (SRN), 19. – 21. května 2017 (P. Hereit – účast). 

Doktorandenkolloquium zu Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, ArchaeoCentrum Bayern-

Böhmen Bärnau, 7. – 8. 7. 2017 (M. Čechura: Účast s referátem Between Burial Ground and Churchyard: 

The Beginning of Christianisation in West Bohemia). 

8. studentská mezinárodní vědecká konference KAR FF ZČU v Plzni, 24. října 2017 (M. Sochorová – účast) 

11. sjezd českých historiků, Olomouc 13. – 15. 9. 2017 (M. Čechura: účast s referátem Duše nevinná stává 

se andělem. Dětské hroby jako prostředek komunikace mezi světem pozemským i záhrobním). 

49. mezinárodní konference archeologie středověku (Archaeologia historica), Zvolen (Slovenská Republika)  

17. 9. – 22. 9. 2017 (M. Čechura:  účast s posterem Olověné plomby ve středověku a novověku). 

III Congresso Internacional do Tardo-Gótico: DA TRAÇA À EDIFICAÇÃO A ARQUITETURA DOS SÉCULOS XV E 

XVI EM PORTUGAL E NA EUROPA.  História da Arte, Faculdade de Letras   da Universidade de Lisboa. 19. – 

26. 11., Lisabon , Portugalsko. (M. Čechura: Účast s referátem Forms and typolog of fortified churches in 

Europe). 

Oddělení starších dějin  

Mezinárodní konference Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft – Ore Landscape, 30. – 31. března 2017, 

Kadaň (J. Orna) 

pracovní kolokvium ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V ARCHEOLOGII, 20. dubna 2017, Národní památkový 

ústav, územní odborné pracoviště v Praze ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. a 

Ústavem pro archeologii FF UK (J. Orna – účast v diskusi) 

XLV. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče na téma AKTUÁLNÍ ELEKTRONICKÉ EVIDENČNÍ 

SYSTÉMY, 31. 5. – 2. 6. 2017, Oborová komise muzejních archeologů při AMG ČR s MZM – Centrem 

kulturní antropologie a Ústavem Anthropos v Brně (J. Orna – účast v diskusi, V. Lungová) 

49. mezinárodní konference archeologie středověku, téma Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v 

stredoveku a včasnom novoveku, 18. – 22. 9. 2017, Zvolen (J. Orna, V. Dudková, příspěvek Produkce, 

zpracování a distribuce potravin v pozdně středověké Plzni) 

IV. Mezinárodní konference „Léta do pole okovaná“, téma „Rok 1917 – revoluce ve válce, společnost v 

revoluci“. 19. – 20. 9. 2017, VHÚ Praha (M. Hus - účast bez přednášky, jen panelová diskuse) 

26. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských pracovníků muzeí na téma "Krásný starý nový 

svět. Archeologie v muzeích na cestě k budoucnosti.", 24.- 26. září 2017, Mikulov (J. Orna) 

XII. Mezinárodní konference policejní historie, 12. - 13. 10. 2017, Muzeum Policie ČR, Praha. (M. Hus - 

účast aktivní s přednáškou „100 let od zániku – stručný přehled ruských bezpečnostních složek ke konci 

carského impéria“) 

8. studentská mezinárodní vědecká konference, téma Studenti archeologii – archeologie studentům, 24. 

10. 2017, KAR FF ZČU v Plzni (V. Lungová)  

konference Archeologie a veřejnost 9/2017 na téma Prezentace archeologie – příklady dobré praxe,  1. – 3. 

11. 2017, VEŘEJNÁ ARCHEOLOGIE Z.S. ve spolupráci s Ústavem pro archeologii FF UK Praha a pracovní 

skupinou ČAS Archeologie pro společnost (J. Orna – příspěvek Výzkum lokality U Zvonu v Plzni – příklad 

praxe dobré i nedobré) 
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konference Forum Urbes Medii Aevi XVI na téma Středověká města a jejich zakladatelé, 7. a 8. prosince 

2017 v Ostravě (J. Orna, V. Dudková – příspěvek Lokace královského města Plzně v archeologických 

pramenech) 

Oddělení novějších dějin 

Seminář k novelizaci zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím a problematice extremismu, Odbor 

bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně, Sněmovní sál plzeňské radnice, 2. 6. 2017, 

přednesen příspěvek K vývoji Situační analýzy extremistických hrozeb na území města Plzně (Krčmář). 

11. sjezd českých historiků, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci a Sdružení historiků ČR, 

prostory Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 13. 9. – 15. 9. 2017 (Krčmář).  

Genius loci českého jihozápadu 2017, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, zámek Hradiště, Blovice 6. 11. – 

1. 11. 2017, přednesen příspěvek Zelená Hora a Klášter u Nepomuku jako poutní místa (Krčmář). 

Connecting Reformation Heritage on Central Europe, Interreg Central Europe ECRR (European Cultural 

Route of Reformation), Collegium Maius, Erfurt (Německo), 28. 11. 2017 (Krčmář). 

Digitální fotografie jako sbírkový předmět, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 8. 6. 2017 

(Kuníková, Tománková) 

Oddělení uměleckoprůmyslové  

Kotorová - Setkání kovářů v Litni 2017 – pořádané Společenstvem uměleckých kovářů a zámečníků a 

kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, 3. 6. – 4. 6. 2017 

Historie odívání v českých zemích 2017: Móda a oděv doby renesance - pořádanou  ÚOP středních Čech, 

Praha, 19. 10. 2017 

Merglová Pánková - 36. Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston, Hrad Helfštýn, 25. a 26. 8. 

2017 

Oddělení národopisné  

Michal Chmelenský. „Prezentace etnografických sbírek: možnosti a limity“ / v rámci podzimního Semináře 

Etnografické komise Asociace muzeí a galerií. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně (4. – 5. 10. 2017). 

Tomáš Bernhardt. „Sbírka skleněných negativů Národopisného muzea Plzeňska: její tematické zaměření a 

stav zpracování“ / v rámci podzimního Semináře Etnografické komise Asociace muzeí a galerií. Muzeum 

regionu Valašsko ve Vsetíně (4. – 5. 10. 2017). 

Marie Mušková. „Svatební účes v lidovém prostředí na Plzeňsku: rekonstrukce“ / v rámci podzimního 

Semináře Etnografické komise Asociace muzeí a galerií. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně (4. – 5. 10. 

2017). 

Nela Štorková. „Národopisné muzeum Plzeňska pod vedením Marie Ulčové“ / v rámci podzimního 

Semináře Etnografické komise Asociace muzeí a galerií. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně (4. – 5. 10. 

2017). 

Centrum paleobiodiverzity  

Konference České botanické společnosti: Praha, 25. - 26. 11. 2017; Ekologie a evoluce rostlin na 

antropogenních stanovištích střední Evropy; aktivní účast: Ing. Jan Bureš. 
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Oddělení botanické  
Rhizologický seminář Třeboň, 29.–31. 3. – přednáška „Kořeny“ o připravované výstavě v ZČM (S. 

Pecháčková). 

Konference ČBS na téma „Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy“ a 

valné shromáždění ČBS, 25. 11. – 26. 11. – přednáška „Vývoj krajiny a vegetace po ukončení hlubinné těžby 

černého uhlí na Plzeňsku u obce Mantov“ (I. Matějková společně s J. Burešem). 

Kulatý stůl pořádaný v rámci projektu Military LIFE for Nature, Ministerstvo životního prostředí, 30. 11. – 

prezentace „Šlovický vrch u Dobřan – pohled správce a přírodovědce“ (O. Peksa). 

Série seminářů „Lichenological journal club“ na katedře botaniky PřF UK (O. Peksa).  

Oddělení zoologické  
Hymenopterologické dny 2017, 31. 5. – 4. 6. 2017, Slovensko (I. Těťál)  

Roubanálie 2017, 26.–27. 8. 2017, Chudenice, Západočeská pobočka České entomologické společnosti (I. 

Těťál) 

Knihovna Západočeského muzea v Plzni  
Inforum 2017, 23. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha VŠE, 30. – 31. května 

(I. Šedo) 

Knihovny současnosti 2017, Olomouc 12. - 14. září (I. Šedo) 

26. ročník konference Bibliotheca Antiqua : problematika historických a vzácných knižních fondů, 

Olomouc, 29.-30. listopadu, (I. Šedo, L. Bendová)  

Muzeum loutek  
„Živa Awards“ Mezinárodního fóra pro slovanskou kulturu, 20. - 24. 9. 2017, Bled, Slovinsko 

„Hands On!“ Conference, 11. - 14. 10. 2017, Plzeň, Písek, Praha. 

„Junk and Recycle“ conference, National Folk Museum of Korea, 21. – 23. 6. 2017, Seoul, Jižní Korea 

„Korea MICE Expo“, Incheon Songdo Conventia, 15 – 16. 6. 2017, Incheon, Jižní Korea 

„Craft arts forum“, F1963, 27. -28. 7. 2017, Busan, Jižní Korea 

„International CPI conference", National Folk Museum of Korea, 7. – 9. 9. 2017, Seoul, Jižní Korea 

„International Museum Forum“, Donggang City Star, 14. - 16. 9 2017, Yeongwol, Jižní Korea 

Muzejní pedagog 

8. ročník konference Muzeum a škola se uskutečnil v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve dnech 20. a 

21. 3. 2017. Obsahem konference bylo zhodnocení stavu muzejní pedagogiky a její výhledy do 

budoucnosti. Muzejní pedagog se účastnil jako mluvčí. 

Kolokvium "Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci v Opavě 4. - 5. května 2017 – člen 

organizačního týmu. 

Seminář Současnost a budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR pořádaný Masarykovo 

muzeem v Hodoníně, Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s. a Ústavem archeologie, oddělení 

muzeologie FF MU Brno ve dnech 20. – 21. 6. 2017. 

Konference a Živa Award, Bled, Slovinsko 20. – 24. 11. 2017. Západočeské muzeum bylo jedním z 

kandidátů na cenu Živa. 

Seminář Ministerstva kultury ČR „Muzea ve službách veřejnosti: prezentace, edukace, finance“, pořádaný 

ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a Národním památkovým 

ústavem dne 18. října 2017 v Praze. 

9. ročník konference Archeologie a veřejnost - Prezentace archeologie – příklady dobré praxe. Jednání 

konference proběhla ve dnech 1. – 3. listopadu 2017 v prostorách Univerzity Karlovy, Celetná 20, Praha 1. 
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Konference pořádaná asociací Network of European Museum Organizations – Open Heart Surgery (The 

Value of Museum Collections) v Gentu a Bruselu, Belgie 9. – 12. 11. 2017. Na konferenci obdržel muzejní 

pedagog mezinárodní stipendium. 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 
Konference „V. ročník setkání badatelů a zájemců o Strousbergovu železniční trať“ Městské muzeum 

Zbiroh, 25. 4. 2017 (H. Wenigová) 

Konference „Genius loci českého jihozápadu XI“ Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, 6.11.2017 (H. 

Wenigová) 

„Brdy. Historie, krajina a lidé“ Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem, 14. – 15. 11. 2017 (H. 

Wenigová) 

„Fenomén vesnických židů“ Muzeum Šumavy Sušice, 22. – 23. 11. 2017 (H. Wenigová) 

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

Mezioborové sympozium „Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace. Ku poctě 

Josefa Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu“, Západočeské muzeum v Plzni 

25. 4. 2017 (R. Hentschová, V. Vondrovská) 

seminář „Digitální fotografie jako sbírkový předmět“, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 8. 6. 2017 

(R. Hentschová, M. Merglová Stránská) 

Konference „V. ročník setkání badatelů a zájemců o Strousbergovu železniční trať“ Městské muzeum 

Zbiroh, Zbiroh, 25. 4. 2017 (J. Lehner) 

Mezinárodní konference k první světové válce „1917 – revoluce ve válce, společnost v revoluci, Vojenský 

historický ústav, Poslanecká sněmovna ČR, Praha, 19. - 20. 9. 2017 (J. Lehner)  

Konference „Genius loci českého jihozápadu XI“ Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, (R. Hentschová, M. 

Merglová Stránská) 

„Brdy. Historie, krajina a lidé“ Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem, (R. Hentschová, V. Plachá)  

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Nástavbový kurz školy muzejní propedeutiky, AMG Praha, 18. 1., 15. 2., 15. 3., 12. a 26. 4., 10. 5., 13. 9. (J. 

Šoun). 

 17. - 18. 10. 2017 Brno, botanická komise AMG, určovací seminář zaměřený na r. Bromus a invazní 

rostliny, práci s mapovými dokumenty v digitální podobě, zasedání botanické komise při AMG - pořádáno 

ve spolupráci s Botanickým oddělením MZM v Brně (M. Šandová). 

Oddělení informací a knihovna (Rokycany) 

„41. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerii“, Plzeň, Západočeské muzeum, 5. – 7. 9. 2017 (V. 

Zdráhal)  

Škola muzejní propedeutiky, Praha, Národní technické muzeum, dle harmonogramu (V. Zdráhal)  

Přednášková činnost pracovníků ZČM a exkurze 

 

Ředitelství  
Přednášky v muzeu 

Mergl: 

28. 6. - komentovaná prohlídka výstavy Plzeňské kamnářství 

13. 12. - komentovaná prohlídka expozice Umělecké řemeslo/Užité umění  
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Přednášková činnost ve spolupráci s FFUK Praha a ZČU v Plzni: 

Frýda:  

Západočeská universita v Plzni, filosofická fakulta, katedra archeologie, přednášky LS Muzeologie a 

ochrana památek 

Muzejní škola AMG, přednášky základního kurzu: Správa sbírek – Historické obory, Archeologie a terénní 

praxe, Ostatní formy prezentace muzeí, Vzdělávací činnost muzeí – 2 třídy 

Muzejní škola AMG, přednášky nástavbového kurzu: Ostatní prezentační činnost muzeí (ediční činnost, 

badatelská činnost, dobrovolníci, vzdělávací činnost muzeí, vědeckovýzkumná činnost muzea) 1 třída. 

Expozice Západočeského muzea v Plzni, exkurze posluchačů Nástavbového kurzu Školy AMG v expozicích 

muzea. 

Lékařská fakulta UK Plzeň, Univerzita III. věku: Co je středověk v evropských a českých dějinách. 

 

Mergl: 

Ústav dějin umění FFUK Praha, přednášky Umělecké řemeslo 1, Umělecké řemeslo 2  

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, přednášky Dějiny keramiky, Dějiny šperku a 

uměleckořemeslného zpracování kovu; seminář Vybrané kapitoly z dějin umění 

19. 5. - Kapitoly s dějin uměleckého řemesla, pro Národní památkový ústav, Praha, středisko Ústí nad 

Labem 

13. 7. - Sklárna Stölzle - 110 let, Obecní úřad a Sklárna Stölzle, Heřmanova Huť 

8. 9. - Český porcelán 1782 - 1958, Porcelánové slavnosti, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary 

12. 10. - Secesní architektura v Plzni, cyklus Momenty introspekce, Měšťanská beseda, Plzeň  

Oddělení prehistorie  
V rámci mezinárodního projektu „Archeocentrum Čechy-Bavorsko“ proběhly v přednáškovém sále 

Západočeského muzea v Plzni kromě úvodní tiskové konference 3 přednášky pro veřejnost (P. Juřina: 

Dějiny ukryté v hlíně; M. Popelka: Experiment v archeologii; M. Breitfelder: Nebezpečná archeologie). 

Na žádost ARÚ Praha byla 2. března v přednáškovém sále ZČM v Kopeckého sadech zorganizována pro 

všechny archeology působící v Plzeňském kraji prezentace nové databáze „Archeologická mapa Čech“, 

která od poloviny roku nahradí současnou databázi IDAV. 

Pro kronikáře mikroregionu Radbuza byla v Kozopulech 18. května přednesena přednáška o 

archeologických nálezech zaznamenaných v obecních kronikách a nových archeologických objevech na 

katastrech vybraných obcí. 

V rámci spolupráce s Městským úřadem ve Stodě byla v jejich kulturním středisku 23. května uskutečněna 

přednáška o pravěkém osídlení Stodska a záchranných výzkumech neolitického sídliště na stavbě prodejen 

Penny market a Mountfield. 

Pro univerzitu 3. věku jsem na LF UK v Plzni uskutečnil přednášku „Počátky osídlení jihozápadních Čech“. 

Přínos archeologie k poznání nejstarších dějin. 

Pro studenty archeologie Západočeské univerzity v Plzni byly předneseny dvě přednášky. Jedna s názvem 

„Vybrané kapitoly z pravěku jihozápadních Čech“ a druhá seznamovala s muzejní prací, organizací 

záchranných výzkumů a prezentací archeologie. V rámci ní proběhla exkurze na archeologické pracoviště 

muzea. 

Pro základní a střední školy byly uspořádány dvě přednášky o archeologii a pravěkém osídlení v regionu s 

prezentací archeologických artefaktů. 
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Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Přednášky v muzeu 

Tajemství historické krajiny. Možnosti a výsledky letecké archeologie na Plzensku a Rokycansku. Muzeum 

Dr. B. Horáka, Rokycany, 23. 2. 2017 (M. Čechura) 

Rokycanská zákoutí očima Olgy Runtové. Tematický okruh městem pod vedením archeologa Martina 

Čechury. 22. 7. 2017 (M. Čechura) 

Přednášky mimo ZČM 

Jihočeská univerzita – výuka Období raného středověku střední Evropy a Středověkých staveb (hrady, 

církevní stavby), přednášky, semináře (P. Břicháček). 

Tajemství mouřenecké kostnice. Kostel sv. Mořice, Annín, 23. 7. 2017 (M. Čechura) 

 odborné exkurze  

Hrady Plzeňska, přednáška a exkurze pro Klub českých turistů, 5.5.2017 (P. Břicháček) 

Noc kostelů (Milevský klášter), přednáška a exkurze, 9. 6. 2017 (P. Břicháček). 

Zajištění exkurze a výklad pro studenty fakulty architektury ČVUT v Praze – Plzeň, kostel sv. Bartoloměje, 

kostel Panny Marie, kostel sv. Jiří v Doubravce (M. Čechura) 

Studijní cesta zaměstnanců ZČM v Plzni do Salzburku a Hallstattu (Rakousko), 6.-7. října 2017 (M. 

Sochorová, M. Šmejdová). 

Oddělení starších dějin 
„Historie městské policie v Plzni“. 3. 4. 2017, Mashaus radnice MmP, asi 40 posluchačů (M. Hus) 

Archeologický výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Liticích v letech 2015 a 2016, 9. 6. 2017, kostel sv. Petra 

a Pavla, přednáška v rámci Noci kostelů, 40 posluchačů (J. Orna – V. Dudková) 

„Barokní mince a peníze v Čechách 1659 – 1780“. 27. 9. 2017, Státní okresní archiv Plasy, cca 20 

posluchačů (v rámci přednáškového cyklu Západočeské baroko) (M. Hus) 

Archeologický výzkum tvrze ve Vidicích, FF ZČU v Plzni, přednáška pro KAS, cca 20 posluchačů (J. Orna) 

Komentované prohlídky výstavy Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek 1918-68 22. 11. a 

10. 12. 2017 s celkovou účastí 90 návštěvníků (B. Diviš). 

Přednáška na střelnici Leiko Komunikační prostředky policie od počátků do dnes (B. Diviš) 

Oddělení novějších dějin 

Přednášky v muzeu 

Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Rokycansku. Muzeum církevního umění plzeňské 

diecéze, projekční místnost, Plzeň, 3. 5. 2017. 

Krčmář, Po stopách blahoslaveného Hroznaty, 7. ročník festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2017, 

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, projekční místnost, Plzeň, 31. 5. 2017. 

Krčmář, Poutní místa Plzeňanů, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, projekční místnost, Plzeň, 5. 

10. 2017. 
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Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni 

Krčmář, Studijní obor Historická ikonografie Plzně. Univerzita třetího věku, Plzeň, Jungmannova 1/153, 

konec zimního semestru a letní semestr, celkem 11 přednášek (Veduty plzeňských podniků, Plzeň a okolí 

na celkových a katastrálních mapách, Plzeň na historických mapách a plánech I., Plzeň na historických 

mapách a plánech II., Mapové zachycení okrajových částí města a plány jednotlivých objektů, Úvod do 

historické fotografie a nejstarší záběry Plzně, Zmizelá Plzeň na historické fotografii I., Zmizelá Plzeň na 

historické fotografii II., Zmizelá Plzeň na historické fotografii III., Plzeň za 1. a 2. světové války, Další 

historické události Plzně v dokumentační fotografii). 

Krčmář, Studijní obor Církevní dějiny, Plzeň, Jungmannova 1/153, zimní semestr, celkem 7 přednášek 

(Úvod do církevně historického a teologického pojmosloví, Novozákonní období, Hereze raného 

křesťanství, Konstantinovský obrat a všeobecné koncily, Rozdělení církve v 11. století, Církev středověku, 

Reformace). 

Krčmář, Studijní obor Dějiny Zbiroha a okolí, Zbiroh, Městský úřad ve Zbiroze – multifunkční sál, zimní 

semestr, celkem 3 přednášky (Zaniklé osídlení Zbirožska, Dějiny Zbiroha, Dějiny Zbirožska). 

Krčmář, Studijní obor Regionální historie Rokycan a okolí, Rokycany, Městský úřad v Rokycanech – zasedací 

síň Triana, zimní semestr, celkem 4 přednášky (Před vznikem města, Vznik města a období středověku, 

Rokycany v době husitské, Jan Rokycana a další významné středověké osobnosti). 

Krčmář, Studijní obor Regionální historie a archeologie, Spálené Poříčí, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, zimní 

semestr, celkem 3 přednášky (Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti ve Spáleném Poříčí a okolí, 

Poustevny a poustevníci jižního Plzeňska,  Stopy sv. Vojtěcha na jižním Plzeňsku.) 

Přednášky mimo muzeum  

Krčmář, Poustevny a poustevníci na Tachovsku. Regionální muzeum Kladrubska, sál muzea, Kladruby, 12. 

1. 2017.  

Krčmář, Obrazy z dějin Letkova, Obecní úřad Letkov, sál hostince U České lípy, Letkov, 3. 2. 2017.  

Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti v Kladrubech a okolí. Regionální muzeum Kladrubska, sál 

muzea, Kladruby, 16. 2. 2017. 

Krčmář, Za historií Malíkova a okolí, vycházka s přednáškou pro OÚ Vejvanov, Malíkov, 7. 5. 2017.  

Krčmář, K vývoji Situační analýzy extremistických hrozeb na území města Plzně. Seminář k novelizaci 

zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím a problematice extremismu, Odbor bezpečnosti a 

prevence kriminality Magistrátu města Plzně, Sněmovní sál plzeňské radnice, Plzeň, 2. 6. 2017. 

Krčmář, Hrady Karla IV., Městské muzeum a galerie Nepomuk, přednáškový sál, Nepomuk, 6. 6. 2017. 

Krčmář, Svatá Anna u Všerub jako poutní místo, Letní barokní festival 2017, oslavy 300 let od dokončení 

kostela sv. Anny na Tanaberku a Anenská pouť, poutní místo Svatá Anna, 30. 7. 2017. 

Krčmář, Svatojakubská stezka a další poutní trasy na západě Čech, Regionální muzeum Kladrubska, sál 

muzea, Kladruby, 4. 10. 2017. 

Krčmář, Nové Čechy Karla IV., Městské muzeum a galerie Nepomuk, přednáškový sál, Nepomuk, 10. 10. 

2017. 

Krčmář, Zelená Hora a Klášter u Nepomuku jako poutní místa. Konference Genius loci českého jihozápadu 

2017, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, zámecká kaple, Blovice, 6. 11. 2017. 
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Komentované prohlídky 

Komentované prohlídky v muzeu 

Chmelenský – Krčmář, Lidová zbožnost na Plzeňsku. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, výstavní 

sál, 1. 11. 2017. 

Komentované prohlídky mimo muzeum 

Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska na území plzeňské diecéze. Muzeum 

jižního Plzeňska v Blovicích, 1. 5. 2017. 

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Přednášková činnost v muzeu 

Merglová Pánková  

6. 12. Komentovaná prohlídka expozice “Umělecké řemeslo / Užité umění“ 

 

Mleziva  

28. 1. Komentovaná prohlídka výstavy „Draci a pivoňky“ 

11. 2. Komentovaná prohlídka výstavy „Draci a pivoňky“ 

20. 12. Komentovaná prohlídka expozice “Umělecké řemeslo / Užité umění“ 

Přednášková činnost mimo muzeum  

Kotorová 

Žena na bicyklu aneb jak se jezdívalo na přelomu století -  Dům historie Přešticka, 23. 3. 2017 

Kouzlo vějířů  - Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea Mladoboleslavska, 6. 8. 2017  

Tradiční vějíře asijského kontinentu - Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea Mladoboleslavska, 29. 10. 

2017 

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni 

Merglová Pánková - Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, přednášky Dějiny umění – Evropské 

umění středověku, Evropské umění renesanční, Evropské umění barokní, České a evropské umění 19. 

století  

Přednášky pro Univerzitu 3. Věku - cyklus přednášek na téma Evropské dějiny umění 

 

Oddělení národopisné 

Přednášky realizované mimo muzeum 

Štorková Nela. "Zvyky a tradice spojené s Vánocemi". / přednáška v Mateřském centru Slovíčko / Plzeň - 

Bolevec (19. 12. 2017). 

Štorková Nela. "Vánoční zvyky a obyčeje"/v rámci série přednášek Univerzity třetího věku / Lékařská 

fakulta Univerzity Karlovy v Plzni (7. 12. 2017). 

Michal Chmelenský. „Martinská husa pod Plzeňskou věží“ / přednáška z cyklu „Folklorní regiony Čech, 

Moravy a Slezska“/ Národopisné muzeum Národního muzea, Praha (11. 11. 2017). 

Nela Štorková. „Základy muzejní práce ve vztahu k etnografii“ / v rámci kurzu Úvod do evropské etnologie 

/ Katedra antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (1. 11. 2017).  

Michal Chmelenský. „Židovské památky na Sušicku“ / v rámci oslav 20. výročí založení Muzea dr. Šimona 

Adlera na Dobré Vodě u Hartmanic, Muzeum Dr. Šimona Adlera (8. 8. 2017). 



112 
 

Komentované prohlídky v rámci muzea 

Michal Chmelenský. Komentovaná prohlídka „Lidová zbožnost na Plzeňsku“ / Muzeum církevního umění 

Plzeňské diecéze, Plzeň (1. 11. 2017). 

Komentované prohlídky mimo muzeum 

Tomáš Bernhardt. Komentovaná prohlídka výstavy „Zaniklý svět stolních společností…“, Pivovarské 

muzeum v Plzni (28. 3. 2017).  

Tomáš Bernhardt, Petr Domanický. Komentovaná prohlídka výstavy „Zmizelá Plzeň“, Západočeská galerie v 

Plzni, p. o., výstavní síň „13“ (19. 1. 2017). 

Centrum paleobiodiverzity 

Přednášky a exkurze mimo muzeum  

přednáška: Ing. Jan Bureš; 14. 4. 2017; Zkřemenělá dřeva severního Plzeňska; Kulturní sál Lubenec. 

přednáška: Ing. Jan Bureš; 26. 11. 2016 - Vývoj krajiny a vegetace po ukončení hlubinné těžby černého uhlí 

na Plzeňsku u obce Mantov (spoluautoři přednášky: Ivona Matějková, Lucie Benediktová); Univerzita 

Karlova, Konference České botanické společnosti. 

přednáška a exkurze Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.; 25. 2. 2017; V rámci akce „Den pro Stráň v Rokycanech“ 

pořádané MěÚ Rokycany v rámci kampaně pro komunitní plánování na území rokycanské Stráně proběhla 

popularizační vycházka pro veřejnost a následná veřejná diskuze ve skautském areálu v Rokycanech.  

přednáška a exkurze Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.; 6. 10. 2017; přednáška v rámci akce „Noc vědců“ na téma 

Zkameněliny a nerostné suroviny; sál Triana MěÚ Rokycany. 

přednáška: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.; 9. 11. 2017; Nejstarší doklady života v západních Čechách. Co 

vypovídá paleontologie; Šafránkův pavilón, Plzeň. 

přednáška: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.; 8. 12. 2017; Story about understorey of Permian forest; 

přednáškový sál NIGPAS (Nanjing, Čína). 

přednáška: RNDr. Josef Pšenička, PhD.; 15. 11. 2017; Kanada – Cape Breton, Krásy východní Kanady; 

Setkání důchodců, hasičský dům Radnice. 

Oddělení botanické 

přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni a dalšími vysokými školami 

Přednáška „Co dělá muzejní botanik“ – CBG PeF ZČU, 15. 3. (S. Pecháčková). 

Vedení „Speciální lichenologické exkurze“ – katedra botaniky PřF UK, 18.–20. 9., Borová Lada (O. Peksa). 

Lekce „Fotobionti lišejníků“ v rámci přednášky Biologie lišejníků – katedra botaniky PřF UK, 20. 11. (O. 

Peksa).  

Oddělení zoologické  

Přednášky v Západočeském muzeu 

Ptáci Slavkovského lesa – 8. 4. 2017, přednáška přístupná pro návštěvníky muzea, konaná v rámci schůze 

Západočeské pobočky České společnosti ornitologické (R. Vacík) 

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).  
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Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 

Luděk Krčmář: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Rokycansku, 3. května   

Luděk Krčmář: Po stopách blahoslaveného Hroznaty, 31. května  

Luděk Krčmář: Poutní místa Plzeňanů, 5. října  

Komentované prohlídky 

Jana Potužáková: Člověk je třtina větrem se klátící, 20. dubna 

Jana Potužáková: Člověk je třtina větrem se klátící, 16. května  

Luděk Krčmář, Michal Chmelenský: Lidová zbožnost na Plzeňsku, 1. listopadu  

Autorská čtení 

Autorská čtení Střediska západočeských spisovatelů, 1. června 

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

Exkurze mimo muzeum 

J. Lehner, 23. 4. 2017 Komentované prohlídky města pro cizojazyčné návštěvy města Rokycany 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 
Přednášky vlastní v muzeu  

J. Šoun, O lišejnících a jejich návratu, 9. 2. 2017 (doprovodný program k výstavě „Návrat lišejníků“) 

Přednášky spolupořádané oddělením a jiným subjektem, pořádané v MBH 

Islandským vnitrozemím, 27. 4. 2017, (přednášející Šebestian Šulc organizační zajištění a propagace M. 

Šandová) 

Včelí produkty a apiterapie, 29. 6. 2017, (přednášející Jiří Brožek, organizační zajištění a propagace, M. 

Süssová) 

Přednášky vlastní mimo muzeum 

J. Šoun, Gymnazium Rokycany, Lišejníky – 6. 2. 2017,  

J. Šoun, Gymnazium Rokycany, Lišejníky I., 12. 12. 2017  

J. Šoun, Gymnazium Rokycany, Lišejníky II., 12. 12. 2017  

Exkurze mimo muzeum 

M. Šandová, 26. 5. 2017 Gymnazium Rokycany, trasa Rokycany- Borek – Svojkovice, botanická exkurze, 29 

účastníků 

M. Šandová, 11. 6. 2017  Chotětín – mykologická exkurze s MK Hořovice, spolupráce -  určování cévnatých 

rostlin pro účastníky – 18 účastníků 

 

Účast pracovníků muzea v poradních sborech, edičních radách a profesních sdruženích 

Ředitelství 

Poradní sbory 

Frýda – člen Ediční rady: Časopis přátel starožitností, Praha  

Frýda – pracovní skupina pro legislativu v muzeích při AMG, Praha  

Frýda – člen Senátu Asociace muzeí a galérií České republiky, Praha  

Frýda – člen zkušební komise pro bakalářské a magisterské zkoušky katedry archeologie FF ZČU, Plzeň  

Frýda – místopředseda Odborné skupiny pro dějiny skla při České archeologické společnosti, Praha  
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Frýda – člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost a člen Vědecké rady Muzea skla a bižuterie v 

Jablonci n. Nisou.  

Frýda – člen redakční rady katedry archeologie FF ZČU  

Frýda – člen redakční rady sborníku Historické sklo  

Frýda – Redakční rada časopisu Archeologie západních Čech  

Frýda – člen komise pro výběrová řízení na FF ZČU.  

Frýda – Rada Muzea církevního umění Plzeňské diecéze  

Frýda – člen Komise pro udělování Ceny města Rokycan. 

 

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 

Mergl - Správní rada Galerie města Plzně 

Profesní sdružení  

Frýda - Česká archeologická společnost při AV ČR 

Mergl – ICOM Glass (člen), Light and Glass - European Society and Documentation Centre for Chandeliers, 

Light and Lighting (vědecký poradce)   

Vědecké a odborné komise  

Mergl – člen zkušebních komisí teoretických předmětů státních závěrečných zkoušek a klauzurních zkoušek 

na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU 

Oddělení prehistorie  

Práce v profesních sdruženích 

V předsednictvu Oborové komise muzejních archeologů (OKMA) při Asociaci muzeí a galerií ČR (M. 

Metlička – člen výboru). 

Ve výboru Západočeské pobočky České archeologické společnosti (A. Zelenka - předseda pobočky, M. 

Strnad † - jednatel pobočky). Ve spolupráci s R. Trnkou byla napsána Výroční zpráva o činnosti 

Západočeské pobočky v roce 2017 (A. Zelenka). 

Člen Nákupní komise na oddělení starších dějin ZČM. V průběhu roku jsem se účastnil dvou jednání 

komise, na nichž byly kromě schválení nákupů sbírkových předmětů odsouhlaseny také přírůstky odd. 

prehistorie za 2017 (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 probíhá výstavba objektu archeologického centra a stanice 

Karla IV na zlaté cestě (M. Metlička). 

Členství v edičních a redakčních radách 

Odpovědný redaktor časopisu „Archeologie západních Čech“. Během roku vyšlo 12. a 13. číslo časopisu. V 

průběhu roku se uskutečnily dvě zasedání redakční rady, která určila recenzenty a schválila náplně 

jednotlivých čísel (M. Metlička).  
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Člen redakční rady „Archeologie ve středních Čechách“. V průběhu roku probíhají dvě zasedání rady (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). 

Muzejní rada OM Jindřichův Hradec (P. Břicháček).  

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 (Orna) 

Redakční rada sborníku Jižní Plzeňsko (Orna) 

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

Redakční i ediční rada Sborníku ZČM – Historie (M. Hus)  

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). 
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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 správy 

Nadační fond Dominanty – člen správní rady (Krčmář). 

Česká společnost Josepha Haydna – člen výboru, pořadatel mezinárodního hudebního festivalu staré 

hudby Haydnovy hudební slavnosti, jednatel společnosti, správa financí společnosti (Tománková). 

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Mleziva - člen poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Náprstkova muzea asijských, afrických a 

amerických kultur 

Vědecké a odborné komise  

Merglová Pánková - zkušební komise teoretických předmětů státních závěrečných zkoušek a klauzurních 

zkoušek na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU  

Oddělení národopisné 

Práce v odborných komisích 

Michal Chmelenský: Etnografická komise AMG ČR; Komise pro zápis nemateriálních statků do seznamu 

nemateriálních statků TLK Plzeňského kraje; Komise pro udělování titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby 

Plzeňského kraje“; Poradní sbor ředitele pro sbírkotvornou činnost Městského muzea a galerie 

Horažďovice. 

Jana Slámová: Etnografická komise AMG ČR; Komise pro zápis nemateriálních statků do seznamu 

nemateriálních statků TLK Plzeňského kraje. 

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 
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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  

Oddělení botanické 

Práce v profesních sdruženích 

Výbor Západočeské pobočky České botanické společnosti (S. Pecháčková, I. Matějková). 

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 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 – člen) 

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) 

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. 

Muzeum Dr. Bohuslava Horák v Rokycanech 

H. Wenigová – člen vědecké a vzdělávací org. National Geographic Society 

Členství v edičních a redakčních radách 

H. Wenigová – člen redakční rady Sborníku MBH   
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Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

Práce v profesních sdruženích 

R. Hentschová – člen Společnosti přátel starožitností 

V. Vondrovská – člen Sdružení historiků České republiky 

V. Vondrovská – člen Společnosti přátel starožitností 

Práce v odborných komisích 

R. Hentschová – člen Archeologické komise AMG 

J. Lehner – člen Komise dějin umění AMG 

J. Lehner – člen Numismatické komise AMG 

M. Merglová Stránská – člen Komise Rady Plzeňského kraje pro zápis nemateriálních statků  

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Práce v profesních sdruženích  

M. Šandová - člen ČBS AV Praha 

M. Šandová - člen Západočeské pobočky české botanické společnosti Plzeň  

M. Šandová - člen Stráž ochrany přírody PK 

M. Šandová - předsedkyně Kolegia muzeí královských měst při AMG ČR, z.s. 

M. Šandová, členka oborové komise botaniků při AMG 

J. Šoun – člen ČBS AV Praha  

J. Šoun – člen sekce lichenologicko-bryologické ČBS Praha   

J. Šoun – člen oborové komise botaniků při AMG  

M. Süssová – členka České společnosti ornitologické 

M. Süssová – členka Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice NM Praha 

M. 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 a recenzent zpravodaje bryologicko-lichenologické sekce ČBS Bryonora 

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

M. Šandová – člen Mykologického kroužku Hořovice 

M. Šandová - předsedkyně OV Českého svazu bojovníků za svobodu Rokycany 

M. Šandová – členka předsednictva OO ČSBS Plzeň 

M. Süssová – členka Dobrovolného ekologického spolku – ochrany ptactva Plzeň 

M. Süssová – členka Záchranné stanice živočichů Plzeň 

Oddělení knihovny a informací (Rokycany) 

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 

Bc. Eva Podzemná, Komise konzervátorů AMG ČR 

Bc. Eva Podzemná, Komise konzervátorů AMG ČR Plzeňský kraj 
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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 Plzeňská oblast 

Muzejní pedagog 
Je členem Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při Asociaci muzeí a galerií ČR.  
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Badatelská činnost  

Oddělení prehistorie 
V průběhu roku bylo na oddělení 19 badatelských návštěv, některé dlouhodobější, kterým byly předloženy 

ke studiu sbírkové předměty zapsané pod 943 evidenčními záznamy.  

Počet odborných badatelských návštěv celkem     19 

z toho studentů        11 

z toho zahraničních       0 

počet registrovaných uživatelů příruční knihovny    21 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
Celkem 12 badatelských návštěv odborných a vědeckých pracovníků (8 na výzkumech a 4 na pracovišti), z 

toho 3 zahraniční (na výzkumech i a na pracovišti). 

Oddělení starších dějin 
počet odborných badatelských návštěv     10 

z toho studentů        4 

z toho zahraničních       1 

počet korespondenčních, mailových a telefonických badatelských dotazů  382 

rešerše v archivních fondech a inventářích oddělení (M. Hus)   3 

rešerše ve starých Knihách darů ohledně počtů sbírkových předmětů cyklistiky pro odd. Umprum ZČM 

(zadavatel Mgr. L. Kotorová) 

rešerše v inventářích – soupis odznaků fotbalových klubů z Plzeňska pro Českou vexilologickou společnost 

(zadavatel p. K. Černý, ČVS) 

rešerše v inventářích – nálezy mincí na Plzeňsku za posledních 5 let pro OKPPCR KÚ Plzeňského kraje 

(zadavatel dr. P. Suk) 

Oddělení novějších dějin 
počet odborných badatelských návštěv celkem:     23 

z toho studentů:         0 

z toho zahraničních:        0  

počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva reprodukce:    158 ks 

žádosti o rešerše:        0 

Oddělení uměleckoprůmyslové 
Počet odborných badatelských návštěv celkem:     1 

Oddělení národopisné 
Obdobně jako v předcházejících letech, také v roce 2017 byly sbírkové fondy a pomocné fondy 

etnografické podsbírky zpřístupňovány badatelům z řad laické i odborné veřejnosti po předchozí domluvě 

především v rámci badatelských dní, tj. každou středu v čase 08:00 – 16:00 hod. 

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 
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nejvytěžovanějšími skupinami předmětů byly (obdobně jako v roce 2017) jednotliviny z fondu „Fotografie“ 

a pomocného fondu „Skleněné negativy“.  

Celkový přehled  

počet fyzicky obsloužených badatelů:     40 

počet odborných badatelských návštěv:     66 

počet korespondenčních badatelských dotazů:     

počet předložených předmětů (inv. č.):     650 (703 ks) 

počet předložených předmětů pomocného fondu podsbírky:    51 

počet uzavřených smluv o poskytnutí reprodukčního práva:   37 

počet poskytnutých digitalizátů sbírkových předmětů (inv. č.):  158 (169 ks) 

počet poskytnutých digitalizátů předmětů pomocného fondu podsbírky:  1269 

Centrum paleobiodiverzity 
počet odborných badatelských návštěv  

pracoviště Plzeň        15  

pracoviště Rokycany        2    

celkem          17 

z toho zahraničních:        6  

počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva reprodukce:    0 

žádosti o rešerše:        0 

Oddělení botanické 
počet odborných badatelských návštěv celkem:     8 

z toho studentů:         0 

z toho zahraničních:        0 

počet registrovaných uživatelů knihovny:      0 

počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva reprodukce:  

žádosti o rešerše:        18 

Oddělení zoologické 
počet odborných badatelských návštěv celkem:     12 

z toho studentů:         3 

žádosti o rešerše:        5 

Knihovna Západočeského muzea v Plzni 
Za rok 2017 byly v knihovně muzea evidovány celkem 4 badatelské návštěvy. Badatelům bylo zpřístupněno 

celkem 45 svazků ze sbírky Starých tisků. 

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 
počet odborných badatelských dotazů celkem:     21 

počet odborných badatelských návštěv celkem:     37 

z toho studentů:         7 

z toho zahraničních:        0 

počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva reprodukce:    258 

žádosti o rešerše         0 
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Oddělení přírodních věd (Rokycany) 
počet odborných badatelských dotazů celkem:    42 

počet odborných badatelských návštěv celkem:    7 

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:    31 

počet odborných badatelských návštěv celkem:    25 

z toho studentů:        6 

z toho zahraničních:       0  

počet registrovaných uživatelů knihovny:     20  

počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva reprodukce:   0 

žádosti o rešerše:       0 
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Spolupráce s jinými organizacemi 

Ředitelství 

Spolupráce s muzei, galeriemi a archívy 

Mergl 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – odborná spolupráce a lektorování projektu Design v českých 

zemích 1900-2000; autorská spolupráce na výstavním a publikačním projektu Krásná jizba Družstevní práce 

Spolupráce s médii 

Mergl 

5. 6. - Český rozhlas Plzeň – rozhovor na téma výstavy Plzeňské kamnářsví 

19. 10. - Český rozhlas Plzeň – Náš host, rozhovor na téma nová expozice Umělecké řemeslo/Užité umění 

Oddělení prehistorie 

1. s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Plzni:  

spolupráce na památkové ochraně v regionu, zaměřování mohylových pohřebišť pro účely památkové 

péče a koordinace archeologické činnosti a výzkumů.  

realizace výzkumů z programu PPZAV v regionu.  

a územním odborným pracovištěm v Lokti:  

na zpracování souborů pravěkých nálezů z regionu horního Poohří (lokality Drahovice, Kružínský vrch, 

Orlík). 

konzervace bronzových a železných předmětů z archeologických výzkumů v rámci projektu ArcheoMontan 

2016-2018.  

 

2. s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.: 

s M. Chytráčkem na muzejním zpracování halštatského materiálu z jihozápadních Čech, příprava souborné 

publikace výzkumu na Černém vrchu u Svržna.  

s M. Dobešem na zpracování materiálu z chamského výšinného sídliště v Městě Touškově.  

s L. Jiráněm – na zpracovávání nálezů mladší doby bronzové a nově nalezených depotů doby bronzové.  

S I. Pavlů – neolitické osídlení jihozápadních Čech. 

s P. Kočárem na určování rostlinných makrozbytků a uhlíků. V roce 2017 byly zpracovány vzorky z výzkumů 

ve Stodu a v Plzni-Černicích. 

s D. Dreslerovou a R. Kozákovou na projektu „Pravěký vliv člověka na vývoj vegetace ve vrcholové části 

Šumavy“. V roce 2017 proběhl sondážní výzkum, který je právě zpracováván a vyhodnocován. 

 

3. s Národním muzeem v Praze:  

s oddělením antropologie na zpracovávání antropologického materiálu a zapůjčení kosterních pozůstatků 

pro expozici (P. Velemínský). 

s P. Titzem – v rámci projektu „Archeocentrum Čechy-Bavorsko“ přednášková činnost v ZČM. 

s P. Sankotem a V. Čisťakovou z odd. pravěku a antického starověku na přípravě výstavy „Keltové v 

Čechách“. 

s oddělením numizmatiky (L. Polanským) na ohodnocení mincovního depotu z Líšné. 

 

4. s Karlovou Univerzitou, Ústavem pro archeologii: 

na mezinárodním grantovém projektu „Archeocentrum Čechy-Bavorsko“ a přednáškové činnosti (M. 

Popelka, R. Šmidtová). 
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5. s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích: 

s O. Chvojkou konzultace k nově nalezeným depotům doby bronzové v Čechách, vydávání časopisu AZČ, 

spolupráce při přípravě stálé expozice pravěku v Českých Budějovicích. 

s P. Zavřelem – zpracovávání nálezů přešťovického horizontu z výzkumu Nýřanech „U Vily“. 

 

6. s Univerzitou v Bamberku, katedrou archeologie: 

na mezinárodním grantovém projektu „Archeocentrum Čechy-Bavorsko“ a v rámci něho na přípravě 

výstavy „Slované v západních Čechách a Bavorsku (H. Losert). 

 

7. s Geschichtspark Bärnau-Tachov v Bärnau: 

při realizaci projektu „Archeocentrum Čechy-Bavorsko“ (S. Wolters, V. Vrbík). 

 

8. s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích:  

s J. Boudou a M. Loukotou při terénních archeologických výzkumech.  

 

9. se 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. Procházka). 

s P. Krištufem na traseologických analýzách stop na bronzových předmětech ze sbírek ZČM. 

konzultace při určování nálezových souborů, pomoc studentům při bakalářských a magisterských pracích. 

 

10. s Muzeem Chodska v Domažlicích:  

spolupráce při provádění pravěkých záchranných výzkumů. V roce 2018 proběhne společný výzkum při 

otvírce lomu na živec u Mutěnína. 

 

11. s Krajským muzeem Karlovarského kraje v Karlových Varech: 

- prospekce archeologických lokalit a konzervace sbírkového fondu muzea. 

 

12. s Muzeem Dr. Hostaše v Klatovech:  

s J. Hůrkovou na konzervaci bronzových a železných nálezů, určování nálezů, při přípravě stálé expozice 

pravěku a zpracovávání bronzových souborů. 

 

13. s 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. 

 

14. s Muzeem Královského hvozdu Nýrsko: 

konzervace archeologických nálezů, určování a zpracovávání nálezů štípané industrie. 

 

15. s Městským muzeem ve Stříbře:  

na údržbě rekonstruované pravěké mohyly v Petrském lese a při určování hornin pro ZČM.  

 

16. s Muzeem Českého lesa v Tachově: 

na mezinárodním grantovém projektu „Archeocentrum Čechy-Bavorsko“, organizace přednášek. 

s T. Maříkem a nově s J. Chlevišťanem při záchranných archeologických výzkumech na Tachovsku a 

výstupech pro ARÚ Praha. 

 

17. s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích: 
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s J. Johnem z Archeologického ústavu při analýzách kovových předmětů. 

 

18. se Západočeskou univerzitou, pedagogickou fakultou:  

s N. Morávkovou a H. Východskou na přednáškové činnosti, poskytování materiálu pro seminární práce, 

prezentace archeologie, přednášková činnost. 

 

19. s Českou archeologickou společností: 

pořádání zasedání, spolupráce při organizování akcí západočeské pobočky (A. Zelenka, R. Trnka).  

Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Archeologický ústav AV ČR Praha, spolupráce na tvorbě databáze Archiv a databáze IDTAV, od července 

pak spolupráce na tvorbě Archeologické mapy Čech, dále na výzkumné činnosti a při specializované 

konzervaci nálezů. 

Jihočeská univerzita České Budějovice, Filozofická fakulta, katedra archeologie, 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 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. 

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 

(T. Matějková, P. Břicháček). 

Muzeum Ostrava, spolupráce na výstavní činnosti se zaměřením na archeologii Hedvábné cesty, Číny a 

Orientu (P. Břicháček). 

Oddělení starších dějin 

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 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) 
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Vojenský historický ústav AČR Praha – vzájemné konsultace, citace literatury, informace o sbírkových 

předmětech (M. Hus) 

FF ZČU – spoluúčast na výuce, na vedení a konsultacích studentských pracích, např. bakalářských (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) 

Muzeum Sokolov - spolupráce na výstavách, určování sbírkových předmětů, pomoc s doplňováním sbírek a 

historické konsultace (M. Hus, 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) 

OKTE PČR KŘP Plzeň - vzájemná spolupráce při určování zbraní a střeliva, konsultace, zápůjčky zbraní na 

výstavy (B. Diviš)  

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) 

Oddělení novějších dějin 

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s. – spolupráce na projektu European Cultural Route of 

Reformation – teologické a historické podklady, rešerše, úprava odborných výstupů, účast na konferencích 

(Krčmář). 

Právněhistorická společnost The European Society for History of Law v Brně – odborná spolupráce a 

publikační činnost (Krčmář). 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno – publikační činnost (Krčmář). 

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).  

Muzeum Josefa Hyláka v Radnicích – výstava (Krčmář). 

Regionální muzeum Kladrubska – přednášky, metodická činnost (Krčmář). 

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích – výstavy, příprava publikace, konference (Krčmář). 

Muzeum Chodska v Domažlicích – společná přednáška, 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).  

Západočeská univerzita v Plzni – Univerzita třetího věku – přednášky, exkurze (Krčmář). 

Nadace Dominanty při Plzeňském biskupství – činnost nadace (Krčmář). 

Národní památkový ústav – územní pracoviště Plzeň a – historická fotodokumentace a konzultace 

(Krčmář). 

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality města Plzně – konzultace, situační analýza, přednáška (Krčmář). 

Katedra právních dějin Právnické fakulty ZČU – konzultace (Krčmář). 

Muzeum města Ústí nad Labem – jednání sbírkotvorné komise (Krčmář). 
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Projekt Letnice umělců 2017 – 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). 

Veletrhy cestovního ruchu ITEP – konzultace (Kuníková, Tománková, Krčmář). 

Plzeňská televize s.r.o. – digitalizace filmového fondu (Tománková). 

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 (Tománková). 

Spolupráce s klubem Balon – klub Praha – Pragobalon (Tománková). 

Muzeum Českého lesa v Tachově – konzultace (Krčmář). 

Městské muzeum a galerie Nepomuk – příprava výstavy, konzultace, přednášky (Krčmář). 

Státní oblastní archiv v Plzni – vyhledávání materiálů (Tománková). 

Společnost AgAkcent, s.r.o. – konzultace, příprava projektů a publikace (Krčmář). 

Římskokatolická farnost Bor – konzultační činnost, publikační výstup (Krčmář) 

Svatojánské muzeum v Nepomuku – konzultační činnost k expozici (Krčmář). 

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.  

Západočeská galerie v Plzni, p. o. 

Spolupráce na přípravě výstavy: „Zmizelá Plzeň“, Západočeská galerie v Plzni, p. o., výstavní síň „13“ (04. 

11. 2016 – 05. 2. 2017). Autoři scénáře: Petr Domanický, Jana Domanická, Tomáš Bernhardt.  

Kulturní Rašelina, z. s. 

Spolupráce na pietním vzpomínkovém aktu „Den památky obětí šoa a hrdinství“ (Jom ha-šoa), pokládání 

tzv. „Stolpersteinů“ v městě Sušici a spoluúčast na organizačním zajištění konference „Fenomén 

venkovských židů“, která se uskutečnila v Muzeu Šumavy v Sušici ve dnech 22. – 23. 11. 2017. 

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 a spoluúčast na organizačním zajištění konference „Fenomén 

venkovských židů“, která se uskutečnila v Muzeu Šumavy v Sušici ve dnech 22. – 23. 11. 2017. 

Spolek pro obnovu synagogy v Podmoklech, z. s. 

Spolupráce přípravě a programových náplní mediálních výstupů / kulturních akcí.  

Archiv města Plzně 

Spolupráce na přípravě výstav:„Zaniklý svět stolních společností, aneb Sociální síť před sto lety“, Plzeňský 

Prazdroj, a. s. / Pivovarské muzeum v Plzni (5. 12. 2016 – 1. 5. 2017). Autoři scénáře: Tomáš Bernhardt, 

Anna Peřinová. 
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„Zmizelá Plzeň“, Západočeská galerie v Plzni, p. o., výstavní síň „13“ (04. 11. 2016 – 05. 2. 2017). Autoři 

scénáře: Petr Domanický, Jana Domanická, Tomáš Bernhardt.  

Plzeňský Prazdroj, a. s. / Pivovarské muzeum v Plzni 

Spolupráce na přípravě výstavy „Zaniklý svět stolních společností, aneb Sociální síť před sto lety“, Plzeňský 

Prazdroj, a. s. / Pivovarské muzeum v Plzni (5. 12. 2016 – 1. 5. 2017). Autoři scénáře: Tomáš Bernhardt, 

Anna Peřinová. 

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. Spolupráce na přípravě výstavy „100 let republiky očima Plzeňska“. 

Ledovec, z. s.  

Spolupráce na přípravě doprovodných programů pro veřejnost v Národopisném muzeu Plzeňska.  

Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň  

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. 

FF UK, Ústav českého jazyka a teorie komunikace  

Dokončení grantového projektu: Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek 

v Čechách III (P–S), GA ČR P406/11/0782, 2011–2015, řešitelka A. A. Fidlerová, spoluřešitel T. Bernhardt. 

(Řešení projektu prodlouženo do roku 2017).  

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. 

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Merglová Pánková  

Spolupráce s Galerií výtvarného umění v Chebu na přípravě výstavního plánu, jednáních o projektech s 

tématikou užitého umění  

Spolupráce se sklárnou Moser v Karlových Varech na zpracování firemní historie 1857-2017 

Spolupráce se školami – účast na praktických maturitních zkouškách na Střední uměleckoprůmyslové škole 

Zámeček v Plzni  
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Mleziva  

Technické muzeum v Brně – recenzentský posudek příspěvku pro časopis Textil v muzeu 2017. 

Centrum paleobiodiverzity 
 

Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy v Praze 

Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha 

Národní muzeum, Praha  

Geologický ústav AV ČR 

Botanický ústav AVČR 

Česká geologická služba, Praha 

Fakulta pedagogická, Západočeská Universita v Plzni 

Cagliari University, Sardinie, Itálie 

Nanjing Institute of Geology and Paleontology, Chinese Academy of Sciences, China 

Česká botanická společnost  

Oddělení botanické 

Centrum excelence Pladias – konzultace k herbářovým sbírkám, determinaci a lokalizaci (S. Pecháčková). 

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 „Od Radčic k Sylvánu“ pro ČBS a veřejnost, 20. 5. (S. Pecháčková). 

Vedení exkurze „Ze Stoda do Holýšova přes vřesoviště, luhy a jedliny" pro ČBS a veřejnost, 3. 6. (I. 

Matějková společně s J. Burešem). 

MMP, KÚ – konzultace k vegetaci Plzně (S. Pecháčková). 

Jihočeské muzeum a Hornické muzeum Příbram – konzultace k herbářovým sbírkám (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 vzácnými živočichy do bývalého vojenského prostoru Dobřany“, 12. 6. (O. Peksa). 

Vedení exkurze „Ochrana přírody pomocí pojezdů vojenské techniky“ v rámci Dne otevřených závor na 

Šlovickém vrchu u Dobřan, 2. 9. (O. Peksa). 

Oponentský posudek na závěrečnou práci J. Šouna „Příroda v pohybu – libreto výstavy“ v rámci Školy 

muzejní propedeutiky II Asociace muzeí a galerií České republiky (O. Peksa). 

Oponentský posudek na diplomovou práci I. Jadrné „Diverzita fotobiontů ve stélkách lišejníku Psora 

decipiens“ – PřF UK v Praze (O. Peksa). 

Oponentský posudek na diplomovou práci A. Formánkové „Zmlazování semenáčků stromů v sekundárních 

lesních porostech na mesickém stanovišti" – PeF ZČU Plzeň (I. Matějková). 

Konzultace k diplomovým a disertačním pracím: T. Řídká, I. Černajová, Z. Vaiglová z PřF UK (O. Peksa).  

Vedení a školitelský posudek bakalářské práce K. Troppové a účast na obhajobě – PeF ZČU (S. Pecháčková); 

oponentský posudek I. Matějková. 

Vedení SOČ: A. M. Mikulecká – Gymnázium Klatovy (S. Pecháčková), R. Vrátníková – Přírodovědné Lyceum 

Stříbro (O. Peksa).  

Oddělení zoologické 

Katedra biologie Pedagogické fakulty ZČU Plzeň – výuka (Praktická cvičení ze zoologie bezobratlých), 

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). 
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Národní muzeum Praha – 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 – 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). 

Muzeum loutek  
Divadlo Alfa p. o. – spolupráce na projektech roku 2017 a připravovaných projektech roku 2018. 

Plzeňský kraj – spolupráce na veletrhu ITEP 

Statutární město Plzeň – spolupráce na výstavě Josef Skupa – Dnes a denně zázraky 

Český Rozhlas – trvalá spolupráce  

Regionální i národní tisk a rozhlas – průběžně. 

Loutkář – trvalá spolupráce.  

Oddělení konzervace  
oddělení konzervace spolupracovalo s níže uvedenými odbornými institucemi v rámci stanovení 

technologických postupů a konzultací v oblasti konzervace a restaurování:  

Centrum nových technologií ZČU Plzeň 

VŠCHT 

Praha 

Metodické centrum TM Brno 

Lučební závody Kolín 

Gamalux Plzeň 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

H. Wenigová - spolupráce se spolkem Genius Loci - Společností pro studium života regionu, o.s.,: příprava 

společné konference „Konference Genius Loci Rokycany 2018“ na podzim 2018 

J. Janoušková – spolupráce se Střední odbornou školou obchodu, užitého umění a designu se sídlem v 

Plzni: celoroční vedení praxe 1 studentky – seznámení s provozem muzea, dozor v expozicích, příprava a 

výpomoc při doprovodných výukových programech pro dětské návštěvníky, příprava pomůcek a některých 

výstav, včetně výpomoci na odborných odděleních.  

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) 

Město Rokycany - komentované prohlídky města pro cizojazyčné návštěvy města Rokycany (J. Lehner) 

Státní okresní archiv Rokycany – konzultace, výběr listin, výpůjčky materiálů pro výstavy 

Muzeum Josefa Hyláka v Radnicích – poskytnutí fotografií na výstavu Vlakem do světa, metodická 

konzultace (J. Lehner) 

Kovářské společenstvo – organizace Hamernického dne (J. Lehner, J. Švec) 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

muzejní, metodická činnost v oblasti muzejnictví v Kolegiu muzeí královských měst při AMG, příprava 

usnesení jednání senátu, zpracování podkladů o činnosti kolegia do VZ AMG (M. Šandová) –1. 3., 31. 5.,27. 

6., 20. 9. 
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průběžná poradenská činnost pro obce – OŽP MěÚ Rokycany -  determinace rostlin a výskytu chráněných 

druhů na Rokycansku (M. Šandová)  

OÚ Holoubkov – metodická a technická pomoc při přípravě reinstalace pamětní síně v obci –  (M. Šandová) 

Správa CHKO Brdy – spolupráce na výzkumu, (15. 8. a 16. 8. 2017, J. Šoun, M. Šandová) 

Spolupráce se Západočeskou pobočkou ČSBS Plzeň a redakcí časopisu Calluna (4. 3.) (M. Šandová) 

Český svaz bojovníků za svobodu – členský aktiv ZO 2. 5., VS ZO Rokycany 6. 11. 2017, jednání POV ČSBS, 

spoluorganizace pietních akcí s městem Rokycany - (předsedkyně ČSBS Rokycany M. Šandová)  

Spolupráce s Mykologickým kroužkem Hořovice – účast v porotě soutěže 12. 2. 2017, realizace 

mykologické výstavy 6.- 7.10. 2017, spolupráce při exkurzi 11. 6. (M. Šandová) 

Spolupráce s MKC Hořovice – příprava realizace výstavy (M. Šandová) 
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Ediční a publikační činnost 

Pokračovalo se s přidělováním nové řady čísel ISBN. V roce 2017 bylo přiděleno celkem 9 čísel ISBN. Jde o 

následující tituly (řazeno dle čísel ISBN) : 

978–80-7247–135-5 – Nové české depoty doby bronzové 

978–80-7247–136-2 – Soupis bibliofilií a vzácných tisků 

978–80-7247–137-9 – Archeologie ZČ 12 

978–80-7247–138-6 – Výroční zpráva ZČM za rok 2017 

978–80-7247–139-3 – Lidová zbožnost na Plzeňsku 

978–80-7247–140-9 – Sborník Příroda 121 

978–80-7247–141-6 – Umělecké řemeslo Blízkého východu 

978–80-7247–142-3 – Archeologie ZČ 13 

978–80-7247–143-0 – Erica 24 

 

Vydány byly celkem 3 tituly periodik – z přírodovědných Erica č. 24 (náklad 200 ks).  Ze společenskovědních 

periodik byla vydána Archeologie západních Čech 12 (300 ks) a 13 (300 ks).  

Dále byly vydány 4 monografických publikací – Nové české depoty doby bronzové (v nákladu 125 ks), 

Výroční zpráva ZČM za rok 2017 (30 ks), Lidová zbožnost na Plzeňsku (500 ks) a Umělecké řemeslo Blízkého 

východu (350 ks).  

Povinné výtisky jsou pravidelně předávány dle zákona. 

Ředitelství 

Mergl, Jan / Merglová Pánková, Lenka: Příběh křišťálu Moser. Moser, Karlovy Vary 2017  

Mergl, Jan: Být součástí … znamená nejen společně hledat a tvořit, in: Být součástí…, FDULS, Plzeň 2017, s. 

274-278 

Oddělení prehistorie 

Monografie: 

Chvojka, O. – Jiráň, L. – Metlička, M. a kol.: Nové české depoty doby bronzové. Hromadné nálezy kovových 

předmětů učiněné do roku 2013. Díl 1 a 2. Episteme Archaeologia. České Budějovice – Praha – Plzeň 2017.  

Vydávaná periodika: 

1. Vydána byla dvě čísla časopisu „Archeologie západních Čech“ (AZČ 12 a 13), ve kterých bylo publikováno 

21 recenzovaných odborných článků a 4 nerecenzované příspěvky (M. Metlička, T. Bernhardt). 

Odborné články recenzované:  

Časopis Archeologie západních Čech je zařazen do Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR. 

Metlička, M. – Sůvová, Z.: Nálezy zvířecích kostí z výzkumu neolitického sídliště s rondelem ve Vochově 

(okr. Plzeň-sever). Archeologie západních Čech 12, s. 5-15. Plzeň 2017. 

Zelenka, A.: Zaniklá středověká ves „Doubrava“ u Stříbra, okr. Tachov ve světle nových výzkumů. 

Archeologie západních Čech 12, s. 103-127. Plzeň 2017. 

Menšík, P. – Metlička, M. – Hrubá, H. – Hrubý, J. – Augustýnová, M.: Současný stav poznání hradiště 

Babina – Dolní Hradiště a Koryta v povodí řeky Střely. Archeologie západních Čech 13, s. 19-27. Plzeň. 

Zelenka, A.: Pozdně bronzový hrob z Plzně-Křimic, Tlumené ulice. Archeologie západních Čech 13, s. 7-18. 

Plzeň. 
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Odborné články nerecenzované: 

Metlička, M.: Sídliště z doby hradištní u Předenic (okr. Plzeň-jih). Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 

2. Sborník přátel k životnímu jubileu Petra Rožmberského. Plzeň. 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Článek ve sborníku: 

Čechura, M. v tisku: Průzkum hrobky pod kostelem sv. Josefa v Mirošově. Příspěvek k možnostem výkladu 

keramických nádob v pohřebním ritu. in: Dějiny staveb 2017 

Čechura, M. v tisku: Archeologický výzkum kostela sv. Václava v Bukovníku. in: Sborník muzea Šumavy v 

Sušici.  

Čechura, M. v tisku: Dendrochronologický průzkum vybraných kostelů na Sušicku. in: Sborník muzea 

Šumavy v Sušici. 

Čechura, M. v tisku: rec: Vilém Knoll: Páni z Velhartic. in: Sborník muzea Šumavy v Sušici.  

Čechura, M. v tisku: Archeologické nálezy z opevnění u Všekar. Sborník P. Rožmberskému. 

 

Článek v recenzovaném časopise: 

Břicháček, P.: Archeologický výzkum kláštera minoritů ve Stříbře (okr. Tachov). Archeologie západních Čech 

13, 50-79, Plzeň 2017. 

Břicháček, P. (v tisku): Byzantská přezka typu Sucidava z Opolan (okr. Nymburk). Archeologie západních 

Čech 15, Plzeň 2018. 

Břicháček, P. – Hereit, P. (v tisku): Archeologický výzkum kláštera augustiniánů v Domažlicích (okr. 

Domažlice). Archeologie západních Čech 14, Plzeň 2018. 

Břicháček, P. – Šmejdová, M. (v tisku): Nálezy pravěkých kovových předmětů ve Víchově, o. Černošín (okr. 

Tachov). Archeologie západních Čech 14, Plzeň 2018. 

Čechura, M. 2017: rec: Zdeňka Krumphanzlová a kol., Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích. 

Studia Mediaevalia Bohemica 2016/1, s. 201-202. 

Čechura, M. 2017: rec: Košta, J. – Hošek, J.: Early Medieval Swords from Mikulčice. Studia Mediaevalia 

Bohemica 

Čechura, M. v tisku: Duše nevinná stává se andělem. Historie - Otázky – Problémy 

 

Ostatní 

Hereit, P. (2017): Anotace: Archeologie západních Čech 10. Hláska XXVIII, 14, Plzeň 2017. 

Oddělení starších dějin 

Hus, M.: Pěší pluk č. 35 na ruské frontě 1914 – 1917 a jeho účast v bitvě u Zborova. V tisku (sborník 

„Zborov 1917 – 2017“, ed. ČsOL Praha) 

Hus, M.: 100 let od zániku – stručný přehled ruských bezpečnostních sborů ke konci carského impéria“. – v 

tisku (XII. Almanach policejní historie, ed. MPČR Praha) 

Veronika Lungová – Jiří Šneberger – Jiří Bouda – Martin Loukota: Výzkum raně novověkého pohřebiště u 

kostela Všech svatých v Nezvěsticích, Jižní Plzeňsko XV, 2017, s. 98 – 111. 

Oddělení novějších dějin  

Publikace 

Krčmář L.: Lidová zbožnost na Plzeňsku. Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2017 

Krčmář L.: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Rokycansku. Vydavatelství Jiří Fák, Kralovice 2017.  
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Příspěvky: 

Krčmář L.: Zelená Hora a Klášter u Nepomuku jako poutní místa. In: Genius loci českého jihozápadu XI., s. 

49-63. 

 

Encyklopedická hesla: 

Krčmář L.: Proces s Janem Nepomuckým (1393). Encyklopedie českých právních dějin. VIII. svazek Procesy 

(do roku 1949), s. 41-44, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 

Plzeň – Ostrava. 

Krčmář L.: Reformy církevní Marie Terezie. Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek R - Říš, s. 213-

216, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., Plzeň – Ostrava. 

Krčmář L: Reformy církevní Josefa II. Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek R - Říš, s. 216-220, 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., Plzeň – Ostrava. 

 

Propagační materiály: 

Krčmář L.: Svatý Jan Nepomucký. Město Nepomuk, Nepomuk 2017. 

Krčmář L.: Heiliger Johannes von Nepomuk. Město Nepomuk, Nepomuk 2017. 

Krčmář L.: Tanaberk. Dobrovolný svazem obcí Kdyňsko, Klatovy 2017. 

Oddělení národopisné  

Články a studie: 

Jana Slámová. „Fond lidových krojů v Národopisném muzeu Plzeňska“. In. Vítaný Host v Plzeňském kraji: 

čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí. č. 2/2017. Plzeň: RegionAll – Hana Voděrová, 2017, s. 9. 

Nela Štorková. „Československo-německé vztahy v letech 1945–1989 s důrazem na svazy vyhnanců“, In. 

Historický obzor 28, č. 11/12, 2017, s. 276 – 286.  

Recenze: 

 Nela Štorková. „Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová, Alicja Leix: Češi a jejich sousedé. 

Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě“.  In. Mezinárodní vztahy 52, č. 1, 2017, s. 73 – 75.  

 

Monografie: 

Tomáš Bernhardt, Petr Flachs, Petr Mazný. Městský obvod Plzeň 2 – Slovany: Slovany, Božkov, Koterov, 

Hradiště. Plzeň: Starý Most, 2017. 

Tomáš Bernhardt, Markéta Maškovská. Plzeňské hospody aneb Z pivovaru za štamgasty: Kde se v Plzni 

jedno, pilo a veskrze dobře žilo? Odhalte s námi kouzlo zlatých časů plzeňského pohostinství konce 19. a 

počátku 20. století!. Plzeň: Plzeňský Prazdroj, a. s., 2017. 

Další ediční / publikační činnost oddělení: 

Kalendář Židovské obce v Plzni 2018/5778. Textovou částí opatřil Michal Chmelenský. Židovská obec Plzeň: 

2018. 

Kalendář: 1918 – 2012 / Kde domov můj. Úvodem opatřil Karel Řeháček. Magistrát města Plzně – odbor 

prezentace a marketingu, Plzeň: 2017. 

Kalendář: Plzeň za císařepána i po něm 1918 - 2018. Vybral, sestavil, graficky upravil Jan Schýbal. Textem 

opatřil: Tomáš Bernhardt. SOS print s.r.o., Plzeň: 2017. 

Oddělení uměleckoprůmyslové 

Kotorová Ludmila: Liturgická flabella, In: Art+Antiques, Ambit Media, a. s., Praha, 10/2017, s. 66 – 69 

Kotorová Ludmila: Renesanční zámky děkanského chrámu Panny Marie Sněžné v Rokycanech a jejich kopie 

v Západočeském muzeum v Plzni, In: Digitální sborník z konference Genius Loci (v tisku) 

Mergl, Jan / Merglová Pánková, Lenka: Příběh křišťálu Moser. Karlovy Vary 2017, s. 198-417  
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Merglová Pánková, Lenka: Cesta k první odborné kamnářské škole.  in Svět kachlových kamen. Kachle a 

kachlová kamna severozápadních Čech, Oblastní muzeum v Mostě 2017, s. 99 – 102 

Mleziva, Jindřich. Blízkovýchodní kovové nádoby a jejich materiálové určení pomocí nových metod – sbírka 

Západočeského muzea v Plzni. In: Pecha Lukáš (ed.) Staré civilizace Asie a Afriky. Plzeň: Západočeská 

univerzita v Plzni, 2016. 

Mleziva, Jindřich. Umělecké řemeslo Blízkého východu ze sbírky Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: 

Západočeské muzeum v Plzni, 2017 

Centrum paleobiodiverzity 

Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis: geologica et paleobiologica, Vol. 51, No 1-2.  - 

recenzovaný časopis 

4 čísla Bulletin of Geosciences, Vol. 92, Nos 1 - 4. - impaktovaný časopis 

 

Článek v impaktovaném časopisu (Jimp): 

Pšenička, J., Correia, P., Šimůnek, Z., Sá, A. A., Murphy, J. B., Flores, D. 2017. Revision of Ilfeldia and 

establishment of Ovulepteris gen. nov. from the Pennsylvanian of Europe, with a discussion on their 

concepts. Review of Palaeobotany and Palynology 236, 59–73.  

Pšenička, J., Mosca, P., Opluštil, S., Martinetto, E. 2017. New late Palaeozoic plant remains in the Ligurian 

Alps (Italy). Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 56/1, 13-33. 

Zodrow, E.L., Mastalerz, M., Pšenička, J., Cleal, C.J. 2017. Linking Dolerotheca-like prepollen organs with 

Alethopteris pseudograndinioides foliage and assessing chemical properties of in situ prepollen grains: 

Implications for reconstructing Pennsylvanian-age alethopterid seed ferns. International Journal of Coal 

Geology 183, 65–77.  

Frojdová, J., Pšenička, J., Bek J., Martínek, K. 2017. Revision of Dendraena pinnatilobata Němejc from the 

Pennsylvanian of the Czech Republic. Bulletin of Geosciences 92/1, 75–94.  

Frojdová, J., Pšenička, J., Bek J., Cleal, C.J. 2017. Revision of the Pennsylvanian fern Boweria Kidston and 

the establishment of the new genus Kidstoniopteris. Review of Palaeobotany and Palynology 236, 33–58. 

 

Článek v recenzovaném časopisu (Jrec): 

Frojdová, J., Pšenička, J., Bek J. 2017. Revision of Pennsylvanian genus Sturia Němejc and its spores 

(Duckmantian, Czech Republic). Acta Palaeobotanica 57/2, 153–163. DOI: 10.1515/acpa-2017-0014 

Horák, D., Vymyslický, T., Musil, Z., Bureš, J. 2017. Gagea bohemica subsp. saxatillis v České republice. 

Zprávy České Botanické společnosti, 52, 163-173. 

Článek v odborném nerecenzovaném časopisu (J): 

Bureš, J., Matějková, I. 2017. Okruh ze Vstiše nivou Radbuzy a lesem Dubovcem. Calluna, 22/1, 7-9. 

Matějková, I., Bureš, J. 2017. Za květenou Křížového vrchu. Calluna, 22/1, 4-7.  

Oddělení botanické 

Impaktované tiskoviny: 

Herben T., Mayerová H., Skálová H., Hadincová V., Pecháčková S. & Krahulec F. (2017): Long-term time 

series of legume cycles in a semi-natural montane grassland: evidence for nitrogen-driven grass dynamics? 

– Functional Ecology, 1–11.  

Herben T., Vozábová T., Hadincová V., Krahulec F., Mayerová H., Pecháčková S., Skálová H. & Krak K. 

(2017): Vertical root distribution of individual species in a mountain grassland community: does it respond 

to neighbours? – Journal of Ecology. 
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Recenzované tiskoviny: 

Šoun J., Bouda F., Kocourková J., Malíček J. & Palice Z., Peksa O., Svoboda D. & Vondrák J.: Zajímavé nálezy 

lišejníků z čeledi Parmeliaceae v České republice. – Bryonora 60: 46–64.  

Ostatní: 

Bureš J. & Matějková I. (2017): Okruh ze Vstiši nivou Radbuzy a lesem Dubovcem. – Calluna 22/1: 7–9. 

Kinská I. & Matějková I. (2017): Za botanickými a krajinářskými zajímavostmi mezi Starým Plzencem a 

Tymákovem. – Calluna 22/1: 1–4. 

Matějková I. (2017): Péče o přírodovědně význačné lokality na Plánicku v roce 2016. – Křižíkova Plánice 

(ročenka Města Plánice 2017), 75–77. 

Matějková I. & Bureš J. (2017): Za květenou Křížového vrchu. – Calluna 22/1: 4–7. 

Pecháčková S. [ed.] (2017): Zajímavé floristické nálezy. – Calluna 22/1: 21–25. 

Pecháčková S. (2017): Geranium purpureum Vill. – In: Pecháčková S. [ed.] (2017): Zajímavé floristické 

nálezy, Calluna 22/1: 21–25. 

Pecháčková S. (2017): Opuntia cf. phaeacantha Engelm. – In: Pecháčková S. [ed.] (2017): Zajímavé 

floristické nálezy, Calluna 22/1: 21–25. 

Pokorná A., Pecháčková S. &Kovář P. (2017): Vzpomínka na botaničku a univerzitní učitelku Janu 

Osbornovou. – Živa 6: p. CLI. 

Oddělení zoologické  
Sborník Západočeského muzea v Plzni – Příroda (1 číslo připraveno a vytištěno, I. Hradská) 

Hradská I. & Těťál I., 2017: Pavouci (Aranea) a střevlíkovití brouci (Coeloptera, Carabidae) vybraných 

vřesovišť v západních Čechách. – Erica, Plzeň, 24: 3–34.  

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

V roce 2017 byl připraven a vytištěn Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka Rokycanech, č. 29/2017, o 

nákladu 200 kusů. Sborník má přiděleno ISBN 978-80-904794-9-4. Povinné výtisky jsou pravidelně 

předávány dle zákona. 

Ve sborníku jsou obsaženy příspěvky: Mlýny na Zbirožsku IV, Židé na velkostatcích Terešov, Prašný Újezd a 

Hřešihlavy, Portrét PhDr. Bohuslava Horáka a jeho názor na feminismus, 70 let astronomie v Rokycanech, 

O účasti v protifašistickém odboji vypráví manželé Bittnerovi. 

Wenigová, H. – Paleček, L. - drobný tisk s charakterem katalogu k výstavě "Otakar Strýhal – malíř brdské 

krajiny“  

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany)  

Monografie: 

Šteffl, J. – Hentschová, R. (eds.) 2017: Hradiště Hrádek u Libochovan. Výsledky archeologického 

nedestruktivního výzkumu (2013-2016).  

 

Články v recenzovaném časopisu: 

Hentschová, R. – Fikrle, M. – Šteffl, J. 2017: Pozdně bronzový depot z Horky u Libochovic (okr. Litoměřice), 

Archeologie ve středních Čechách 21, s. 803-807. 

  

Ostatní: 

Vondrovská, V. „Jest mi tak smutno, že to není k vypsání…“ První světová válka v mikrosvětě Marie 

Duškové z Mahouše, in: Balcarová, Jitka – Kubů, Eduard – Šouša, Jiří. Venkov, rolník a válka v českých 

zemích a na Slovensku v moderní době, Národní zemědělské muzeum (v tisku). 
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Merglová Stránská, M. 2017: Portrét PhDr. Bohuslava Horáka a jeho názor na feminismus, In: Sborník 

Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech č. 29/2017, s. 71 – 86. 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 

Recenzované tiskoviny: 

Šoun J., Bouda F., Kocourková J., Malíček J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D. & Vondrák J. (2017): Zajímavé 

nálezy lišejníků z čeledi Parmeliaceae v České republice. – Bryonora 60 : 46–64. 

Malíček J., Berger F., Bouda F., Cezanne R., Eichler M., Halda J. P., Langbehn T., Palice Z., Šoun J., Uhlík P. & 

Vondrák J. (2017): Lichens recorded during the Bryological and Lichenological meeting in Mohelno (Třebíč 

region, southwestern Moravia) in spring 2016. – Bryonora 60 : 24–45. 

 

Ostatní: 

Šandová, M.: Nálezy zajímavějších a nově se šířících rostlin na  Rokycansku. Calluna, roč. 22, č. 1/2017: 18-

20, Plzeň. 

Šandová, M.: Ztracený a znovuobjevený poklad Josefa Hněvkovského. Calluna, roč. 23, Plzeň (v tisku) 

Šandová, M.: Bibliografie publikovaných prací 2006 – 2017, s doplňky k bibliografii 1969 – 2005  Calluna, 

roč. 23, Plzeň. (v tisku) 

Šandová, M.: Kolegium muzeí královských měst jednalo v Rakovníku v rozšířeném složení. Věstník AMG č. 

2/2017: 23. 

 

Popularizační články v tisku: 

Šandová, M. : Peškův dub – 42 let od vyhlášení ochrany. Podbrdské noviny, Hořovice, č. 3/2017, 9.- 23.2. 

2017, s.2, 1 foto M. Duda. (Peškův dub v k. ú. Těně, botanik J. Pešek). 

Šandová, M.: Houbaři v Hořovicích hodnotili úlovky loňské sezóny. Podbrdské noviny, Hořovice, č.4/2017, 

23.2. – 9.3. 2017, s.3, 2 foto M. Šandová. (mykolog Oldřich Jindřich, soutěž s výčtem použitých hub). 

Šandová, M.: Tajemství lišejníků v rokycanském muzeu. Podbrdské noviny, Hořovice, č.4/2017, 23.2. – 9.3. 

2017, s.11. (přednáška J. Šouna o lišejnících,  lichenologické sbírky Muzea dr. Bohuslava Horáka v 

Rokycanech, V. Los, B. Horák). 

Šandová, M.: Vydejte se s muzeem na Island. Podbrdské noviny, Hořovice, 20. 4. – 4. 5. 2017, p. 13, 1 

foto.- (pozvánka na přírodovědně cestopisnou přednášku do muzea). 

Šandová, M.: Danův svět hmyzu…- Podbrdské noviny, Hořovice, 20. 4. – 4. 5. 2017 :  3, 1 foto M. Šandová. 

(Dan Opatrný z Holoubkova a jeho obrazy hmyzu). 

Šandová, M: 40 let od úmrtí významného architekta Rudolfa Černého. Podbrdské noviny, Hořovice, Vaše 

Rokycansko 8,  roč. VIII, 20.4. – 4.5. 2017, p. 7, 2 foto M. Šandová.(osobnost r. Černého a jeho pozůstalost 

v muzeu). 

Šandová, M.: Děti láká do muzea expozice o přírodě. Podbrdské noviny, Hořovice, Vaše Rokycansko 10, 

roč.XVII., 18.5. – 1.6. 2017, Kultura, informace, p. 15, 1 foto M. Šandová.(expozice „Příroda pro 

budoucnost“). 

Šandová, M.: Antonín Drachovský zakončil učitelskou dráhu v Dobřívě. Podbrdské noviny, Hořovice, č. 

11/2017, 1. 6. – 15.6. 2017:13 (osobnost  A. Drachovského a jeho dílo v muzejní knihovně). 

Šandová, M.: V Domově „Zvíkovecká kytička“ roste sad. Podbrdské noviny, Hořovice, č. 12, 15.- 29.6. 2017, 

Vaše Rokycansko, p. 7, 1 foto M. Šandová. (výsadba sadu v objektu Domova) 

Šandová, M.: Houbaři zkoumali okolí Chotětína na Zbirožsku.- Podbrdské noviny, Hořovice, č. 13, 29 .6. – 

13. 7. 2017:14, 1 foto M. Šandová (mykologická exkurze MK Hořovice s výčtem nalezených druhů, 

spolupráce muzea). 

Šandová, M.: Tito lidé se zasloužili o výstavu hub. Podbrdské noviny, Hořovice, 19, 19.10. – 2.11. 2017, p. 

5, 1 foto O. Jindřich (mykologická výstava v městské radnici v Hořovicích). 

Šandová, M.: PhDr. Bohuslav Horák (1877 – 1942). Podbrdské noviny, Hořovice, 20, 2. – 16.11. 2017, Vaše 

Rokycansko, p.7, 1 foto. 
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Šandová, M.: Rokycanští uctili památku rodiny Stehlíkovy. -  Národní osvobození, Praha, 21.6. 2017: 4, 1 

foto F. Soukup. 

Šandová, M.: Ve Zbirohu byla obnovena pamětní deska. Národní osvobození, Praha, 19.7. 2017: 4, 1 foto E. 

Svobodová (osobnost V. Hejduka) 

Šandová, M.: Západočeši vzpomínali na rok 1938 Národní osvobození, Praha, 25. 10. 2017: 4, 1 foto F. 

Soukup.(pietní akt u památníku v Plzni) 

Šandová, M.: Pietní akt v Rokycanech připomněl události roků 1939 i 1989. Podbrdské noviny, Hořovice, 

30.11. – 14.12. 2017. (Gymnazium Rokycany) 
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Výchovná a vzdělávací činnost 

Oddělení starších dějin 

Komentovaná prohlídka výstavy Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek 1918-68 dne 22. 

11. 2017 počet návštěvníků 20. 

Komentovaná prohlídka výstavy Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek 1918-68 dne 10. 

12. 2017 počet návštěvníků 70.  

Oddělení novějších dějin 

Komentované prohlídky k výstavě 

Chmelenský – Krčmář, Lidová zbožnost na Plzeňsku. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, výstavní 

sál, 1. 11. 2017. 

Oddělení národopisné 

Programy pro děti a mládež: 

„Vítání jara v Plzni: vynášení Morany“ (31. 3. 2017) 

Aktivizační program, určený žákům plzeňských základních škol a široké veřejnosti se zapojením 

doprovodných folklorních vystoupení. Hlavní součástí akce se stal průvod účastníků městem s nesenou 

figurkou „Morany“ a plzeňských „Lít / Májek“.  

„Velikonoční jarmark“ (11. 4. 2017 - 12. 4. 2017) 

Aktivizační program, určený zejména žákům plzeňských základních škol a rodinám s dětmi. Samostatná 

výtvarně vzdělávací akce na bázi tvůrčích dílen s účastí kvalifikovaných lektorů. 

„Adventní dílny“ (12. 12. 2017 – 14. 12. 2017) 

Aktivizační program, určený žákům plzeňských základních škol a rodinám s dětmi. Samostatná výtvarně 

vzdělávací akce na bázi tvůrčích dílen s účastí lektorů. 

 

Veřejné prezentace: 

„Muzejní noc v Národopisném muzeu Plzeňska“ (26. 5. 2017) 

Bezplatné zpřístupnění stálé expozice „Jak se žilo na Plzeňsku“, výstav „Plzeňské kamnářství“ a „Josef 

Wünsch – učitel, cestovatel, spisovatel“. Tematicky zaměřený doprovodný program ke krátkodobé výstavě 

zaměřený na zhotovování keramických kachlů, realizovaný pracovníky SOU Stavební Plzeň – pracoviště 

Horní Bříza. Doprovodný program „Ve škole před 100 lety“. Celou akci doprovázela vystoupení folklorního 

souboru Lidová muzika z Chrástu.  

Národopisné muzeum Plzeňska součástí minifestivalu Plzeňské dvorky (20. 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; FS Stodský 

dudáček; FS Jiskřička a dětský soubor Broučci.   

Prezentace historických hudebních nástrojů z etnografické podsbírky v rámci Mezinárodního folklorního 

festivalu CIOFF® Plzeň (7. – 11. 6. 2017).  

Historické hudební nástroje v průběhu hlavního pořadu festivalu oživili hudebníci Souboru písní a tanců 

JISKRA. Pro tuto příležitost byla pořízena kopie pastýřské trouby Josefa Nováka z Bušovic (inv. č. NMP 

12556) a rekonstruovány historické dudy z dílny Wolfganga Štefka z Újezdu u Domažlic (inv. č. NMP 

65440). Veřejně představeny byly také další historické nástroje z etnografické podsbírky.  

Oddělení zoologické  
Přírodovědný kroužek – Středisko volného času Radovánek (Š. Vančurová) 
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Muzeum loutek 

V uplynulém roce hostilo opakovaně Muzeum loutek Krajské centrum vzdělávání, se kterým pravidelně 

diskutuje o pedagogických možnostech expozic. Účastníci tohoto programu – učitelé a učitelky především 

základních škol - jsou obeznámeni se vzdělávací činností Muzea a zároveň se svými připomínkami a nápady 

podíli na tvorbě edukačních programů, které Muzeum loutek organizovaným školním skupinám nabízí. 

Dochází tak rozšiřování interdisciplinárního poslání všech expozic, díky kterému se inovuje edukační model 

Muzea. Tento process má dvě části. První částí je okamžitá diskuze přímo v místě výstavních prostor, kde 

se mezi vystavenými objekty zvažují jejich vzdělávací možnosti, a druhá část představuje dodatečnou 

diskuzi zprostředkovanou elektronickou formou. Obě části jsou ihned zaznamenány a vychází se z nich při 

změně výukových listů a změnách lektorských programů.   

Příběh na niti I, II, III  

Výukový program, určený pro mateřské školy i oba stupně škol základních, představuje zábavné rozšíření 

prohlídky expozice Muzea loutek s průvodcem, díky kterému se prohlubují a fixují poznatky nejen spjaté s 

českou loutkohereckou historií, ale díky svému mezipředmětovému pojetí jsou uživatelé těchto pracovních 

listů komplexně vtaženi do problematiky tohoto specifického divadelního žánru. Výukové programy byly 

předchozí rok po rozsáhlých diskuzích s lektory Muzea loutek zreformovány, a od roku nynějšího tak 

nahradí původní vzdělávací listy. Nová podoba výukových programů vznikla díky podpoře Ministerstva 

kultury ČR. 

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: 

Půjčovna loutkových divadel 

20. listopadu 2017 byla v Muzeu loutek otevřena první půjčovna loutkových divadel na světě. Muzeum 

nabízí možnost zapůjčení rodinných loutkových divadel se sadou loutek pohádkových postav. 

Muzejní noc – 26. 5. 2017 

Den Plzně v Senátu ČR – 19. 8. 2017 

Výročí vzniku republiky, Den památek Plzeňského kraje  

Muzejní pedagog 

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 82 školních skupin, celkem 1993 dětí. 

Škola mladých archeologů ve stálých expozicích Archeologie a Historie  

Program probíhá po dobu čtyř týdnů a je zaměřen na praktické ukázky pravěkých a středověkých řemesel a 

každodenního života. Je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro víceletá gymnázia. Vzdělávací obsah programu 

vychází z RVP - vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas), Člověk 
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a společnost a Umění a kultura (občanská nauka, dějepis a výtvarná výchova). V roce 2017 byl realizován 

od 31. 10. do 1. 12. 2017. Programu se zúčastnilo 596 dětí ze základních škol a víceletých gymnázií.  

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 zúčastnilo 39 skupin, celkem 917 dětí. Součástí projektu bylo též 

zajištění 4 tematických workshopů pro účastníky Loutkářského festivalu v Litomyšli v červenci 2017, 

kterých se zúčastnilo cca 200 osob. 

Komentované vycházky Na kupecké stezce ve Starém Plzenci 

V květnu a červnu jako nadstavbový program k expozici Historie probíhají komentované vycházky s 

názvem Na kupecké stezce ve Starém Plzenci. Vycházky kopírují naučnou stezku Stará Plzeň a kupci. 

Program je zaměřen na období raného středověku, na obchodní stezky, které tímto územím procházely – 

Řezenskou a Norimberskou a na význam tohoto přemyslovského hradiště v počátcích vzniku Českého 

státu. V roce 2017 se zúčastnilo 90 osob. 

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 2017 do něj bylo zapojeno přes 900 institucí z celého světa. Západočeské muzeum nabídlo volný 

vstup, komentované prohlídky v expozicích „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje -  expozice Archeologie 

a Historie“, panelovou výstavu a archeologickou dílnu pro děti i dospělé. 

Geologická olympiáda  

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 21. -25. 8. 2017. Byl zaměřen na archeologii a paleontologii. Vzhledem k 

rekonstrukci muzea byla zvolena putovní varianta. Děti navštívily Archeopark Bärnau u Tachova, ZOO 

Plzeň, Muzeum Českého krasu Beroun, Koněpruské jeskyně a lomy, kde je možné provádět 

paleontologické sběry a Horní hrad v Krušných horách (Hauenštejn) s noclehem. Tábora se zúčastnilo 14 

dětí. 
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Doprovodné programy k výstavám 

Výtvarný program k výstavě Plzeň ve století světla  

Výstava se konala v rámci 37. ročníku festivalu Smetanovské dny na téma „Světlo, stíny a tma v české 

kultuře 19. století“. Program se odehrával v prostoru tzv. Ateliéru, kde si děti mohly vyrobit vlastní 

krasohled. Cílem programu bylo umocnit zážitek z výstavy, nechat děti projevit vlastní fantazii i kreativitu. 

Program byl vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Provázanost s RVP: vzdělávací oblasti Člověk 

a jeho svět (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas), Člověk a společnost, Umění a kultura. Program 

navštívilo během 3 měsíců 28 skupin, celkem 615 dětí. 

Doprovodný program k výstavě Plzeňské kamnářství  

Výstava „Plzeňské kamnářství“ byla věnována bohaté historii kamnářského řemesla na Plzeňsku od 

středověku po současnost. Doprovodný program se uskutečnil v prostorách bývalé mydlárny 

Chotěšovského domu (Náměstí Republiky). Návštěvníci si pod vedením lektora vyzkoušeli základní postupy 

výroby kachlů a hotový výrobek si pak odnesli s sebou. Součástí doprovodného programu bylo také 

kachlové pexeso. Materiál k programu byl z části sponzorován firmou Koh-i-noor. Programu se v červnu a 

září zúčastnilo 12 skupin, celkem 230 osob.  

Celkem se vzdělávacích programů v roce 2017 zúčastnilo 4351 osob. 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Veřejné presentace: 

Mezinárodní den muzeí (18. 5. 2017), den otevřených dveří v muzeu (69 os.) 

26. Hamernický den (20. 5. 2017), autor J. Lehner – Tradiční veřejností oblíbený hamernický den na vodním 

hamru v Dobřívě. Koná se vždy třetí sobotu v květnu. Shlédnout mohli návštěvníci poctivou a namáhavou 

práci hamernických mistrů na stále funkčním vodním hamru, národní technické památce, a dále různé 

kované předměty kovářů. V rámci programu proběhla soutěž škol „Dobřívský cvoček“, kde mezi sebou 

soutěžili kovářští učni a studenti středních škol. (3032 os.) 

Muzejní noc (16. června 2017), autor J. Pěnkavová – V pořadí již 12. Rokycanská muzejní noc byla 

pojmenována „Jede, jede mašinka!“. Odjezd byl stanoven na pátek 16. června v 17 hodin, nastupovalo se v 

hlavní budově a projížďka to byla opravdu zajímavá. První zastávkou byla vernisáž pozoruhodné výstavy 

Vlakem do světa, která návštěvníkům připomenula bohatou historii železnic. Na druhé zastavení se těšili 

kluci a děvčata z mateřských škol a 1. stupně základních škol, kteří se zapojili do výtvarné soutěže. Ti 

nejšikovnější totiž převzali ocenění. Třetí zastavení patřilo pohádce a po ní se řízení vlaku na hodinu ujali 

mladí průvodci, kteří zavezli návštěvníky za významnými osobnostmi regionu a připomenuli jim stará 

řemesla. Pak jízda mimořádného „vláčku“ pokračovala po celé budově muzea. Na jednotlivých zastávkách 

se cestující dozvěděli zajímavosti a kuriozity z historie železnice, ale poznali i krásy přírody. Zavítali ke 

Kařezským rybníkům, za trilobity do Skryjí, navštívili zbirožský zámek a vydali se za Vydřiduchem v okolí 

Holoubkova. Připomenuli si také dolování uhlí v Břasích, nahlédli do starých jízdních řádů a také zamířili do 

kouzelných Bradavic. Na závěr se návštěvníci nechali svézt Vlakem za muzikálem. Světoznámé melodie si 

vyslechli v podání členky Divadla J. K. Tyla v Plzni Jany Hofmanové za doprovodu klavíristky Hanky 

Bezděkové, průvodní slovo patřilo Jiřímu Hlobilovi. K muzejní noci se připojilo také Vojenské muzeum na 

demarkační linii v Rokycanech a Hvězdárna Rokycany. Zájemce o prohlídku na místo dovezl autobus z 

Masarykova náměstí. (397 os.) 
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Vzdělávací program k expozicím pro ZŠ a SŠ: 

„Muzejní průvodce aneb poznáváme muzeum“. Jedná se o interaktivní vzdělávací program 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, herec 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 mluvit na veřejnosti. Výuka probíhá ve všech expozičních 

částech muzea. (360 os.) 

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: 

1) Letopočty nejsou jen čísla! 

2) Školy a spolky na Rokycansku 

3) Objevy a vynálezy 

 

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. (1457 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) 

Výprava do pravěku, Na návštěvě ve středověku, Příroda kolem nás, Velikonoce, Bydlení našich předků, 

Řemesla našich předků, Karel IV., Příhody zajíce Vašíka, Život v pramořích (L. Janoušková, M. Vatahová) 

Doprovodný program k výstavám pro MŠ, ZŠ, SŠ: 

Návrat lišejníků (L. Janoušková, M. Vatahová, 48 osob) 

Včela – kouzelnice hmyzí říše (L. Janoušková, M. Vatahová, 24 osob) 

 

Komentované prohlídky k výstavám ve spol. s dalšími subjekty 

22. 5. 2017 komentovaná prohlídka "Povídání s umělci" k výstavě „Rokycany - Pfinztal" – (organizace akce 

M. Korandová z Centra paleobiodiversity – pracoviště Rokycany, 66 osob) 

Přednášky v MBH – přehled 2017 

O lišejnících a jejich návratu  9. 2. 2017 vlastní  J. Šoun 

Tajemství historické krajiny  23. 2. 2017 vlastní  M. Čechura ZČM 

Zaniklé obce v Brdech   16. 3. 2017 převzatá  E. Slatkovská 

Povídání Vlastimila Vondrušky  12. 4. 2017 převzatá  E. Slatkovská 

Islandským vnitrozemím   27. 4. 2017 převzatá  M. Šandová 

Včelí produkty a apiterapie  29. 6. 2017 převzatá  M. Süssová 

Duchovní hudba v Rokycanech  5. 10. 2017 převzatá  E. Slatkovská 

Nález archivu dobřívského rychtáře  16. 11. 2017 převzatá  M. Merglová Stránská 

 

Celkem přednášky       433 osob 
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Oddělení historie a společenských věd (Rokycany) 

Komentované prohlídky k výstavám 

komentované prohlídky města v rámci doprovodného programu výstavy „Olga Runtová – Vzpomínky“, 

R. Hentschová (26. 8. a 23. 9. 2017, 185 os.) 

komentované prohlídky k výstavám ve spol. s dalšími subjekty 

4. 3. 2017 komentovaná prohlídka k výstavě Archeologie ze vzduchu (M. Čechura ZČM, 25 os.) 

komentované prohlídky výstavy Vlakem do světa (Václav Simbartl, sběratel a spoluautor výstavy; Petr 

Lehmann, železniční modelář (30. 7., 13. 8., 27. 8., 10. 9., 24. 9. 2017, 142 os.) 

Programy pro děti a mládež 

akce vítání jara v Rokycanech „Vynášení Morany“ (autor R. Hentschová, H. Husová, M. Merglová Stránská, 

V. Vondrovská 7. 4. 2017)  

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“. (68 os.) 

komentované prohlídky města – program pro 1. stupeň ZŠ (M. Merglová Stránská, 28. 7. 2017; R. 

Hentschová, 12. 9., 19. – 21. 9. 2017)  

program „Ochutnej středověk“ (R. Hentschová, H. Husová, M. Merglová Stránská, 13. 9. 2017)  

 „Po stopách zakladatele muzea“ říjen – prosinec, znalostní soutěž k 140. výroční letům narození 

zakladatele muzea (M. Merglová Stránská, L. Janoušková) 

Doprovodný program k výstavám 

edukační program k výstavě Rokycany a jejich mistr Jan, program pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ – lektorské 

vedení M. Merglová Stránská (22 os.) 

Oddělení přírodních věd (Rokycany) 
 

Komentované prohlídky k výstavám ve spol. s dalšími subjekty: 

Komentované prohlídky k výstavě „Včela – kouzelnice hmyzí říše“ – 16. 7., 30. 7.,13. 8., 27. 8., 10. 9. 

(členové Čs. svazu včelařů – ZO Rokycany) (64 os.) 

přednášky spolupořádané oddělením v MBH 

27. 4. 2017, Šebestian Šulc,“ Islandským vnitrozemím. (M. Šandová) 

29. 6. 2017, MUDr. Jiří Brožek, Včelí produkty a apiterapie. (M. Süssová) 

28. 6. 2017 „Zajímavosti o včelách a včelařství“ -  pro školy (p. Petříček – ZO ČVS Rokycany, 42 os.) 

25. 11., 9. 12. 2017 „Tvořivé dílny k výstavě Vánoce s Charitou“ (S. Volková, 59 os.) 

Doprovodný program k expozici 

 „Za přírodou do muzea“, říjen – prosinec, znalostní soutěž pro školy. (J. Šoun a M. Süssová) 

Ostatní kulturní pořady, kdy pořadatelem není MBH: 

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Rokycany se konala v muzeu dne 31. 3. „Noc s Andersenem“. Děti 

měly možnost prohlédnout si staré knihy z muzejní knihovny, podívaly se do stálých expozic v rámci 

komentovaných prohlídek, a vyrobily si malou knihu o muzeu i se záložkou (J. Pěnkavová, L. Janoušková). 

Veřejnou ukázku kování a prezentaci MBH a vodního hamru prováděli kováři celoročně na několika 

tematických akcích jiných pořadatelů: 

Parostrojní festival - Holoubkov (13. 5. 2017), Petr Koldušek  

Kovářské dny - Buškův hamr u Trhových Svinů (18.- 19. 8. 2017), Josef Švec, Petr Koldušek 

10. Mezinárodní kovářské sympozium - Bečov nad Teplou (8.- 10. 9. 2017), Josef Švec, Petr Koldušek, 

Václav Hanton, Jan Suchý   
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Oddělení vnějších vztahů 

Výpravy za poznáním 

Švýcarský vlakový ráj – nejdelší tunel světa, 12. 1. v 18 hod. 

Ve Švýcarsku právě začal pravidelný provoz v nejdelším železničním tunelu světa – novém Gotthardu. Co 

lze zažít během 57 km jízdy hluboko pod Alpami a jak to vypadá, když vlak v tunelu zastaví? Jak se vlastně 

jezdí vlakem v horách? A proč jsou Švýcaři železničními mistry světa? Na tyto i další zajímavé otázky Vám 

rád odpoví cestovatel Petr Čermák. 

 

Galapágy a rovníkový křest, 19. 1. v 18 hod. 

Krása „Želvího ostrova“ – Galapágy a námořního rovníkového křtu spolu neodmyslitelně souvisejí. Čeká 

Vás strhující vyprávění námořníka a spisovatele Jiřího Franka, který jej zažil na vlastní kůži. Dozvíte se i další 

zajímavosti z historie námořních plaveb a poznáte také všední realitu služby na moři.  

 

Vietnam, 26. 1. v 18 hod. 

Na sklonku roku 2014 se Štěpán Popel vydal na dvouměsíční cestu na kole napříč Vietnamem. Vlastními 

silami urazil přes 2 700 km a navštívil mnoho krásných a rozmanitých koutů této jihoasijské země, se 

kterými Vás na přednášce seznámí. 

 

Bulharsko, 2. 2. v 18 hod. 

Vydejte se s námi na putování po krásách Bulharska. S cestovatelem Petrem Vlčkem pojedete do Sofie, 

Plovdivu i do nejsvatějšího místa země – Bačkovského monastýru. Vyrazíte na pouť do vysokých, ale přesto 

lesnatých a divokých Rodop, navštívíte centrální a nejvyšší části Staré Planiny a nezapomenete ani na 

pobřeží od tureckých hranic k Burgasu. 

 

Tuva – země šamanů, 9. 2. v 18 hod. 

Vstupte do země divokých hor a šamanů a poznejte zapomenutou republiku TUVU, která je pravým rájem 

pro dobrodruhy. Cestovatel Tomáš Kubeš se s Vámi podělí o zážitky z cesty opuštěnými horami Sajany a 

Ergaki i čarokrásnými pastvinami. Vtáhne Vás do světa tradic a pasteveckých jurt, zápasů břicháčů, ale také 

do pravé slavnosti Naadym, kam se běžný poutník nedostane. 

 

Divočinou středoasijských hor na kole, 16. 2. v 18 hod.  

Altaj, Pamír, Kavkaz, Ťan-šan – horští velikáni, kteří zůstávají ve stínu své slavné sestry Himaláje, přesto ji 

však v mnohém předčí. Přesvědčte se sami. Kateřina Lhotová Vás zavede do neprávem opomíjeného koutu 

naší planety plného přírodních krás, které jistě uchvátí každého. 

 

Uganda – trochu jiná Afrika, 23. 2. v 18 hod. 

Prožijte dobrodružství v zemi, kterou Winston Churchill kdysi nazval "Perlou Afriky". Se Sašou Ryvolovou 

budete kempovat na březích velkých jezer, pozorovat z paluby lodi úžasný ptačí ráj na Kazinga Channel a 

setkávat se s množstvím zvířat v Národních parcích Mgahinga, Queen Elizabeth i Murchison Falls. 

Podniknete trek v podhůří Rwenzori a v Kibale Forest navštívíte šimpanzí tlupu. Jako zlatý hřeb se 

zúčastníte výpravy za horskými gorilami v deštném pralese NP Bwindi a na závěr zazní i nejdramatičtější 

okamžiky výpravy, kdy šlo opravdu do tuhého.  

Perské proměny – Írán včera a dnes, 2. 3. v 18 hod. 

Poodhrňte závoj a nechte se překvapit přívětivými lidmi, lesy i pouštní krajinou země plné krásných 

památek. Přes těžký život v poušti a vysokých horách jsou tu lidé příjemní, usměvaví a velmi pohostinní. V 

obrazovém putování Luboše Vránka navštívíte zajímavá města s jejich paláci a nádherně zdobenými 

mešitami. Poznáte obrovský hlučný a žhnoucí Teherán pro nás se zdánlivě neuvěřitelným chaosem, který 



146 
 

však Teheránci suverénně zvládají. Vypravíte se do hor na hrad asasínů, ke Kaspiku do centrálního Íránu ke 

starověkým stavbám i do krásného Šírázu, Jazdu či Esfahánu. 

 

Kyrgyzstán a Uzbekistán, 9. 3. v 18 hod. 

Dvě nejzajímavější země Střední Asie nabízejí nejen velkolepé stavební skvosty kdysi mocných říší ležící na 

Hedvábné stezce (Samarkand, Buchara, Chiva), ale i překrásnou divokou přírodu. Uvidíte vysokohorská 

jezera Issyk-Kul a Song-Kol, zasněžené vrcholky centrálního Ťan Šanu, termální prameny, unikátní 

petroglyfy pod širým nebem, stáda polodivokých koní a jurty místních pastevců. Fotografka Dana Kyndrová 

Vás provede i legendárními bazary, které i dnes kypí životem a nabízejí nepřeberné množství koření, 

zeleniny, ovoce, koberců a keramiky. 

 

Madeira a Djerba, 16. 3. v 18 hod.    

S cestovatelkou Janou Dvorskou odletíte na ostrov Madeira, který je právem nazýván „Ostrovem květin“ a 

poznáte jeho rozmanitou přírodu a kulturu. Putování zakončíte na slavnostech spojených s nádherným 

květinovým průvodem. Ve druhé části večera Vás čeká africký kontinent a s ním ostrov Djerba. Zde se 

budete toulat vyprahlou krajinou a vystoupáte i na nejvyšší bod ostrova (52m). Vydáte se do pohoří Atlas v 

Tunisu a navštívíte krokodýlí farmu. 

 

Patagonie a Velikonoční ostrov, 23. 3. v 18 hod. 

Přijměte pozvání Ivy Faltové do míst s magickou a drsnou přírodou Patagonie. Seznámíte se s krajinou 

ledovců (Perito Moreno), jezer, národních parků (Torres del Paine) a s místy, která byla jako první osídlena 

Evropany a utvářela historii. Z jihu se přesunete do oblasti jezer a sopek, podniknete výstup na slavnou 

Villaricu a večer zakončíte prohlídkou kouzelného a mystického Velikonočního ostrova.  

 

Monika Černá: Švýcarsko – Jura, 30. 3. v 18 hod. 

Výprava za opomíjenou částí Švýcarska, pohořím Jura. Turistům tato oblast nabízí nepřeberné množství 

romantických výhledů, zajímavé přírodní úkazy i ukázky lidské vynalézavosti. A kdo ví, možná Vás inspiruje 

při plánování letošní dovolené. 

 

Roman Panoch: Kambodža, 30. 3. v 18 hod. 

Nevšední cesta venkovem, džunglí i ostrovy, kde je minimum civilizace. Zavede Vás mezi místní obyvatele v 

jejich každodenním životě v oblastech daleko od měst. Pokud se k nim chováte přívětivě i oni jsou velmi 

milí a přátelští. Bonusem pak bude i chrám Angkor. 

 

Mongolsko, Rusko, Kamčatka, Korea, 6. 4. v 18 hod. 

Hora Bělucha, symbol Sibiře, má být branou do Šambaly a údajně i jiného světa. Kumuluje energii i zážitky, 

přitahuje legendy a mýty. Kamčatka evokuje medvědinec, vychutnáme si přes stovku medvědů. Kontrast 

malebně sněhových sopek umocní všudypřítomné parádní termály. Zažijeme velryby kosatky, lachtany, 

tuleně, delfíny, legrační mořské vydry, papuchalky… Exotický Sachalin je předěl světů. Mořský výlet láme 

rekordy ruské pohostinnosti. Hrdinou mezi tygry je senzační Amur, co se skamarádil s kozlem Timurem. 

Nesežral ho, začali se družit… Ruská bajka naživo! Posoudíte sami 

Přednáší: Rudolf Švaříček, CK Livingstone 

 

Přednášky oddělení botaniky 

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská pobočka České botanické společnosti: 

Do peruánských And a Bolívie, 25. 1. v 16.30 hod. Turisticko-botanické vyprávění. Přednáší: Ing. Lenka 

Pivoňková 

Zajímavé floristické nálezy v západních Čechách, 4. 3. v 11.30 hod. O rostlinách, které běžně nepotkáte. 

Přednáší: Mgr. Přemysl Tájek 
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Voda ztracená a vrácená, 22. 3. v 16.30 hod. O revitalizaci rašelinišť a drobných toků na Šumavě. 

Přednáší: RNDr. Ivana Bufková, Ph.D.  

Kokrhel ve službách ochrany přírody, 5. 4. v 16.30 hod. O parazitismu a ekologii kokrhelů (rod Rhinanthus) 

a také o jejich využití při ekologické obnově. Přednáší: Mgr. Petr Blažek (Jihočeská univerzita) 

Migranti na dálnicích, 25. 10. v 16.30 hod., Jaké druhy rostlin mají rády zasolené okraje dálnic a silnic? 

Přednáší: Mgr. Michal Ducháček a RNDr. Pavel Kúr, PhD. (Národní muzeum) 

Houby národní přírodní rezervace Boubínský prales7. 12. v 16.30 hod. Víte, že v tomto zachovalém 

horském pralese roste přes 800 druhů hub? Přednáší: Mgr. Jan Holec, Dr. (Národní muzeum) 

Přednášky oddělení zoologie 

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při 

Západočeském muzeu v Plzni 

Pavel Řepa, Roman Vacík: Ptáci Slavkovského lesa, 8. 4. v 10.30 hod. 

Marie Korabečná: S ornitology do kolumbijských And, 9. 12. v 10.30 hod.   

Ostatní kulturní programy  

Veřejné představení publikací vydaných oddělením novějších dějin Západočeského muzea v Plzni,  

15. 2. v 11 hod. 

 

Dějiny ukryté v hlíně, 28. 2. v 17 hod.  

Pod současným povrchem se ukrývají v podobě archeologických terénů "světy utvářené a obývané celými 

generacemi našich předků". Bez odborného výzkumu by jejich jedinečné svědectví mohlo zmizet beze 

stopy pod lžícemi bagrů a radlicemi buldozerů, což by bylo stejné barbarství jako spálení knihovny s tisíci 

nepřečtených knih! Přednáška si klade za cíl přiblížit posluchačům význam těchto unikátních historických 

pramenů, jejich konkrétní podobu, jakož i možnosti a limity současné archeologie. Přednáší: PhDr. Petr 

Juřina, Ph.D. Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, Bärnau ve spolupráci se Západočeským muzeem v 

Plzni 

 

Archeologie dnes. Co archeologové donedávna nevěděli, 1. 3. v 17 hod. 

Zamyšlení nad tím, jak se archeologie vyvíjí a jak se jí daří měnit některé, dlouhá léta přetrvávající 

představy a hypotézy o životě lidí v pravěku. Třeba, jak se mamuti chytali do pastí a nebo jak se díky jakési 

revoluci zrodilo zemědělství. Přednáší: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy-

Bavorsko, Bärnau ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni 

 

Vánoce, Velikonoce, Letnice v křesťanské a kulturní tradici, 18. 4. v 17 hod.  

Přednáší: Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. V rámci 7. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice 

umělců 2017 ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni 

 

Archeologické jednohubky, 2. 5. v 17 hod.  

Jedenapůlhodinová série pětiminutových atraktivních minipřednášek s archeologickou a antropologickou 

tématikou. Rychlý sled jednotlivých příspěvků zaručuje dynamiku a atraktivní náboj setkání veřejnosti s 

výsledky vědního oboru. Jednohubky se staly osvědčeným receptem, jak aujmout posluchače a přitom 

nedopustit, aby je přednáška začala nudit. Po pěti minutách totiž začíná hned další. Pořádá: 

ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, Bärnau ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni 

 

41. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií v Plzni, 5. 9. ve 14 hod. Pořádá: Západočeské muzeum v 

Plzni ve spolupráci s Knihovnickou komisí Asociací muzeí a galerií České republiky, z.s. a s finanční 

podporou Ministerstva kultury ČR  
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41. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií v Plzni, 6. 9. v 8.30 hod. Pořádá: Západočeské muzeum v 

Plzni ve spolupráci s Knihovnickou komisí Asociací muzeí a galerií České republiky, z.s. a s finanční 

podporou Ministerstva kultury ČR 

Experiment v archeologii a jiné příběhy, 12. 9. v 17 hod. Experiment, jako oborová metoda, je jednou z 

cest, kterou si archeologie ověřuje některé pracovní postupy a praktické použití předmětů pravěku a 

středověku. Je to ale také vynikající příležitost k prezentaci vědního oboru nejširší veřejnosti. Přednáška se 

věnuje teoretickým otázkám experimentu, zamýšlí se nad významem tohoto pojmu, ale hlavně ukazuje 

některé praktické příklady „experimentování.“ Přednáší: Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Pořádá: 

ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, Bärnau ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni 

 

Nebezpečná archeologie: romantikové, učenci, politikové, 27. 9. v 17 hod. 

Jak lze upravovat dějiny a jak je zneužít třeba i ke zločinům prostřednictvím skutečných i falešných 

archeologických nálezů? Někdy stačí důsledně aplikovat Darwina a objevit prvního zaručeně bílého 

Evropana, jindy nasadit Vikingům na přilby rohy a v případech spíše pro psychiatra vytvořit vlastní 

“vědeckou” instituci, popřípadě poslat expedici do Tibetu nebo se rovnou pokládat za reinkarnaci Jindřicha 

I. Důkazy jsou všude kolem a pokud je nelze ze země vykopat, je třeba je z ní vydupat… Občas to vypadalo 

jako vtip, někdy však šlo o svévolnou interpretaci faktů s nedozírnými, ba hrůznými následky. A to vše se 

odehrálo i v seriózním, ba vědeckém (nejen) 20. století. Přednáší: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. Pořádá: 

ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, Bärnau ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni 

 

Future in Childrens Hands – mezinárodní konference věnovaná neformálnímu vzdělávání, 11. 10. ve 14 

hod.  

Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni a Sladovna Písek ve spolupráci s AMG ČR, Techmania Science Center 

a Národní galerií v Praze 

 

Seminář pro učitele, 3. 11. v 8.30 hod. 

 

Okno do minulosti, 14. 11. v 11 hod. 

Slavnostní zasedání při příležitosti 40. výročí vzniku Odborné skupiny pro dějiny skla  

Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni a Odborná skupina pro dějiny skla při České archeologické 

společnosti AV ČR 

 

Křest knihy „Toulky českým západem aneb z historie měst a obcí Plzeňského kraje“ autorů Josefa Kejhy a 

Jiřího Janouškovce, 1. 12. v 17 hod. 

Čtivá, populárně naučná publikace plná faktů a zajímavostí ze staleté historie 330 obcí a více než 800 

knižně nepublikovaných snímků ze skleněných negativů ze sbírky legendárního etnografa Ladislava Lábka, 

zakladatele plzeňského Národopisného muzea. Kniha bude k zakoupení na místě za zvýhodněnou cenu. 

Zpomalme na chvíli a načerpejme jedinečnou atmosféru! 

 

Vánoční koncert Jakuba Šmída, Zuzky Seibertové a Veroniky Ptáčkové, 17. 12. v 18 hod. 

Přijďte s námi zapomenout na předvánoční shon, přijďte načerpat radost z krásné muziky, přijďte se 

naladit na nejkrásnější svátky v roce. Během večera zazní písně prověřené časem i ty docela nové. 

Nečekejte však klasické vánoční koledy. Máme pro Vás šťavnatější hudební nadílku.  

Ostatní kulturní programy  

Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni 

 

Konference o životě a díle J. F. Smetany, 10. – 11. 3.  

Akce se koná v rámci oslav 100. výročí založení České astronomické společnosti. Na její organizaci se podílí 

řada institucí, zejména Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Západočeská pobočka České 
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astronomické společnosti, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, p. o. a další partneři. Na konferenci budou v 

jednotlivých příspěvcích zmíněny všechny směry bohatých a rozmanitých aktivit J. F. Smetany. 

 

 

Veřejné představení knihy Vlastislava Tomana, 16. 5. v 17 hod. 

„Zlatá kniha komiksů II – Příběhy psané střelným prachem“Setkání s autorem stejnojmenných povídek a 

komiksů, plzeňským rodákem Vlastislavem Tomanem – beletristou a scénáristou, známým zejména ze 

stránek časopisu ABC, jehož byl po řadu let šéfredaktorem. 

 

Přednáška věnovaná problematice diabetu, 14. 12. v 17 hod., Pořádá: Oborová zdravotní pojišťovna  

Koncerty 

 

Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni 

 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové     18. 1. v 18 hod. 

 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové     23. 1. v 18 hod. 

 

Koncert Cimbálové muziky Milana Broučka     27. 1. v 18 hod. 

 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové         27. 2. v 18 hod. 

 

Koncert žáků oddělení klávesových nástrojů ZUŠ T. Brzkové     13. 3. v 18 hod. 

 

Koncert žáků pěveckého oddělení ZUŠ T. Brzkové    20. 3. v 18 hod. 

 

Absolventský koncert žáků ZUŠ B. Smetany    24. 3. v 18 hod. 

 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové         27. 3. v 18 hod. 

 

Výchovné koncerty pro MŠ          28. 3. v 9 a 10.30 hod.  

 

Výchovné koncerty pro MŠ          29. 3. v 9 a 10.30 hod. 

 

Koncert žáků oddělení klávesových nástrojů ZUŠ T. Brzkové     19. 4. v 18 hod. 

 

Jarní koncert pro Stonožku      20. 4. v 18 hod. 

 

Slavnostní koncert žáků ZUŠ Stříbro     23. 4. v 11 hod. 

 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové      24. 4. v 18 hod 

 

Koncert komorní hudby      25. 4. v 19.30 hod 

 

Koncert žáků dechového oddělení ZUŠ T. Brzkové   26. 4. v 18 hod. 

 

Koncert houslových nadějí      27. 4. v 18 hod. 

Pořádá: Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 
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Koncert vítězů krajského kola soutěže žáků     9. 5. v 17 hod. 

 

Koncert žáků oddělení klávesových nástrojů ZUŠ T. Brzkové  15. 5. v 18 hod. 

 

Koncert žáků ZUŠ Elementária, s.r.o.     17. 5. v 17 hod. 

 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové     22. 5. v 18 hod 

 

Absolventský koncert žáků ZUŠ Třemošná    23. 5. v 18 hod 

 

Koncert pro klavír a violoncello     24. 5. v 18 hod. 

 

Koncert žáků oddělení smyčcových nástrojů ZUŠ T. Brzkové  29. 5. v 18 hod. 

 

Absolventský koncert žáků ZUŠ Plzeň, Sokolovská 54   30. 5. v 18 hod. 

 

Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást     31. 5. v 18 hod. 

 

Absolventský koncert žáků ZUŠ T. Brzkové    4. 6. v 18 hod. 

 

Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást     6. 6. v 16.30 hod. 

 

Absolventský koncert Emy Pilařové ze ZUŠ Chrást    7. 6. v 18 hod.  

 

Absolventský koncert žáků Jana Stepanyshyna a Anny Kozákové 16. 6. v 18 hod. 

 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové      16. 10. v 18 hod. 

 

Koncert komorní hudby       26. 10. v 19.30 hod. 

 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové      13. 11. v 18 hod. 

 

Koncert komorní hudby      20. 11. v 19.30 hod. 

 

Velcí malí umělci        6. 12. v 18 hod.  

 

Koncert žáků, rodičů a učitelů ZUŠ T. Brzkové    11. 12. v 18 hod 

 

Vánoční koncert žáků ZUŠ Elementária     12. 12. v 17 hod. 

 

Tereza Štěpánková a Daniel Matoušek – Vánoční koncert   15. 12. v 19 hod. 

 

Doplňkový program k výstavám 

 

„Pivoňky a draci“  

28. 1. 2017 komentovaná prohlídka výstavy – Mgr. Helena Heroldová, Ph.D. 

 

„Pivoňky a draci “   

11. 2. 2017 komentovaná prohlídka výstavy – Mgr. Helena Heroldová, Ph.D. 
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„Člověk je třtina větrem se klátící“  

20. 4. 2017 komentovaná prohlídka výstavy – PhDr. Jana Potužáková  

 

„Člověk je třtina větrem se klátící “ 

16. 5. 2017 komentovaná prohlídka výstavy – PhDr. Jana Potužáková    

 

„Keramická dílna“ 

18. 5. – 1. 10. 2017 doprovodný program k výstavě „Plzeňské kamnářství“ 

 

„Lidová zbožnost na Plzeňsku“  

1. 11. 2017 komentovaná prohlídka výstavy  - Mgr. Luděk Krčmář a Mgr. Michal Chmelenský 

 

„Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek v letech 1918 - 1968“ 

22. 11. 2017 komentovaná prohlídka výstavy – Bohumil Diviš  

 

„Umělecké řemeslo/Užité umění“ 

6. 12. 2017 komentovaná prohlídka sbírky porcelánu – Mgr. Lenka Merglová Pánková 

 

„Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek v letech 1918 - 1968“ 

10. 12. 2017 komentovaná prohlídka výstavy – Bohumil Diviš 

 

„Umělecké řemeslo/Užité umění “ 

13. 12. 2017 komentovaná prohlídka sbírky skla – PhDr. Jan Mergl, Ph.D. 

 

„Umělecké řemeslo/Užité umění “ 

20. 12. 2017 komentovaná prohlídka sbírky orient – Blízký východ – Mgr. Jindřich Mleziva 

 

Expozice „Archeologie“– Škola mladých archeologů 

Proběhla zde řada výukových programů pro školy pod vedením muzejního pedagoga Mgr. Denisy 

Brejchové  

 

Expozice „Historie“ – Škola mladých archeologů 

Proběhla zde řada výukových programů pro školy pod vedením muzejního pedagoga Mgr. Denisy 

Brejchové  

 

Programy pro děti a mládež  

„Vítání jara v Plzni: Vynášení Morany“ – Národopisné muzeum Plzeňska, 31. 3. 2017  

Velikonoční jarmark“ v Národopisném muzeu Plzeňska, 11. 4. – 12. 4. 2017 výtvarné dílny a ukázky 

řemesel  

 

„Keramická dílna“ v Národopisném muzeu Plzeňska, 18. 5. – 1. 10. 2017  

 

„Ve škole před 100 lety“ v Národopisném muzeu Plzeňska/Muzeum loutek, 26. 5. – 30. 11. 2017  

 

 „Letní příměstský tábor“ 21. – 25. 8. 2017 

 

Adventní dílny“ v Národopisném muzeu Plzeňska, 13. 12. – 15. 12. 2016 výtvarné dílny a ukázky řemesel 

 

Expozice „Historie“ – Škola mladých archeologů 
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Tvůrčí dílny a animace 

„Velikonoční jarmark“ v Národopisném muzeu Plzeňska, 11. 4. – 12. 4. 2017 výtvarné dílny a ukázky 

řemesel  

„Keramická dílna“ v Národopisném muzeu Plzeňska, 18. 5. – 1. 10. 2017  

 „Adventní dílny“ v Národopisném muzeu Plzeňska, 12. 12. – 14. 12. 2017 výtvarné dílny a ukázky řemesel 

Veřejné prezentace (muzejní noc, dny otevřených dveří) 

Muzejní noc 26. 5. 2017   

Hlavní budova:  

Výstavy: Společenský život hmyzu, Plzeň ve století světla 

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  

Vystoupení Cimbálové muziky Milana Broučka  

ukázky práce Centra paleobiodiversity, komentované prohlídky muzejní knihovny. 

 

Národopisné muzeum Plzeňska:_   

Výstavy: Plzeňské kamnářství, Ludmila Kristová – Nahoře dole, Josef Wunsch – učitel, cestovatel, spisovatel 

Stálá expozice: Jak se žilo na Plzeňsku  

Doprovodný program k výstavě Plzeňské kamnářství, Po škole před 100 lety – doprovodný program, Lidová 

muzika z Chrástu 

 

Muzeum loutek:  

Výstavy: Josef Skupa – Dnes a denně zázraky 

Kinetický dvorek 

Příběh na niti 

Promítání archivního snímku Hurvínkův cirkus 

 

Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze: 

Stálá expozice: Po stopách víry františkánským klášterem 

Milan Černý – Barokní loutna „Mezi Prahou a Vídní“ 

Arvena: Dux femina facti  - představení o životě čtyř žen Karla IV. 

 

21. 10. 2017 Mezinárodní den archeologie 

Volný vstup do expozice „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“ 

Doprovodný program: komentované prohlídky, archeologická dílna pro děti i dospělé  

 

28. 10. 2017  - volný vstup do všech našich muzeí26. 5. 2017 

  



153 
 

Ekonomika 
 

Náklady v Kč 

Spotřeba materiálu 3 039 398,10 

Spotřeba energie 5 828 621,78 

Prodané zboží 307 636,01 

Opravy a udržování 3 201 615,38 

Cestovné 548 064,27 

Náklady na reprezentaci 5 582,00 

Ostatní služby 7 838 124,21 

Mzdové náklady 40 890 164,00 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 13 268 774,00 

Jiné sociální pojištění 108 615,92 

Zákonné sociální náklady 1 440 127,67 

Daň silniční 2 250,00 

Jiné daně a poplatky 53 390,60 

Smluvní pokuty a penále 1 800,00 

Ostatní náklady z činnosti 366 246,21 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 7 031 397,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 553 491,03 

Kursové ztráty 1 554,54 

  
Celkem 84 486 897,70 

  
Výnosy 

 
Výnosy z prodeje služeb 3 671 778,10 

Výnosy z pronájmů 48 200,00 

Výnosy z prodaného zboží 308 708,10 

Jiné pokuty a penále 
 

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 3 000,00 

Čerpání fondu-reprodukční fond 3 921 657,00 

Ostatní výnosy z činnosti 126 578,94 

Úroky 1 234,24 

Výnosy vybraných místních institucí z transferů-ÚSC 76 665 200,00 

  
Celkem 84 746 356,38  

  
Hospodářský výsledek 259 458,68 

 

Přepočtený stav pracovníků 127 

Fyzický stav pracovníků 148 

Průměrný plat 25 122,32 
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Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací se zřizovatelem 

Finanční vypořádání ostatních vztahů s jiným poskytovatelem v  Kč 

 

 

 

 

Ukazatel Poskytnuto 

A. Neinvestiční příspěvky a dotace zaslané prostř. účtu zřizovatele celkem 76121300 

v tom: - příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel) 73200000 

           - ostatní příspěvky od zřizovatele:   

individuální projekty v oblasti kultury Hand On! 100000 

navýšení mzd. a souvisejících prostředků 1987800 

provozní prostředky-"Oslavy osmičkových roků-Smetanovské dny" 200000 

provozní prostředky-"Osmičkové roky-Heckel" 80000 

          v tom: - jednotlivé tituly (dle ÚZ)   

                   - Memoriae Mundi Series Bohemica VISK 6,UZ 34053 36000 

                   - Provoz a rozvoj oborové brány Zčm VISK 8,UZ 34053 151000 

                   - Podpora výchovně vzdělávacích aktivit-Pracovní listy UZ 34019 40000 

                   - Podpora výchovně vzdělávacích aktivit-Příběh na niti UZ 34019 64000 

                         - Nákup sbírky paleontologických sběrů ISO/C UZ 34012 245000 

                         - Akviziční fond,UZ 34024 17500 

B. Investiční příspěvky a dotace zaslané prostř. účtu zřizovatele  celkem 13205038 

v tom:- příspěvek na investice od zřizovatele (závazný ukazatel)   

           rekonstrukce Zbiroh   

rekonstrukce Paleocentrum, Mládežníků,Rokycany 6875121 

rekonstrukce Národopisné muzeum 4500000 

investice Tylova 22 1000000 

investice-strojní vybavení HB(výtah invalidé) 450000 

investice ISO/D   uz.34940   

celková úprava investic   

          - ostatní dotace  celkem (s ÚZ)   

oprava a údržba budovy Národopisné muzeum 379917 

    

C. Příspěvky a dotace  od zřizovatele celkem (A + B) 89326338 

D. Neinvestiční dotace  od jiného poskytovatele celkem vč.programů (ISPROFIN) 818000 

v tom: podle jednotlivých poskytovatelů vč. ÚZ (vypsat poskytovatele+úz)   

GAČR: Nejstarší cévnaté suchozemské rostliny a palynomorfy 428000 

Nadace 700.let města Plzně-výstava Josef Skupa Dnes a denně zázraky 15000 

statutární město Plzeň-projekt Josef Skupa-Plzeňské stopy 100000 

statutární město Plzeň-projekt Josef Skupa-dnes a denně 90000 

statutátní město Plzeň-projekt Ve škole před 100 lety-výukový program pro ZŠ 60000 

statutátní město Plzeň-Propagace muzea církevního umění 50000 

statutátní město Plzeň-Projekt Mezinárodní konference Future in Children´s 35000 

město Rokycany-výstava Život a Dílo Mistra Jana z Rokycan" 15000 

Borges CS spol. s r.o.-26.Hamernický den v Dobřívě 15000 

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje 10000 

E. Investiční dotace od jiného poskytovatele celkem vč. programů (ISPROFIN) 50000 

investice-město Rokycany-Podpora oprav a údržby-oprava oken 50000 

          - na výzkum a vývoj   

F. Dotace od jiného poskytovatele celkem (D + E) 868000 
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Dodatek  

K příloze účetní závěrky sestavené za rok 2017 k datu 3l. 12. 2017 příspěvkové organizace Západočeské 

muzeum v Plzni. 

 

Účel, ke kterému byla organizace zřízena: 

Západočeské muzeum v Plzni 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 12. 12. 2001 včetně dodatků. 

 

l. Západočeské muzeum postupovalo při sestavování roční závěrky důsledně podle zákona 563/91 sb. o 

účetnictví a jeho pozdějších dodatků. Uzávěrkovým dnem byl 31. 12. 2017. Účtování respektovalo 

směrnou účtovou osnovu platnou pro příspěvkové organizace. Účtový rozvrh byl vypracován a je uložen v 

dokumentaci k účetní závěrce Západočeského muzea. 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 2017 nedošlo k žádným změnám předmětu podnikání. Organizace potvrzuje, že nevznikla situace, z 

níž by bylo možné odvozovat existenci nejistých podmínek - viz § l9 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 byl svěřen zřizovací listinou. 

Kromě toho má ZČM vypůjčené od Magistrátu MP 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 uzavřena s Magistrátem MP 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 cca 611 tis. Kč) muzeum postupovalo dle novely 

zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, 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 není zatížena zástavním právem ani věcným 

břemenem. 
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8. Úhrnná celková výše pohledávek vykázaných k  3l. 12. 2017 činí 310 954,41 Kč ,  z  toho pohledávky ve 

splatnosti a splatné do 30 dnů jsou vykázány částkou  131 295,91 Kč,  starší 30 dnů do 60 dnů činí 129 

887,- Kč, ale jsou ve splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly obeslány upomínkami . 

 

Pohledávky přes 60 dnů doposud neuhrazené ve výši 49 985,50 Kč jsou v řešení našeho právního zástupce 

nebo jsou v řešení soudu či exekučně a jsou to tyto:  

 ve výši 1 844,50 -Kč - vodovodu Dýšina - tuto pohledávky v současné době řeší soud 

 ve výši 1 416,- Kč AV Lobzy – tuto pohledávku v současné době řeší soud 

 ve výši 16 768,- Kč – pohledávka za nezaplacené faktury bývalého zaměstnance p. Kožucha, 

vyhlášena insolvence  

 ve výši 21 025,- Kč – pohledávka za bývalým nájemcem kavárny p. Bartošem za nezaplacené 

faktury – řešeno exekucí  

 ve výši 21 700,- Kč – pohledávka za bývalým nájemcem kavárny p. Henzlem za nezaplacené 

faktury – řešeno právním zástupcem  

 ve výši 4 000, - Kč – pohledávka za nezaplacenou fakturu p. Kozohorský – obeslán upomínkami, 

nevyzvednu to, předání k řešení právnímu zástupci 

 

9. Úhrnná celková výše závazků vykázaných k 3l. 12. 2017 činí 1 513 482,49 Kč.  

Starší 30-ti dnů není žádný závazek, všechny jsou do lhůty splatnosti 30 dnů.  

U níže uvedených subjektů se vlastně jedná o pozastávky ze stavebních prací, které byly provedeny na 

základě ustanovení v uzavřené Smlouvě o dílo. Jednalo se o: 

společnost ZOLT s.r.o. – pozastávka ve výši    27 000,- Kč  

dodavatel Beneda Luboš – pozastávka ve výši  16 940,- Kč 

 

Ostatní 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 

2017 je opět zpracována a předkládána v souladu se zákonem 320/2002 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou 

416/2004 Sb., protože žádná z připravovaných novel zákona 320/2002 Sb. nebyla v uplynulém roce přijata. 

1. zhodnocení výsledků řídící kontroly  § 26 zákona 320/2001 Sb. – předběžná kontrola 

Zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. ukládá ve svém § 26 zajištění a provádění předběžné kontroly u 

plánovaných a připravovaných operací pracovníky, 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.  

ZČM v Plzni přijalo na základě externích kontrol provedených na samém konci roku 2015 a projednaných 

na počátku roku 2016 (komplexní kontrola hospodaření provedená zřizovatelem a kontrola Ministerstva 

financí ČR rovněž zaměřená na hospodaření a nakládání s majetkem) opatření, která upravila postupy 

finanční kontroly a jsou obsažena v interní směrnici č. 12, podle níž bylo postupováno i v roce 2017.   

V průběhu roku 2017 nevznikla situace, kdy by bylo nutno postupovat podle ustanovení bodu 5 § 26 

zákona 320/2001 Sb. Předběžné kontroly vycházejí ze systému dvou paralelně vedených číselných řad 

vystavených objednávek, které se následně párují s dodavatelskými fakturami. Tento systém byl zaveden 

již v roce 2015 a je funkční a plně vyhovující.  

§ 27 zákona 320/2001 Sb. – průběžná a následná kontrola 

V roce 2017 bylo v účetnictví ZČM zatím účtováno o cca 1670 dodavatelských fakturách (nárůst o více než 

10% proti roku 2016) a 2700 pokladních dokladech (nárůst o 8% proti roku 2016), když v účetním deníku je 

zatím zachyceno téměř 15 500 záznamů (v době sestavení této roční zprávy nebylo účetnictví ještě zcela 

uzavřeno). Tato čísla potvrzují, že pro provádění průběžné i následné kontroly je vytvořen dostatečný 

prostor, a že tato činnost nemůže být nějakou okrajovou záležitostí. I přes značný objem účetních operací 

je možno konstatovat, že zjišťované nedostatky nejsou nijak zásadní a rozhodně nemají 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 2017 obsahuje pouze 1 zápis s obratem a 

zůstatkem 1 800 Kč. Na dalším účtu zachycujícím finanční náklady, kterým je nutno věnovat zvýšenou 

pozornost, je účet 5630000 – kurzové ztráty, jehož zůstatek je však vykázán pouze ve výši 1 245,58 Kč (v 

roce předchozím byl tento náklad přibližně stejný – 1 373,45 Kč).   

Při inventarizaci hospodářských prostředků provedené k datu 31. 12. 2017 nebyly zjištěny inventurní 

rozdíly a do účetnictví nevstupovaly žádné operace, jimiž by bylo nutné tyto rozdíly zachytit. Nebylo 

účtováno ani o přecenění majetku. 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 

2017. Činnost interního auditu zajišťoval v průběhu roku 2017, stejně jako v létech předchozích, 1 

pracovník s pracovním úvazkem 0,5.  
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Provedené interní audity se mj. zaměřily na správnost poskytování cestovních náhrad u tuzemských 

služebních cest, na hospodárnost provozu vozidel vnitrozávodové dopravy při sledování a dodržování 

norem spotřeby pohonných hmot, na vhodnost a správnost přidělování osobních ochranných prostředků, 

na obsah a způsob vedení operativní evidence předmětů svěřených zaměstnancům v rámci uzavřené 

dohody o odpovědnosti podle ustanovení § 252 ZP, na správnost tvorby fondu kulturních a sociálních 

potřeb a užití vytvořených prostředků, na dodržování pokladních limitů, na správnost a úplnost 

dokladových inventur a na průběh čerpání nároků dovolené. V rámci prováděné finanční kontroly byly 

prověřovány namátkově vybrané dodavatelské faktury a pokladní doklady. Pozornost byla věnována i 

problematice řešené v zákonu 106/1999 Sb., stejně jako postupům, které ZČM  provádělo na základě 

zákona 340/2015 Sb. o registru smluv a zákona o zadávání veřejných zakázek. 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 byl externími orgány prověřován v závěru roku 

2015 (komplexní kontrola hospodaření provedená zřizovatelem a kontrola Ministerstva financí ČR, která 

ve svém záznamu konstatovala, že chyby a nedostatky nebyly zjištěny) a dále i v závěru roku 2016, kdy 

odbor kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje k fungování vnitřního kontrolního 

systému ZČM nevznesl žádné připomínky.  V roce 2017 proto nebyl nastavený kontrolní systém nijak 

výrazněji upravován a provedené zásahy se zaměřily na udržení aktuálnosti souboru interních směrnic. Z 

celkového počtu 28 směrnic, se aktualizace dotkla celkem 12 směrnic a provedené úpravy zajistily soulad 

jejich obsahu s platnou legislativou (jednalo se např. o úpravy ve směrnici o systému zpracování účetnictví, 

evidenci a inventarizaci majetku, tvorbě a použití prostředků FKSP, výše cestovních náhrad apod.) 

Kromě výše popsaného souboru interních ekonomických směrnic, jsou nedílnou součástí vnitřního 

kontrolního systému další zásadní interní předpisy (organizační řád ZČM, vnitřní předpis s katalogem 

pracovních funkcí apod.). Důležitým pilířem vnitřního kontrolního systému je také roční plán interního 

auditu, který v roce 2017 obsahoval 18 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 2017 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 2016, lze i v hodnoceném roce 2017 vyslovit plné uspokojení s kvalitou služeb 

nabízených návštěvníkům ZČM, neboť v průběhu celého roku 2017, 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 2017 vyplynulo, že dopad rizika 

zařazeného v oddílu „poškození majetku“ dosáhl v roce 2017 výše 122 590 Kč. Jednalo se o odstranění 

následku dopravní nehody, kterou podle šetření policie nezavinil pracovník ZČM, ale druhý účastník 

silničního provozu. Náhrada škody je požadována na pojišťovně, protože ZČM se snaží takováto majetková 

rizika přenášet na třetí subjekt. Skutečný dopad rizika by v tomto případě měl být pro ZČM nulový (pojistné 
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plnění zatím pojišťovna nepoukázala). Celkový náklad za povinné ručení a havarijní pojištění představoval v 

roce 2017 částku 72 867 Kč, tzn. proti předchozímu roku se mírně zvýšil (o necelé 2 tis. Kč).    

Analýza rizik uvedla i další rizika, jejichž dopad však lze velice těžko vyčíslit nebo odhadnout (1 lehčí 

pracovní úraz, porušení pracovní kázně). Důležitým faktem je, že jejich počet a dopady se v roce 2017 proti 

předchozím létům nezvýšily.  

Postupy minimalizace rizika poškození nebo zkrácení majetku a především muzejních sbírek požárem nebo 

krádeží byla popsána již v předchozí zprávě za rok 2016. Během roku 2017 se popsaná ochrana nezměnila 

a elektronické systémy jsou používány ve všech objektech ZČM. Určitý a přetrvávající problém je v 

oddělení národopisu, kde sice bylo firmou Ryspol vybudováno připojení na pult HZS, avšak s HZS dosud 

nebyla uzavřena smlouva o provozování pultu.  

c) organizace odpovědností příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců 

Vnitřní předpis upravující zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů zůstal v platnosti a jeho úpravy se 

dotkly především okruhu pracovníků pověřených prováděním finanční kontroly včetně doplnění 

podpisových vzorů a určení doby začátku jejich platnosti. 

d) zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční kontroly 

Schválený rozpočet pro rok 2017 obsahoval neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 73 200 tis. Kč. V 

průběhu roku 2017 se podařilo získat další prostředky v objemu 2 841 tis. Kč, takže ZČM hospodařilo s 

celkovou výší neinvestičních příspěvků poskytnutých zřizovatelem v objemu 76 041 tis. Kč. Navýšení 

pokrylo především úpravu mzdových nákladů (o 1 988 tis. Kč), ale i další položky a to: akviziční fond v 

objemu 17,5 tis. Kč, podpora výchovně vzdělávacích aktivit v objemu 104 tis. Kč, programy VISK v objemu 

187 tis. Kč, projekty ISO v objemu 245 tis. Kč, oslavy Smetanovských dnů v objemu 200 tis. Kč (u tohoto 

titulu dojde k převodu prostředků do roku 2018) a další individuální projekty v oblasti kultury ve výši 100 

tis. Kč.  

Investiční příspěvky zřizovatele představovaly částku 13 255 tis. Kč (investiční práce pokračovaly na stavbě 

Paleocentra v Rokycanech v objemu 6 875 tis. Kč). Prostředky na rekonstrukci Národopisného muzea ve 

výši 4,5 mil. Kč budou z větší části převedeny do příštího roku. Zbývající prostředky ve výši cca 1,5 mil. Kč 

byly použity na další drobnější investiční akce (výtah, rekonstrukce Tylova ul.v Plzni). 

Neinvestiční dotace od jiných poskytovatelů se podařilo získat pro řadu drobných projektů v celkové výši 

818 tis. Kč (nejvyšší objem představuje dotace GAČR – 428 tis. Kč, statutární město Plzeň přispělo na 5 

projektů částkou 335 tis. Kč).       

Podezření na předkládání chybných nebo neúplných informací, které by mělo za následek porušení 

pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky v průběhu roku 2017 nevzniklo. 

e) průběžné sledování a prověřování systému finanční kontroly 

Vnitřní kontrolní systém v roce 2017 splnil požadavky na něj kladené, proto nebude nutné ani pro příští rok 

měnit jeho základní nástroje. Na počátku roku 2017 byl schválen plán interního auditu, v němž byl mj. 

zařazen úkol na aktualizaci souboru vydaných interních směrnic. Úkol byl splněn, aktualizace se dotkla 12 

interních směrnic, který by tak měly odpovídat stavu platné legislativy. Splněny byly i další v plánu 

obsažené úkoly.  

f) realizace doporučení jednotlivých typů interního auditu 

Roční plán interního auditu obsahoval celkem 18 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 některá ze zpráv 
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poukázala na stav, který bylo vhodné následně řešit, byl její obsah a  navržená opatření projednána na 

nejbližší poradě vedoucích pracovníků organizace .  

2. zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol  

Předcházející roky 2015 a 2016 byly na veřejnosprávní kontroly bohaté a jejich závěry hodnotící organizací 

uskutečněné operace byly příznivé, což dokládá závěr kontroly Ministerstva financí ČR, které ve svém 

záznamu uvedlo: „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“. 

V roce 2017 již ale žádná další veřejnosprávní kontrola neproběhla a proto lze pouze vycházet z dílčích 

kontrol interního auditu a z výsledků průběžně prováděného externího auditu. Žádná zjištění z těchto 

kontrol neupozornila na závažnější nedostatky. 

Pokud by se do veřejnosprávní kontroly zařadila i periodická kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, je možno vycházet ze zápisu Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody, jehož 

obsah byl projednán na konci I. čtvrtletí 2017. Rovněž tato kontrola nezjistila, že by vydávané prostředky 

na pořízení osobních ochranných pomůcek byly vynaloženy nehospodárně. Doporučená opatření svazové 

inspektorky se týkala drobných upřesnění, která neměla dopad do hospodaření organizace.  

3. hlavní nedostatky, které by mohly podstatně ohrozit plnění rozhodujících úkolů 

Hospodářské výsledky organizace by mohly negativně ovlivnit nevyrovnané pohledávky vznikající z hlavní 

činnosti. V rozvaze jsou ke konci roku 2017 na účtu odběratelů evidovány pohledávky ve výši 311 tis. Kč. V 

této částce jsou nevypořádané pohledávky z minulých let ve výši 29 tis. Kč (z toho 21 tis. Kč řeší exekutor, 

bohužel zatím bez žádoucího výsledku, pohledávka za 2 tis. Kč je přihlášena do konkurzního řízení).  

Pohledávky vzniklé v průběhu roku 2017 jsou evidovány ve výši 282 tis. Kč, v nichž je 131 tis. Kč 

pohledávek ve lhůtě do 30 dnů po splatnosti, 129 tis. Kč ve lhůtě do 60 dnů po splatnosti a 22 tis. Kč do 90 

dnů po splatnosti. Nevypořádaná pohledávka do 90 po splatnosti již byla předána k soudnímu vymáhání, u 

pohledávek do 60 dnů po splatnosti budou neplatící odběratelé písemně upomenuti.  

Pohledávky a jejich struktura, jak bylo výše uvedeno, nepředstavují hrozbu, která by mohla výrazněji 

ovlivnit hospodářské výsledky ZČM. 

V závěru je nutno zdůraznit, 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 nemuselo 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, 

což potvrdily i výsledky několika veřejnosprávních kontrol, které provedly odborné útvary zřizovatele a 

další objektivní externí orgány.  

4. opatření přijatá ke zkvalitnění řízení a zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému 

Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, byly v roce 2017 opět ověřovány formou průběžného 

externího auditu a ke správnosti sestavení roční účetní závěrky za rok 2017 se externí auditor písemně 

vyjádří v závěru I. čtvrtletí 2018, tzn. až po termínu odevzdání této zprávy. Lze však reálně předpokládat, že 

jeho výrok bude, tak jako v létech předchozích, bez výhrad a proto nejsou zatím navrhována nová 

opatření.  
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Důležitým úkolem roku 2018 však bude udržet vnitřní kontrolní systém v aktuálním stavu a proto budou 

všechny interní směrnice ZČM upravující ekonomickou agendu znovu prověřeny a porovnány s platnou 

legislativou a jejími úpravami, k nimž v minulých měsících došlo s účinností od 1. 1. 2018.  
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Opravy a udržování budov muzea 

Hlavní budova, Kopeckého sady 2  

Údržba:  

výtahy a plošiny 

EPS, EZS, CCTV 

spolupráce při realizaci expozice oddělení UMPRUM 

běžná údržba v hlavní budově muzea (technickým oddělením ZČM a dodavatelsky) 

 

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) 

 

Montáž zámků a seřízení závěsného zařízení ve vitrínách expozice UMPRUM 

Převoz sbírek do expozice UMPRUM  

Asistence při přípravných pracích pro otevření expozice UMPRUM   

Přeprava materiálu dle požadavků odd. výstavnictví a asistence při přípravě výstav  

Vyklízecí práce a odvoz odpadu po pracích při restaurování na schodišti  

Zajištění výměny vadného bojleru na hl. budově – dodavatelsky 

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 areálu 

Zajištění výměny prasklého bojleru v Bolevci v tech. oddělení - dodavatelsky 

Tylova 22  

Instalace nových regálů a úprava depozitáře v oddělení novověku - dodavatelsky 

Montáž polic pro odd. konzervace. 

Spolupráce při instalaci výstav jednotlivých oddělení 

Oprava zařízení výměníkové stanice – dodavatelsky 

Přeprava sbírkových předmětů a materiálu dle požadavků jednotlivých oddělení 

Opravy a běžná údržba v objektu 

Národopisné muzeum náměstí republiky 13 

Vystěhování půdy a odvoz odpadu národopisného muzea 
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Předělání el. instalace ve výstavním sále  

Přeprava sbírkových předmětů pro muzeum    

Spolupráce při instalaci výstav 

Údržba a opravy dle požadavků muzea 

Muzeum loutek náměstí republiky 23 

Oprava těsnění na přívodu vody do kotle – dodavatelsky 

Seřízení klimatizace a vytápění po výpadku el. energie 

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 

Stěhování sbírek z depozitáře v Částkovo ul. 

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 

Oprava požární signalizace – dodavatelsky 

Oprava EZS - dodavatelsky 

Oprava regulátoru v kotelně 

Převoz části regálů a nábytku z Částkovi ul. 

Převoz sbírek z Mýta u Rokycan 

Nastěhování části vybavení z Dobříva 

Částkova ul. 

Objekt vystěhován 

Použitelný materiál a vybavení odvezeny do Zbiroha – částečně dodavatelsky 

Sbírky na Zborovskou a do Zbiroha – částečně dodavatelsky 

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 
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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 

Nastěhování regálů a sbírek z Mýta – částečně dodavatelsky 

Předělání el. instalace ve výstavním sále 

Nastěhování vybavení z Dobříva 

Rokycany ul. Mládežníků 

Rekonstrukce objektu   

Mýto u Rokycan 

Objekt vystěhován 

Knihy do objektu ve Zbiroze  - částečně dodavatelsky 

Regály do Rokycan do ul. J. Knihy – dodavatelsky 

Volduchy 

Objekt vystěhován 

Přestěhování depozitáře do Rokycan do ul. J. Knihy – dodavatelsky 
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Publicita muzea 
 

Přehled zpráv 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017 

 
5plus2 
Cesta ukrývala poklad 
13.1.2017 5plus2 str. 1 Titulní strana  
  
Staří Kelti vládli území u západočeských řek 
13.1.2017 5plus2 str. 4 Plzeňsko, Rokycansko a 
Tachovsko LADISLAV VAINDL 
  
Za poklad šlo získat stádo krav 
20.1.2017 5plus2 str. 21 Plzeňský kraj 
  
Aha! pro ženy 
Nelenošte, bavte se!  
17.1.2017 Aha! pro ženy str. 37 Nikola Staňková 
 
Claudia 
Krásný týden přeje Claudia  
17.1.2017 Claudia str. 2  
    
Domažlický deník 
Archeocentrum za devadesát milionů dostalo 
zelenou. Využijí jej studenti, školáci i veřejnost z 
celého kraje  
20.1.2017 Domažlický deník str. 2 Region JIŘÍ 
KOHOUT 
 
Z tvrze objevené ve Vidicích bude památka 
25.1.2017 Domažlický deník str. 2 domažlicko 
zpravodajství STANISLAV ŠEBEK  
 
Mateřídouška 
Víš, co je MERKUR? 
2.1.2017 Mateřídouška str. 7 Kaleidoskop  
    
Metro 
Zprávy krátce 
16.1.2017 Metro str. 5 Domov ČTK  
 
Zprávy krátce 
16.1.2017 Metro str. 9 Domov ČTK  
 
Mladá fronta DNES 
Vodní hamr čeká velká rekonstrukce 
5.1.2017 Mladá fronta DNES str. 16  
 
V muzeu poznáte nejdelší železniční tunel na 
světě 
11.1.2017 Mladá fronta DNES str. 14 Plzeňský 
kraj  
 
 

Chodec našel v lese stříbrný poklad 
12.1.2017 Mladá fronta DNES str. 4 Z domova  
 
Poklad na Rokycansku 
12.1.2017 Mladá fronta DNES str. 17 Kraj 
Plzeňský  
 
Přednáška přiblíží nejdelší vlakový tunel světa 
12.1.2017 Mladá fronta DNES str. 17 Kraj 
Plzeňský 
 
Paleocentrum pro desetitisíce zkamenělin bude 
ve škole 
17.1.2017 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj 
Plzeňský  
 
Paleontologie spojí divadlo s muzeum 
21.1.2017 Mladá fronta DNES str. 18 Kraj 
Plzeňský  
 
Draci a pivoňky s komentářem 
26.1.2017 Mladá fronta DNES str. 17 Plzeňský 
kraj  
 
Pod plzeňským nebem opět zazáří divadlo 
26.1.2017 Mladá fronta DNES str. 19 Plzeňský 
kraj Barbora Němcová  
 
Víkendové tipy 
28.1.2017 Mladá fronta DNES str. 18 Kraj 
Plzeňský  
 
Plzeňský deník 
Dobřívský vodní hamr letos čeká mohutná 
rekonstrukce 
11.1.2017 Plzeňský deník str. 2 Region/Plzeňský 
dějepis, zpravodajství VÁCLAV HAVRÁNEK  
 
Kam v regionu za zábavou 
11.1.2017 Plzeňský deník str. 9 Kultura  
    
Poklad na Rokycansku 
12.1.2017 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
  
    
Za 500 stříbrňáků se dalo pořídit celé stádo krav 
12.1.2017 Plzeňský deník str. 3 Region / 
Zpravodajství (dav)  
 
Kam v regionu za zábavou 
12.1.2017 Plzeňský deník str. 9 Kultura  
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JUBILANT JAN SOUKUP 
13.1.2017 Plzeňský deník str. 3 Region (dav) 
 
Kam v regionu za zábavou 
17.1.2017 Plzeňský deník str. 9 Kultura  
 
Kam v regionu za zábavou 
18.1.2017 Plzeňský deník str. 9 Kultura  
    
Kam v regionu za zábavou 
23.1.2017 Plzeňský deník str. 9 Kultura  
    
Kam v regionu za zábavou 
24.1.2017 Plzeňský deník str. 9 Kultura  
    
Smetanovské dny začnou tradičně sympoziem a 
výstavami 
30.1.2017 Plzeňský deník str. 58 Příloha – 
Kultura (haj)  
 
ZÁBAVNÉ POŘADY a JINÉ AKCE 
30.1.2017 Plzeňský deník str. 61 Příloha - Kultura
    
PŘEDNÁŠKY BESEDY 
30.1.2017 Plzeňský deník str. 62 Příloha – 
Kultura 
 
MUZEA 
30.1.2017 Plzeňský deník str. 65 Příloha – 
Kultura  
 
Právo 
O poklad se zasloužili divočáci 
12.1.2017 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy Ivan 
Blažek  
 
INFORMUJEME 
12.1.2017 Právo str. 15 Jihozápadní Čechy  
    
Muzeum v muzeu. Jako za císaře pána 
14.1.2017 Právo str. 16 Region Čechy Ivan Blažek 
 
V Rokycanech vznikne badatelské paleocentrum 
26.1.2017 Právo str. 12 Jižní Čechy (ČTK)  
 
Překvapení 
Kalendář akcí aneb CO SE KDE DĚJE 
9.1.2017 Překvapení str. 50 Ze života  
    
Respekt 
minulý týden 
16.1.2017 Respekt str. 66   
    
Rokycanský deník 
V muzeu zmapují návrat lišejníků 
9.1.2017 Rokycanský deník str. 3 Region – 
Zpravodajství BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ  

Kupa kamení v lese na Zbirožsku vydala uložené 
stříbrné mince 
11.1.2017 Rokycanský deník str. 3 
Region/Zpravodajství BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ 
 
Návrat lišejníků přiblíží muzeum 
12.1.2017 Rokycanský deník str. 3 Region /  
 
ROKYCANSKO VČERA 
13.1.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
V muzeu chystají další vernisáž 
16.1.2017 Rokycanský deník str. 3 
Region/Zpravodajství (naš)  
 
Kam v regionu za zábavou 
16.1.2017 Rokycanský deník str. 9 Kultura  
    
Kam v regionu za zábavou 
17.1.2017 Rokycanský deník str. 9 Kultura  
    
V muzeu přibližují leteckou archeologii 
18.1.2017 Rokycanský deník str. 3 Region /  
 
Kam v regionu za zábavou 
18.1.2017 Rokycanský deník str. 9 Kultura  
    
ROKYCANSKO VČERA 
20.1.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana 
 
Muzeum dr. Horáka nabízí jako další expozici 
leteckou archeologii 
21.1.2017 Rokycanský deník str. 2  
 
Muzeum Horáka zve do třetice 
23.1.2017 Rokycanský deník str. 2 Region /  
 
Kam v regionu za zábavou 
23.1.2017 Rokycanský deník str. 9 Kultura  
    
Fabián má zase vousy 
24.1.2017 Rokycanský deník str. 9 Kultura  
    
Rokycanští zvou do Oselců 
24.1.2017 Rokycanský deník str. 9 Kultura (hav) 
  
Prezentuje se škola z Oselců 
25.1.2017 Rokycanský deník str. 2 region 
zpravodajství (naš)  
 
Muzeum Horáka láká na řemeslo 
26.1.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
 
Muzeum Horáka přibližuje řemeslo 
27.1.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
MUZEUM OBSADILI ŠIKOVNÍ KLUCI Z OSELCŮ 
27.1.2017 Rokycanský deník str. 2 Region  
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Oselce se prezentují v muzeu 
27.1.2017 Rokycanský deník str. 9 Kultura (hav) 
 
Oselce se prezentují v muzeu 
28.1.2017 Rokycanský deník str. 9 Krimipříběh, 
Kultura (hav)  
 
Kam v regionu za zábavou 
30.1.2017 Rokycanský deník str. 9  
 
Oselce se prezentují v muzeu 
31.1.2017 Rokycanský deník str. 9 Kultura (hav) 
 
Tachovský deník 
Poustevníci obývali i Tachovsko, usadili se na 
devíti místech, mnohdy u kostelů 19.1.2017  
 
Týdeník Květy 
Poklad ve džbánu 
19.1.2017 Týdeník Květy str. 8 Aktuálně - 
zápisník 

Přehled zpráv 2.2.2017 - 1.3.2017  

COT business 
Krátce z kraje, 8.2.2017 COT  
 
Domažlický deník 
Hvězda před synagogou 
6.2.2017 Domažlický deník str. 1 Titulní strana 
(pk) 
 
Smetanovské dny: Dnes začne sympozium, 2. 
března hudební program 
23.2.2017 Domažlický deník str. 9 Kultura (haj) 
 
Mladá fronta DNES 
Tipy Kam o víkendu 
3.2.2017 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj Plzeňský  
 
Textil dynastie Čching v muzeu 
7.2.2017 Mladá fronta DNES str. 13 Kraj Plzeňský 
 
Kultura v Plzni má svůj Klub strážných andělů 
21.2.2017 Mladá fronta DNES str. 15 Kraj 
Plzeňský — Barbora Němcová  
 
Smetanovské dny zahájí již 37. ročník 
22.2.2017 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj 
Plzeňský  
 
Smetanovské dny jsme povýšili na mezinárodní 
úroveň 
25.2.2017 Mladá fronta DNES str. 18 Kraj 
Plzeňský Gabriela Špalková  
 
 
 

Plzeňané se průvodem loučili se zimou 
27.2.2017 Mladá fronta DNES str. 13 Kraj 
Plzeňský  
    
Miroslava vydržela v důchodu dva dny, pak se 
vrátila do práce 
2.2.2017 Plzeňský deník str. 4 Region – Téma 
 
V muzeu dnes začínají Výpravy za poznáním, už 
sedmnácté 
2.2.2017 Plzeňský deník str. 9 Kultura (haj)  
 
Plzeňské anděly láká pomoc druhým i nahlédnutí 
pod kulturní pokličku 
3.2.2017 Plzeňský deník str. 8 Plzeňsko / Téma  
 
Hvězda před synagogou 
6.2.2017 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana (pk) 
 
Milovníci bílé stopy zamíří na Boží Dar 
10.2.2017 Plzeňský deník  
 
Knihy plné fotografií a negativů 
13.2.2017 Plzeňský deník str. 3 
Region/Zpravodajství (mrak)  
 
Výprava do středoasijských hor 
14.2.2017 Plzeňský deník str. 2 Region / 
Zpravodajství (mrak)  
 
Výprava do Asie 
16.2.2017 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana  
 
Kam v regionu za zábavou 
16.2.2017 Plzeňský deník str. 9 Kultura  
    
Fenomén Merkur, lákadlo pro malé i velké. V 
Plzni ještě týden 
17.2.2017 Plzeňský deník str. 5 Region (pk)  
 
Smetanovské dny: Dnes začne sympozium, 2. 
března hudební program 
23.2.2017 Plzeňský deník str. 9 Zábava HANA 
JOSEFOVÁ  
 
Kam v regionu za zábavou 
24.2.2017 Plzeňský deník str. 9 Kultura  
    
Národopisné muzeum má nový výstavní prostor. 
Vystavuje v něm Ludmila Kristová 
27.2.2017 Plzeňský deník str. 58 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled březen 2017 - 
Kultura/výtvarné umění/fotografie (haj)  
 
27.2.2017 Plzeňský deník str. 59 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled březen 2017 - 
Kultura/programy  
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27.2.2017 Plzeňský deník str. 65 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled březen 2017 - 
Kultura/programy 
    
KNIHOVNY 
27.2.2017 Plzeňský deník str. 69 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled březen 2017 - 
Kultura/programy 
    
ROKYCANSKO 
27.2.2017 Plzeňský deník str. 71 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled březen 2017 - 
Kultura/programy 
    
Plzeňští konšelé dřív asi rádi pili minerálku. 
Lahev našli archeologové 
28.2.2017 Plzeňský deník str. 2 Region –  
 
 
Kam v regionu za zábavou 
28.2.2017 Plzeňský deník str. 9 Kultura  
    
Právo 
Výstava zpřístupnila sklepení renesančního 
domu v Plzni 
4.2.2017 Právo str. 10 Region Čechy Jan Švábek 
 
INFORMUJEME 
9.2.2017 Právo str. 13 Jihozápadní Čechy  
    
Stará Plzeň na fotografiích, tak jak ji ještě 
neznáte 
16.2.2017 Právo str. 15 Jihozápadní Čechy Ivan 
Blažek  
 
INFORMUJEME 
20.2.2017 Právo str. 15 Jihozápadní Čechy  
    
Schyluje se k obří majetkové revoluci 
20.2.2017 Právo str. 15 Jihozápadní Čechy Jan 
Švábek  
 
Muzeum si posvítilo na světla Plzně 
25.2.2017 Právo str. 13 Region Čechy Ivan Blažek 
 
Západočeské muzeum bude na petlici 
28.2.2017 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy Ivan 
Blažek  
 
Překvapení 
KALENDÁŘ AKCÍ aneb CO SE KDE DĚJE 
20.2.2017 Překvapení str. 50 Ze života  
    
Rokycanský deník 
UMĚLECKÁ ŠKOLA PLESÁ. JEJÍ ZÁBĚR JE ŠIROKÝ 
2.2.2017 Rokycanský deník str. 3 Region - 
Zpravodajství  

Přednáška v muzeu se týká lišejníků 
6.2.2017 Rokycanský deník str. 2 Region – 
Zpravodajství (naš)  
Výstavu u Horáka doplní přednáška 
8.2.2017 Rokycanský deník str. 2 
Region/Zpravodajství (naš)  
 
Zakladatel rokycanského muzea zemřel před 75 
lety 
10.2.2017 Rokycanský deník str. 8 
Rokycansko/téma (muz)  
 
Tajemství historické krajiny 
21.2.2017 Rokycanský deník str. 9 Kultura  
    
Den pro Stráň začne u skautů 
22.2.2017 Rokycanský deník str. 2 region 
zpravodajství (hav)  
 
Čechura poodkryje tajemství 
22.2.2017 Rokycanský deník str. 3 region 
zpravodajství (naš)  
 
Čechura poodkryje tajemství krajiny 
23.2.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
 
O obnově Stráně budou zítra besedovat zájemci 
u skautů 
24.2.2017 Rokycanský deník str. 4 Rokycansko / 
Aktuálně z okresního města (mr)  
 
Skauti zvládli nápor hostů 
27.2.2017 Rokycanský deník str. 2 
Region/Zpravodajství VÁCLAV HAVRÁNEK  
 
Archeologie ze vzduchu – 4. 3 
28.2.2017 Rokycanský deník str. 9 Kultura  
    
V muzeu opakují odborný výklad 
1.3.2017 Rokycanský deník str. 3 Region –  
 
Archeologie ze vzduchu – 4. 3 
1.3.2017 Rokycanský deník str. 9 Kultura  
    
Tachovský deník 
Poutní místa opět v muzeu 
8.2.2017 Tachovský deník str. 2 
Region/Zpravodajství (hri) 
  
Poutní místa opět v muzeu 
9.2.2017 Tachovský deník str. 9 Kultura (hri) 
 
Zábava na Tachovsku 
10.2.2017 Tachovský deník str. 9 Kultura  
    
Jarní prázdniny se blíží. Rodiče zvažují kam s 
dětmi. Jednou z možností je příměstský tábor 
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23.2.2017 Tachovský deník str. 2 
Region/zpravodajství JAROSLAVA HOHLOVÁ 
 
TV STAR 
Před 300 miliony let 
20.2.2017 TV STAR str. 12 Dokument  
    
Ústecký deník 
ŠELMY PRAVĚKU BUDOU V ÚSTÍ BOJOVAT O 
PŘEŽITÍ 
11.2.2017 Ústecký deník str. 1 Titulní strana 

Přehled zpráv 24. 2. 2017 - 3. 4. 2017 

 
Domažlický deník 
Divadlo a Plzeň. To spojení funguje 
22.3.2017 Domažlický deník str. 4 Plzeňský 
kraj/Téma HANA JOSEFOVÁ, ČTK  
 
Evropské noviny 
Unikátní hamr čeká mohutná oprava 
24.2.2017 Evropské noviny str. 5 Publicistika 
Jana Bartošová  
 
Chebský deník 
Divadlo a Plzeň. To spojení funguje 
22.3.2017 Chebský deník str. 4 Západní 
Čechy/Téma HANA JOSEFOVÁ, ČTK  
 
Klatovský deník 
Divadlo a Plzeň. To spojení funguje 
22.3.2017 Klatovský deník str. 4 Plzeňský 
kraj/Téma HANA JOSEFOVÁ, ČTK  
 
Mladá fronta DNES 
Smetanovské dny zahájily pietní akty a koncert 
3.3.2017 Mladá fronta DNES str. 13 Kraj Plzeňský  
 
Obrozenec Smetana ukázal lidem astronomii 
10.3.2017 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj 
Plzeňský 
 
Smetanovské dny nabídnou již jen osm dní 
hudby, výstavy pokračují 
15.3.2017 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj 
Plzeňský  
 
Krása řemesla 
17.3.2017 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj 
Plzeňský  
Velké finále Smetanovských dnů v Besedě 
24.3.2017 Mladá fronta DNES str. 17 Kraj 
Plzeňský 
    
Společenský život hmyzu ukazuje muzeum 
29.3.2017 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj 
Plzeňský 

Morana v řece. Průvod vítal příchod jara 
1.4.2017 Mladá fronta DNES str. 17 Kraj Plzeňský  
 
Plzeňský deník 
SMETANOVSKÉ DNY ZAHÁJENY 
3.3.2017 Plzeňský deník str. 3 
Region/Zpravodajství 
    
Plzeň opět zažije festival pouličního jídla z celého 
světa 
3.3.2017 Plzeňský deník str. 12 Region 
  
Plzeňská zbrojnice je dočasně uzavřená 
8.3.2017 Plzeňský deník str. 12 Kultura regionu 
    
Dvoudenní konference připomene obrozence 
Josefa Františka Smetanu 
9.3.2017 Plzeňský deník str. 9 Zábava (haj)  
 
Lyžaři se na Špičáku budou koupat 
10.3.2017 Plzeňský deník str. 5 Region 
   
Tipy z regionu 
15.3.2017 Plzeňský deník str. 9 Zábava  
Klobouky našich prababiček v Blovicích 
16.3.2017 Plzeňský deník str. 9 Zábava (haj)  
 
Přednáška o archeologii 
21.3.2017 Plzeňský deník str. 2 region 
zpravodajství (haj) 
  
ČÍM A KÝM PLZEŇ OBOHATILA ČESKÉ DIVADLO 
22.3.2017 Plzeňský deník str. 4 Plzeňský 
kraj/Téma 
    
Tipy z regionu 
22.3.2017 Plzeňský deník str. 9 Zábava  
    
Světla i temnota na třech výstavách 
23.3.2017 Plzeňský deník str. 5 Kultura / 
Smetanovské dny HANA JOSEFOVÁ  
 
Moje místa 
24.3.2017 Plzeňský deník str. 2 
Region/zpravodajství (mrak)  
 
MUZEUM VYSTAVUJE KLOBOUKY PRABABIČEK 
24.3.2017 Plzeňský deník str. 3 
Region/zpravodajství 
    
Společenský život hmyzu 
24.3.2017 Plzeňský deník str. 3 
Region/zpravodajství (ap)  
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Letnice umělců začínají v dubnu 
27.3.2017 Plzeňský deník str. 53 Plzeňský 
kulturní přehled duben 2017/Kultura/festivaly
  
Díky 'malochoterapii' vznikla kniha o putování 
Šumavou 
27.3.2017 Plzeňský deník str. 57 Plzeňský 
kulturní přehled duben 2017/Kultura/literatura 
(haj) 
 
KULTURA/PROGRAMY 
27.3.2017 Plzeňský deník str. 59 Plzeňský 
kulturní přehled duben 2017/Kultura/programy
  
    
Výprava do Švýcarska a Kambodže 
28.3.2017 Plzeňský deník str. 2 Region (ap)  
 
Jménem Smetana se nepyšní pouze hudební 
skladatel, ale také obrozenec 
29.3.2017 Plzeňský deník str. 65 Příloha - 
Smetanovské dny 
    
Výstavy se vracejí k umění a životu 19. století 
29.3.2017 Plzeňský deník str. 65 Příloha - 
Smetanovské dny  
    
Velikonoční trh v Nepomuku s muzikou i 
divadlem 
31.3.2017 Plzeňský deník str. 12 Region - Tipy na 
víkend (haj)  
 
PLZEŇANÉ VČERA UTOPILI MORANU V RADBUZE 
1.4.2017 Plzeňský deník str. 3 Region  
    
Právo 
KONZERVÁTOŘI VE ZBROJNICI 
8.3.2017 Právo str. 4 Zpravodajství (ib)  
 
INFORMUJEME 
9.3.2017 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy  
    
Ze života hmyzu. Třeba švábi jsou vzorní rodiče 
24.3.2017 Právo str. 10 Jihozápadní ČechyIvan  
 
INFORMUJEME 
30.3.2017 Právo str. 13 Jihozápadní Čechy  
    
Rokycanský deník 
Čechura provede archeologií 
3.3.2017 Rokycanský deník str. 3  
 
Archeologie ze vzduchu – 4. 3.  
3.3.2017 Rokycanský deník str. 9 Zábava  
    
Čechura provede dnes archeologií 
4.3.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana 

Archeologie ze vzduchu – 4. 3.  
4.3.2017 Rokycanský deník str. 9 Zábava  
    
Makaj přiblíží zaniklé obce Brd 
13.3.2017 Rokycanský deník str. 3 region 
zpravodajství (naš)  
Brdy jako na dlani s Makajem 
16.3.2017 Rokycanský deník str. 2 Region (naš) 
 
ROKYCANSKO VČERA 
17.3.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana 
    
V muzeu skončila výstava učiliště 
20.3.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
 
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
20.3.2017 Rokycanský deník str. 9 Zábava  
    
ČÍM A KÝM PLZEŇ OBOHATILA ČESKÉ DIVADLO 
22.3.2017 Rokycanský deník str. 4 Plzeňský 
kraj/Téma 
    
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
22.3.2017 Rokycanský deník str. 9 Zábava  
    
Koukolíček má výstavu v muzeu 
24.3.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
 
Muzeum zve na Otakara Strýhala 
28.3.2017 Rokycanský deník str. 3 Region (naš) 
 
Strýhal a Krčmář na programu 
30.3.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
 
Příchod jara s muzeem 
3.4.2017 Rokycanský deník str. 3 Region / 
Zpravodajství (naš)  
 
Tachovský deník 
Divadlo a Plzeň. To spojení funguje 
22.3.2017 Tachovský deník str. 4 Plzeňský 
kraj/Téma HANA JOSEFOVÁ, ČTK  
 
Vyškovský deník 
Novinky v dinoparku? Liopleurodon i barevné 
číro 
30.3.2017 Vyškovský deník str. 2 
Vyškovsko/Aktuálně z okresu a kraje  

Přehled zpráv 4. 4. 2017 - 2. 5. 2017 

 
Boleslavský deník 
Muzeum láká na vějíře 
26.4.2017 Boleslavský deník str. 2 
Boleslavsko/zpravodajství (wes)  
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Haló noviny 
Psáno v míru střelným prachem 
19.4.2017 Haló noviny str. 2 Literatura - Umění – 
Kultura IVO FENCL 
 
Chebský deník 
Rokycansko 
21.4.2017 Chebský deník str. 11 Regioon 
   
Katolický týdeník 
11.4.2017 Katolický týdeník str. 7 Příloha - 
Diecézní zpravodajství Kontakt: 
ourednikova@bip.cz  
 
Výstava v muzeu odstartovala Letnice umělců 
11.4.2017 Katolický týdeník str. 7 Příloha - 
Diecézní zpravodajství (alo)  
 
Mladá fronta DNES 
Výstava nahlíží do života Josefa Skupy 
28.4.2017 Mladá fronta DNES str. 17 Kraj 
Plzeňský Barbora Němcová  
 
Plzeňský deník 
Cestovatelská přednáška v muzeu 
6.4.2017 Plzeňský deník str. 9 Zábava (haj)  
 
Hamr v Dobřívě letos láká jen do konce května 
10.4.2017 Plzeňský deník str. 2 region 
zpravodajství VÁCLAV HAVRÁNEK  
   
Velikonoční jarmark v muzeu 
11.4.2017 Plzeňský deník str. 9 Zábava (haj)  
 
DĚTI SI VYZKOUŠELY VELIKONOČNÍ TRADICE 
12.4.2017 Plzeňský deník str. 2 Region – 
zpravodajství 
    
Nová kniha o Šumavě: Dva cestopisy, které dělí 
sto let 15.4.2017 Plzeňský deník str. 9 Zábava 
(haj) 
 
Tipy z Plzně 
19.4.2017 Plzeňský deník str. 9 Zábava  
    
Rokycansko 
21.4.2017 Plzeňský deník str. 4 Region 
   
Staré fotografie v nových knihách 
24.4.2017 Plzeňský deník str. 67 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled (red)  
 
Dnes a denně zázraky – vzpomínka na Josefa 
Skupu 
24.4.2017 Plzeňský deník str. 68 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled (haj)  
 

Výstava přiblíží Josefa Wünsche 
25.4.2017 Plzeňský deník str. 2 
Region/Zpravodajství (ap)  
 
Krajem provrtaným štolami 
25.4.2017 Plzeňský deník str. 67 Příloha - 
Cyklodeník/Radnicko RADKA ŽÁKOVÁ  
 
PLZEŇSKO DNES 
27.4.2017 Plzeňský deník str. 1 sport plzeňsko 
(ez) 
 
Právo 
4.4.2017 Právo str. 11 Západní Čechy - Plzeňský 
kraj, Karlovarský kraj 
  
INFORMUJEME 
13.4.2017 Právo str. 14 Jihozápadní Čechy  
    
INFORMUJEME 
20.4.2017 Právo str. 13 Jihozápadní Čechy  
    
Spejbl na Venuši. Muzeum vystavuje loutkové 
unikáty 
27.4.2017 Právo str. 12 Jihozápadní Čechy (ib) 
  
Rokycanský deník 
Jaro uvítá muzeum v pátek 
5.4.2017 Rokycanský deník str. 3 Region –  
 
Smrtku vynesou z Rokycan 
7.4.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana 
 
Velikonoční akce muzea jen dnes 
7.4.2017 Rokycanský deník str. 2 
Region/Zpravodajství (naš)  
Sraz s Vondruškou budí značný zájem 
10.4.2017 Rokycanský deník str. 2 region 
zpravodajství (hav)  
   
Vondruška je dnes v Rokycanech 
12.4.2017 Rokycanský deník str. 2 Region – 
Zpravodajství (naš)  
 
Velikonočních zvyků se na Rokycansku 
dochovalo málo 12.4.2017 Rokycanský deník str. 
3 Region  Zpravodajství BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
  
 
ROKYCANSKO VČERA 
13.4.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
 
V muzeu pokračují dvě expozice 
18.4.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana 
 
V muzeu i archivu uvítají snímky k 21. srpnu 
1968 
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18.4.2017 Rokycanský deník str. 3 Region / 
Zpravodajství VÁCLAV HAVRÁNEK  
 
Kam v regionu za zábavou 
18.4.2017 Rokycanský deník str. 9 Zábava  
    
Čeští i němečtí malíři vystavují 
20.4.2017 Rokycanský deník str. 2 Region / 
Zpravodajství (naš)  
 
Rokycany a Pfinztal spolu 
21.4.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
 
Hamerník Švec je nominovaný 
24.4.2017 Rokycanský deník str. 2 Region (naš) 
 
Umělci z Rokycan a Pfinztalu mají sraz v muzeu 
24.4.2017 Rokycanský deník str. 2 Region (naš) 
 
Pozvánka do Muzea Dr. B. Horáka 
24.4.2017 Rokycanský deník str. 9 Zábava  
    
Cesta na Island začne v muzeu 
25.4.2017 Rokycanský deník str. 2 
Region/Zpravodajství (naš)  
 
Kam v regionu za zábavou 
25.4.2017 Rokycanský deník str. 7 Zábava  
    
Úterý lze věnovat návštěvě výstav 
2.5.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  

Přehled zpráv 3. 5. 2017 - 1. 6. 2017 

 
5plus2 
Na hamr čekají opravy 
12.5.2017 5plus2 str. 3 VLADISLAV VAINDL  
 
 
FOTO - V DOBŘÍVĚ SI UŽILI 26. HAMERNICKÝ DEN 
22.5.2017 Domažlický deník str. 2 region 
zpravodajství  
 
Co nového pro turisty?  
27.5.2017 Domažlický deník str. 1 Titulní strana 
 
Smetanovské dny 
3.5.2017 Hudební rozhledy str. 16 Festivaly, 
koncerty Pavel Kuhn  
 
V DOBŘÍVĚ SI UŽILI 26. HAMERNICKÝ DEN 
22.5.2017 Klatovský deník str. 2 region 
zpravodajství  
    
Horažďovické muzeum zahájí sezonu vernisáží 
nové výstavy 

1.5.2017 Klatovský deník str. 2 region 
zpravodajství  
 
Knižní novinky 
bibliografie 9 -10/ 2017 
9.5.2017 Knižní novinky str. 27 Bibliografie  
    
Magazín Víkend DNES 
13.5.2017 Magazín Víkend DNES str. 24 Cesty  
 
Mladá fronta DNES 
Krádeže historických knih jsou promlčené 
3.5.2017 Mladá fronta DNES str. 15 Plzeňský kraj 
Petr Ježek, Petra Petříková  
 
Kamnářství na Plzeňsku mívalo zvuk 
18.5.2017 Mladá fronta DNES str. 20 Kraj 
Plzeňský  
 
V Bärnau bude dvůr z dob Karla IV.  
19.5.2017 Mladá fronta DNES str. 64 Příloha - 
Objevte Německo — Lucie Sýkorová  
 
Plzeňský deník 
Krádeže knih z muzea: promlčeno 
3.5.2017 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana (mv) 
 
Za krádež historických tisků nebude nikdo 
potrestán. Čin je promlčený 
3.5.2017 Plzeňský deník str. 2 
Region/Zpravodajství, Plzeňský dějepis  
 
Dům na náměstí opravili, pak mu přistavěli 
obludnou pergolu 
4.5.2017 Plzeňský deník str. 2 region 
zpravodajství  
 
Osobnosti dnes předčítají aneb plzeňská Noc 
literatury 
10.5.2017 Plzeňský deník str. 9 Zábava (haj)  
 
 
 
Hmyz je společenský, ukazuje výstava 
11.5.2017 Plzeňský deník str. 10 Kultura regionu 
HANA JOSEFOVÁ  
 
Račte vstoupit, zvou plzeňské dvorky 
12.5.2017 Plzeňský deník str. 2 
Region/Zpravodajství DANA VESELÁ  
 
Vlastislav Toman představí knihu 
15.5.2017 Plzeňský deník str. 3 
Region/Zpravodajství (ap)  
 
Beseda s komiksy a zbraněmi 
15.5.2017 Plzeňský deník str. 9 Zábava (tom) 
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Vypravte se do muzea zadarmo 
18.5.2017 Plzeňský deník str. 3 Region (ap)  
 
Co nového pro turisty?  
27.5.2017 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
  
Na turisty čekají povozy, zimotvor i unikátní 
diadém 27.5.2017 Plzeňský deník str. 3 Region – 
Zpravodajství  
 
Plzeňské kamnářství už není neprobádané, má 
vlastní výstavu 
29.5.2017 Plzeňský deník str. 48 Příloha – kultura 
HANA JOSEFOVÁ  
 
Kam vyrazit s dětmi oslavit jejich svátek?  
31.5.2017 Plzeňský deník str. 4 západní čechy 
téma 
    
Nová výstava pod širým nebem 
1.6.2017 Plzeňský deník str. 9 Zábava (haj)  
 
Plzeňáci přispěli na výstavu 
13.5.2017 Právo str. 10 Zpravodajství - Sudoku – 
Počasí Ivan Blažek  
 
16.5.2017 Právo str. 12 Západní Čechy - Plzeňský 
kraj, Karlovarský kraj  
    
18.5.2017 Právo str. 13 Jihozápadní Čechy  
23.5.2017 Právo str. 12 Jihozápadní Čechy 
  
Generál Patton možná unikne z Pekla 
26.5.2017 Právo str. 12 Jihozápadní čechy Ivan 
Blažek  
 
30.5.2017 Právo str. 14 Jihozápadní Čechy  
    
Rokycanský deník 
Vejvanov opráší historii Malíkova 
6.5.2017 Rokycanský deník str. 3 
Region/zpravodajství (hav)  
 
Síň muzea dnes obsadí umělci 
22.5.2017 Rokycanský deník str. 2 region 
zpravodajství (naš)  
 
V DOBŘÍVĚ SI UŽILI 26. HAMERNICKÝ DEN 
22.5.2017 Rokycanský deník str. 2 region 
zpravodajství  
    
Čeští a němečtí výtvarníci si dali sraz s diváky v 
nové galerii Muzea dr. B. Horáka 
23.5.2017 Rokycanský deník str. 2 
Region/Zpravodajství BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ 
 

Knihovníci ze dvou krajů dnes poznávají 
Rokycany 
27.5.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
 
Tachovský deník 
Volfštejn ožije vyprávěním 
31.5.2017 Tachovský deník str. 2 regin 
zpravodajství (sih)  
 
Vstupte do Zahrady 
18.5.2017 Tvar str. 17 Reportáž Klára Kudlová 
 
Vlasta 
10.5.2017 Vlasta str. 6 Zajímavosti týdne 
 

Přehled zpráv 2. 6. 2017 - 1. 7. 2017 

 
5plus2 
Plzní projde Rudolfův Golem 
9.6.2017 5plus2 str. 5 Plzeňsko, Rokycansko a 
Tachovsko LADISLAV VAINDL  
 
Domažlický deník 
Tvrz objevená ve Vidicích čeká na další 
archeologický výzkum 
9.6.2017 Domažlický deník str. 2 
Domažlicko/Zpravodajství STANISLAV ŠEBEK 
 
ZÁMEK VYSTAVUJE LOUTKY 
13.6.2017 Domažlický deník str. 2 Region  
    
Haló noviny 
Arcibiskup používal na pečeti podkovu 
1.7.2017 Haló noviny str. 9 Toulky Miroslava 
MOUČKOVÁ  
 
Katolický týdeník 
Do Plzně za lidovou zbožností a fantazií 
Kolínský deník 
Veigertovský dům láká na poslední útok Prusů 
17.6.2017 Kolínský deník str. 2 
Kolínsko/Zpravodajství JANA MARTINKOVÁ  
 
Kutnohorský deník 
Veigertovský dům láká na poslední útok Prusů 
17.6.2017 Kutnohorský deník str. 3 
Kutnohorsko/Zpravodajství JANA MARTINKOVÁ 
 
Mladá fronta DNES 
Filmový Golem připomene časy císaře Rudolfa II 
8.6.2017 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj Plzeňský 
Ladislav Vaindl  
 
FOTO - Žáci poznají, jak se učilo před sto lety 
9.6.2017 Mladá fronta DNES str. 15 Kraj Plzeňský 
Plzeňský deník 
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Děti si v létě vyzkoušejí práci archeologa nebo 
divadelníka 
13.6.2017 Plzeňský deník str. 2 Region KLÁRA 
MRÁZOVÁ  
 
19.6.2017 Plzeňský deník str. 4 Region - Víkend v 
kraji pohledem objektivu   
  
MUZEA 
26.6.2017 Plzeňský deník str. 62 Příloha - Kultura
    
KNIHOVNY 
26.6.2017 Plzeňský deník str. 64 Příloha - Kultura
    
ROKYCANSKO 
26.6.2017 Plzeňský deník str. 68 Příloha - Kultura
    
Tipy na volný čas 
27.6.2017 Plzeňský deník str. 13 Zábavné léto s 
Deníkem/Poznáváme Česko - Díl 2/50 
    
Právo 
INFORMUJEME 
12.6.2017 Právo str. 15 Západní Čechy - Plzeňský 
kraj, Karlovarský kraj   
    
Rokycanský deník 
U Horáka zahoukají vláčky 
12.6.2017 Rokycanský deník str. 2 Region / 
Zpravodajství (naš)  
 
Muzejní noc obsahuje dvě okružní jízdy 
13.6.2017 Rokycanský deník str. 2 Region (naš) 
 
Rokycanská muzejní noc u Horáka 
14.6.2017 Rokycanský deník str. 2 
Region/Zpravodajství (naš)  
 
Radnický kostel se dočká střechy. Hamr rozvodů 
15.6.2017 Rokycanský deník str. 4 panel deníku  
 
Rokycanská muzejní noc: o vlacích 
16.6.2017 Rokycanský deník str. 2 Region (naš) 
 
V muzeu vyrazte vlakem do světa 
20.6.2017 Rokycanský deník str. 2 Region (hav) 
 
Včelaři poučí v Muzeu B. Horáka 
20.6.2017 Rokycanský deník str. 2 Region (naš) 
 
Včela je u Horáka v hlavní roli 
22.6.2017 Rokycanský deník str. 2 Region – 
Zpravodajství (naš)  
 
Rokycany přiblíží díla Runtové 
27.6.2017 Rokycanský deník str. 2 
Region/Zpravodajství (naš)  

O apiterapii poučí v Rokycanech 
28.6.2017 Rokycanský deník str. 3 Region – 
zpravodajství (naš)  
 
Runtová přibližuje staré Rokycany 
28.6.2017 Rokycanský deník str. 3 Region – 
zpravodajství (naš)  
 
Malířka Olga Runtová je u kolébky kalendáře 
2018 
30.6.2017 Rokycanský deník str. 2 Region 
BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ  
 
Tachovský deník 
Svojšínský zámek chystá výstavu loutek a prací 
dětí 
2.6.2017 Tachovský deník str. 3 Region (hoh) 
  
Svojšínský zámek chystá výstavu loutek a prací 
dětí 
5.6.2017 Tachovský deník str. 2 Region / 
Zpravodajství (hoh)  
 
Svojšínský zámek chystá výstavu loutek a prací 
dětí 
5.6.2017 Tachovský deník str. 9 Zábava (hoh) 
  
Svojšínský zámek chystá výstavu loutek a prací 
dětí 
6.6.2017 Tachovský deník str. 9 Kultura (hoh) 
 
Svojšínský zámek chystá výstavu loutek a prací 
dětí 
7.6.2017 Tachovský deník str. 9 Zábava (hoh) 
  
Interaktivní loutky obsadily svojšínský zámek 
14.6.2017 Tachovský deník str. 3 
Region/Zpravodajství JAROSLAVA HOHLOVÁ 
 
Ústecký deník 
Muzeum města Ústí: Pravěk se rozloučí v neděli 
17.6.2017 Ústecký deník str. 2 Ústecko (dts) 

Přehled zpráv 4. 7. 2017 - 1. 8. 2017 

 
Boleslavský deník 
Vějíře ozdobí muzeum 
1.8.2017 Boleslavský deník str. 2 Boleslavsko 
(paf) 
 
COT business 
Nejnavštěvovanější památky Česka 
10.7.2017 COT business str. 16 Téma měsíce 
   
DO PLAS SE VRÁTIL PRICQUEYŮV ZVON 
24.7.2017 Domažlický deník str. 3 Region /  
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VÝSTAVA OŽIVUJE STARÉ PLOVÁRNY A LÁZNĚ 
27.7.2017 Domažlický deník str. 3 Region 
INZERCE 
 
Chebský deník 
Výstava mapuje dějiny druhé světové války 
25.7.2017 Chebský deník str. 13  
 
Katolický týdeník 
Kam se vydat při toulkách diecézí?  
25.7.2017 Katolický týdeník str. 7 Příloha - 
Diecézní zpravodajství ALENA OUŘEDNÍKOVÁ 
  
Z plaského kláštera bude znít staronový zvon 
1.8.2017 Katolický týdeník str. 7 Příloha - 
Diecézní zpravodajství (alo)  
 
Lidové noviny 
Češi na výstavě Expo v Astaně: elektroletadlo i 
koňský guláš 
14.7.2017 Lidové noviny str. 16 Komerční 
prezentace 
    
Mladá fronta DNES 
Jak kdysi trávili Plzeňané léto 
14.7.2017 Mladá fronta DNES str. 17 Kraj 
Plzeňský  
  
Mezi zvířaty vedla cesta do starověké vesnice 
17.7.2017 Mladá fronta DNES str. 13 Kraj 
Plzeňský (ned)  
 
Česká republika na výstavě Expo v Astaně: 
elektroletadlo, smažený sýr i koňský guláš 
20.7.2017 Mladá fronta DNES str. 11 Astana 
expo 
    
Vylepšují štuky a vestibul muzea v Plzni 
26.7.2017 Mladá fronta DNES str. 13 Kraj 
Plzeňský  
 
Plzeňský deník 
Hlavní budova muzea je uzavřena 
10.7.2017 Plzeňský deník str. 3 
Region/zpravodajství (ap)  
 
Slunce, voda, vzduch v Plzni 
10.7.2017 Plzeňský deník str. 3 
Region/zpravodajství (dav)  
 
Plzeňské plovárny a lázně v muzeu 
15.7.2017 Plzeňský deník str. 3 Region – 
Zpravodajství (ap)  
Muzeum je zavřené po 20 letech, restauruje se 
kazetový strop 
17.7.2017 Plzeňský deník str. 2 Region / 
Zpravodajství ANDREA PÁNKOVÁ  

Tipy na volný čas 
18.7.2017 Plzeňský deník str. 13 Zábavné léto s 
Deníkem/Poznáváme Česko - Díl 15/50  
 
Tipy na volný čas 
20.7.2017 Plzeňský deník str. 13 Deník  
 
Do Plas se vrátil Pricqueyův zvon 
24.7.2017 Plzeňský deník str. 2 Region / 
Zpravodajství PAVEL KORELUS  
 
VÝSTAVA OŽIVUJE STARÉ PLOVÁRNY A LÁZNĚ 
27.7.2017 Plzeňský deník str. 3 Region  
 
Kde jsem ráda a kam bych pozvala přátele 
28.7.2017 Plzeňský deník str. 3 Region  
    
Jak zbožní byli lidé na Plzeňsku?  
31.7.2017 Plzeňský deník str. 55 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled - srpen 2017 HANA 
JOSEFOVÁ 
 
MUZEA 
31.7.2017 Plzeňský deník str. 60 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled - srpen 2017  
 
Právo 
INFORMUJEME 
14.7.2017 Právo str. 9 Jihozápadní Čechy  
    
Plzeň 
17.7.2017 Právo str. 15 Jižní Čechy  
    
INFORMUJEME 
20.7.2017 Právo str. 12 Jihozápadní Čechy  
    
SLUNCE, VODA, VZDUCH 
21.7.2017 Právo str. 7 Jihozápadní Čechy - 
Jihočeský a Plzeňský kraj (zaš) 
  
INFORMUJEME 
27.7.2017 Právo str. 12 Jihozápadní Čechy  
    
Rokycanský deník 
Muzeum láká na vláčky a do úlu 
11.7.2017 Rokycanský deník str. 2 Region (naš) 
 
Muzeum láká na vláčky a do úlu 
14.7.2017 Rokycanský deník str. 2 Region (naš) 
  
Část nedělního odpoledne můžete strávit se 
včelami 
15.7.2017 Rokycanský deník str. 2 Region – 
Zpravodajství (naš)  
 
Prohlídky v muzeu doprovází výklad 
17.7.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
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Osmdesátka včelařů zve do Muzea dr. Horáka 
17.7.2017 Rokycanský deník str. 3 Region / 
Zpravodajství BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ  
 
Po stopách Runtové už v sobotu 
19.7.2017 Rokycanský deník str. 2 Region – 
zpravodajství (naš) 
 
Odpoledne? Ve stopách Runtové 
22.7.2017 Rokycanský deník str. 2 Region (naš) 
 
Za vláčky a včelami můžete do muzea 
27.7.2017 Rokycanský deník str. 3 Region 
BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ 
U Horáka hovoří odborníci 
29.7.2017 Rokycanský deník str. 2 Region (naš) 
  
Sokolovský deník 
Muzeum ukáže 2. světovou válku 
27.7.2017 Sokolovský deník str. 3 Region (roc) 
 
Tina 
7 TIPŮ PRO VÁS Vezměte děti na výlet 
4.7.2017 Tina str. 20 Výlety Eva Houšková 
  
Týdeník Chrudimsko 
Loutka není jen panáček s nitkami na ručičkách 
4.7.2017 Týdeník Chrudimsko str. 8 Rozhovor 

Přehled zpráv 3. 8. 2017 - 1.9. 2017  

 
5plus2 
Jídlo Křižíkovi nosila maminka z Klatov do Prahy 
pěšky 25.8.2017 5plus2 str. 6 Domažlicko a 
Klatovsko  
 
Zábavu přináší velká muzea i sbírky nadšenců 
1.9.2017 5plus2 str. 15 LADISLAV VAINDL  
 
Zábavu přináší velká muzea i sbírky nadšenců 
1.9.2017 5plus2 str. 15 Náš kraj LADISLAV 
VAINDL 
 
ITEP vítá cestovatele, ale i rodiny s dětmi 
1.9.2017 5plus2 str. 29   
   
Dylana poznají jako grafika 
1.9.2017 5plus2 str. 45 Česká republika  
 
 
 
Domažlický deník 
Poslední prázdninový víkend bude v Plzni s 
LétoFestem 
1.9.2017 Domažlický deník str. 12 Region (haj) 
 

Haló noviny 
Ondřej Suchý: Obdiv ke klaunům mě nikdy 
neopustil 
12.8.2017 Haló noviny str. 11 Bonus pro vás  
 
Chebský deník 
Do Plzně míří grafiky Boba Dylana 
1.9.2017 Chebský deník str. 4 Region (pk)  
 
Magazín Víkend DNES 
ZE SVĚTA CESTOVÁNÍ 
12.8.2017 Magazín Víkend DNES str. 31 Pel mel 
    
Metro Dylan 
29.8.2017 Metro str. 6 Domov 2ME DIA  
 
Mladá fronta DNES 
Kopie vzácného zvonu bude lákat hosty do Plas 
Slavný vynálezce tropil v Klatovech vylomeniny 
16.8.2017 Mladá fronta DNES str. 15 Plzeňský 
kraj Ladislav Vaindl  
 
Co redaktory Scény čeká v příštích dnech, jak se 
na to těší a co od toho očekávají 
19.8.2017 Mladá fronta DNES str. 15 Scéna  
    
Plzeňský deník 
Tipy na volný čas 
7.8.2017 Plzeňský deník str. 13 Deník  
    
Muzeum se znovu otevře 1. září 
11.8.2017 Plzeňský deník str. 2 Region (ap)  
 
ROKYCANSKO 
28.8.2017 Plzeňský deník str. 71 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled  
    
Do Plzně míří grafiky Boba Dylana 
29.8.2017 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana (pk) 
 
Kde jsem ráda a kam bych pozvala přátele 
1.9.2017 Plzeňský deník str. 2 Region  
    
Moje místa 
1.9.2017 Plzeňský deník str. 2 Region (ap)  
 
Muzeum dnes otevírá 
1.9.2017 Plzeňský deník str. 2 Region (ap)  
 
Prostějovský týden 
Prostějovští loutkáři se předvedli na turné 
v Čechách 23.8.2017 Prostějovský týden str. 3 
Zprávy z Prostějovska (iče)  
 
Loutkové divadlo Starost se předvedlo v Čechách 
23.8.2017 Prostějovský týden str. 6 U nás doma  
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Rodina DNES 
10 důvodů, proč navštívit Plzeň 
11.8.2017 Rodina DNES str. 17 Cestování  
 
Rokycanský deník 
Aleš Sedláček se pochlubí od úterý v Zeleném 
domě 7.8.2017 Rokycanský deník str. 2  
 
V muzeu zvou na nedělní výklad 
8.8.2017 Rokycanský deník str. 2 Region  
 
Výstavy oživí v neděli u Horáka 
25.8.2017 Rokycanský deník str. 2 Region / 
Zpravodajství (naš)  
Výstavy oživí v neděli u Horáka 
26.8.2017 Rokycanský deník str. 2 
Region/Zpravodajství (naš)  
 
Sokolovský deník 
Druhou světovou válku ukazuje výstava v 
sokolovském muzeu 
3.8.2017 Sokolovský deník str. 2 Region / 
Zpravodajství (roc)  
 
Sokolovské muzeum ukazuje hrůzy 2. světové 
války 
12.8.2017 Sokolovský deník str. 3 Region (roc) 
  
Vlasta 
Putování s loutkou 
23.8.2017 Vlasta str. 5 Aktuálně/Zajímavosti 
týdne 
    
Jak se učí čeština ve světě 
23.8.2017 Vlasta str. 10 Téma/Zpátky do školy 
JUDITA MATYÁŠOVÁ  
 
Do měst českých královen 
23.8.2017 Vlasta str. 48 Cestování/Jezdíme po 
Česku LINDA VOJANCOVÁ 

Přehled zpráv 4. 9. 2017 - 29. 9. 2017 

 
Domažlický deník 
Technici suchaři? Zapomeňte 
11.9.2017 Domažlický deník str. 3 Region – 
zpravodajství DANA VESELÁ  
 
 
NEZNÁMÝ BOB DYLAN V PLZNI 
15.9.2017 Domažlický deník str. 4 Region  
    
Historie domácí výroby másla: od tluček až po 
moderní odstředivky 
29.9.2017 Domažlický deník str. 4 Region/Téma  
 
Chvilka pro tebe 

NENECHTE SI UJÍT zajímavé tipy nejen na 
kulturní akce 6.9.2017 Chvilka pro tebe str. 60  
 
20.9.2017 Chvilka pro tebe str. 60 Krimi příběh 
Stanislava Stiborová  
 
Katolický týdeník 
26.9.2017 Katolický týdeník str. 7 Příloha - 
Diecézní zpravodajství  
 
Metro 
Plzeň je plná zážitků 
15.9.2017 Metro str. 18 Víkend PETR HOLEČEK 
 
Vědci dostanou nové centrum 
20.9.2017 Metro str. 2 Domov 
 
Vědci dostanou nové centrum 
20.9.2017 Metro str. 10 Domov  
    
Mladá fronta DNES 
Plzeňané uvidí výtvarné práce písničkáře Boba 
Dylana 
4.9.2017 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj Plzeňský  
 
Atraktivní věda a technika ovládne ulice Plzně 
6.9.2017 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj Plzeňský 
Barbora Němcová  
 
Muzeum představuje Boba Dylana v roli 
výtvarníka 
15.9.2017 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj 
Plzeňský Barbora Němcová  
 
Plzeňský deník 
Technici suchaři? Zapomeňte 
11.9.2017 Plzeňský deník str. 2 Region – 
zpravodajství DANA VESELÁ  
 
PLZEŇSKO DNES 
14.9.2017 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana (pk) 
 
NEZNÁMÝ BOB DYLAN V PLZNI 
15.9.2017 Plzeňský deník str. 2 Region  
    
25.9.2017 Plzeňský deník str. 72 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled  
 
 
25.9.2017 Plzeňský deník str. 81 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled  
    
25.9.2017 Plzeňský deník str. 82 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled  
    
Plzeňské oslavy vzniku republiky 28. 10.  
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25.9.2017 Plzeňský deník str. 84 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled  
 
SEVERNÍ PLZEŇSKO 
25.9.2017 Plzeňský deník str. 91 Příloha - 
Plzeňský kulturní přehled  
    
Umělce dál povede Josef Mištera 
26.9.2017 Plzeňský deník str. 2 Region – 
Zpravodajství (mrak)  
 
Historie domácí výroby másla: od tluček až po 
moderní odstředivky 
29.9.2017 Plzeňský deník str. 4 Region/Téma  
 
Právo 
V Plzni startuje ITEP, letos bude patřit baroku 
21.9.2017 Právo str. 12 Jihozápadní Čechy (zaš) 
 
V Rokycanech bude centrum paleontologie 
26.9.2017 Právo str. 12 Jihozápadní Čechy (ČTK, 
zr) 
  
INFORMUJEME 
27.9.2017 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy  
    
Rokycanský deník 
Muzeum Dr. Horáka: Vlakem do světa 
4.9.2017 Rokycanský deník str. 10 Kultura (vh) 
 
Olga Runtová: Vzpomínky 
4.9.2017 Rokycanský deník str. 10 Kultura (vh) 
 
Olga Runtová: Vzpomínky 
5.9.2017 Rokycanský deník str. 10 Zábava (vh) 
 
Muzeum Dr. Horáka: Vlakem do světa 
6.9.2017 Rokycanský deník str. 10 Zábava (vh) 
 
Olga Runtová: Vzpomínky 
6.9.2017 Rokycanský deník str. 10 Zábava (vh) 
 
Muzeum Dr. Horáka: Vlakem do světa 
7.9.2017 Rokycanský deník str. 10 
Zábava/zajímavosti (vh)  
 
Olga Runtová: Vzpomínky 
7.9.2017 Rokycanský deník str. 10 
Zábava/zajímavosti (vh)  
 
Muzeum dr. Horáka nabízí pozítří komentované 
akce 
8.9.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
 
Vláčky zahoukají u Horáka 
9.9.2017 Rokycanský deník str. 2 Region – 
Zpravodajství (naš)  

Rokytka slaví padesátiny v Horákově muzeu 
18.9.2017 Rokycanský deník str. 3 Region (nš) 
 
Rokytka se pochlubí u Horáka 
20.9.2017 Rokycanský deník str. 2 
Region/Zpravodajství (naš)  
 
Po stopách Runtové v sobotu 
21.9.2017 Rokycanský deník str. 2 Region / 
Zpravodajství (naš)  
 
ROKYCANSKO VČERA 
22.9.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana 
 
 
Tři komentované akce u Horáka 
22.9.2017 Rokycanský deník str. 3 Region  
 
STÁLE MLADÉ ROKYTCE UŽ BYLO PADESÁT LET 
23.9.2017 Rokycanský deník str. 2 
Region/zpravodajství  
 
Rokytka 50 let let šíří jméno okresního města ve 
světě 26.9.2017 Rokycanský deník str. 2 Region – 
Zpravodajství BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ  
 
Tachovský deník 
Nalezené kamenné artefakty výstavbu nové 
školky nezastaví 16.9.2017 Tachovský deník str. 
2 Region/zpravodajství JINDŘICH SÝKORA  
 
Týdeník Rozhlas 
KRAŤÁSKY 
18.9.2017 Týdeník Rozhlas str. 18 Kraťásky (miš) 
 
Vlasta 
zajímavosti týdne 
13.9.2017 Vlasta str. 6 aktuálně 

Přehled zpráv 4. 10. 2017 - 1. 11. 2017 

 
5plus2 
Bustu má v domě Shakespeara 
27.10.2017 5plus2 str. 4 Plzeňsko, Rokycansko a 
Tachovsko LADISLAV VAINDL  
Aha! neděle 
Kam dnes za zábavou 
8.10.2017 Aha! neděle str. 37 Můj sedmý den 
 
Art + antiques 
Liturgická flabella 
9.10.2017 Art + antiques str. 66 Antiques 
Ludmila Kotorová  
Baví mě žít 
VÝSTAVY 
18.10.2017 Baví mě žít str. 49 Baví mě kultura  
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Domažlický deník 
V zaniklé Lučině vznikne naučná stezka, vrátí se i 
socha 
20.10.2017 Domažlický deník str. 2 
Domažlicko/Zpravodajství JOSEF BABOR  
 
Glanc 
KAM vyrazit 
20.10.2017 Glanc str. 153 ŠÁRKA SCHMIDTOVÁ 
 
Haló noviny 
Vystavuje pohádkář Josef Ladislav Jícha 
1.11.2017 Haló noviny str. 2 Příloha - Literatura, 
umění, kultura IVO FENCL  
 
Mladá fronta DNES 
Západočeské muzeum představí řemesla 
13.10.2017 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj 
Plzeňský (ČTK) 
 
Muzeum otevře stálou expozici uměleckého 
řemesla a umění 
14.10.2017 Mladá fronta DNES str. 19 Kraj 
Plzeňský (ČTK)  
 
Den archeologie 
20.10.2017 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj 
Plzeňský 
 
Den archeologie 
21.10.2017 Mladá fronta DNES str. 18 Kraj 
Plzeňský  
 
Je to pro nás přelomové, říká ředitel muzea o 
nové expozici 
25.10.2017 Mladá fronta DNES str. 17 Plzeňský 
kraj Barbora Němcová  
 
Zemřel muž, který ukazoval cestu k filmům 
31.10.2017 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj 
Plzeňský 
 
Plzeňský deník 
5.10.2017 Plzeňský deník str. 10 Zábava (haj) 
 
Výstava, kterou musela povolit policie 
11.10.2017 Plzeňský deník str. 10 Zábava HANA 
JOSEFOVÁ  
 
Nová expozice o řemeslech 
14.10.2017 Plzeňský deník str. 3 Region – 
Zpravodajství (haj)  
 
Oslavte vznik republiky s Marií i prohlídkami 
27.10.2017 Plzeňský deník str. 10 Region/Tipy na 
víkend (haj)  
 

Dva autoři se vypravili za historií českého západu 
30.10.2017 Plzeňský deník str. 57 Kultura - 
literatura – příloha (haj)  
 
Bob Dylan vystavuje v Západočeském muzeu 
30.10.2017 Plzeňský deník str. 58 Kultura - 
výstavy – příloha HANA JOSEFOVÁ  
 
FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ! 2017 
30.10.2017 Plzeňský deník str. 65 Kultura - 
program - příloha   
 
30.10.2017 Plzeňský deník str. 65 Kultura - 
program – příloha 
  
ROKYCANSKO 
30.10.2017 Plzeňský deník str. 71 Kultura - 
program - příloha  
 
Právo 
Pistole i samopaly. Pro četníky i SNB 
6.10.2017 Právo str. 14 Jihozápadní Čechy Ivan 
Blažek  
 
FOTO 
12.10.2017 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy – JC 
 
KOMENSKÝ NA ULICI 
12.10.2017 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy – PL  
 
Muzeum chystá otevření staronové stálé 
expozice 
13.10.2017 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy (ib) 
 
INFORMUJEME 
26.10.2017 Právo str. 13 Jihozápadní Čechy  
    
Právo Víkend 
Sobotní procházky Plzní a Prahou 
13.10.2017 Právo Víkend str. 27 Kam na výlet 
(zpr) 
 
Rokycanský deník 
O duchovní hudbě u Horáka 
4.10.2017 Rokycanský deník str. 3 Region – 
zpravodajství (naš)  
 
 
 
Muzeum navštívila Kateřina Maýrová 
6.10.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana 
(jawa)  
 
Kytičky ze Zvíkovce se chlubí od čtvrtka v 
Rokycanech 
10.10.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana 
(naš)  
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Kytičky ze Zvíkovce si podmanily diváky v Trianě 
14.10.2017 Rokycanský deník str. 2 Region – 
Zpravodajství BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ  
 
Mistra Jana Rokycanu oživí výstava v muzeu 
24.10.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
 
Rokycana se vrací do svého města 
25.10.2017 Rokycanský deník str. 3 
Region/Zpravodajství (naš)  
 
Rokycana se ode dneška připomíná 
26.10.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
 
 
27.10.2017 Rokycanský deník str. 3 
Region/zpravodajství (naš) 
Tachovský deník 
Úspěšná sezona končí 
27.10.2017 Tachovský deník str. 1 Titulní strana 
(jk) 
 
Tina 1.11.2017 Tina str. 52 Výlet na jeden den 
Marcela Kašpárková, Milda Šlehofer  
 
Týdeník Domažlicko 
V zaniklé Lučině vznikne naučná stezka, pavilon, 
vrátí se i socha Jana Nepomuckého 
25.10.2017 Týdeník Domažlicko str. 3 Týdeník 
Domažlicko JOSEF BABOR  
 
Týdeník školství 
Kdyby dnes Marie Terezie a Jan Ámos 
4.10.2017 Týdeník školství str. 8 Eva ROKYTOVÁ 

Přehled zpráv 2. 11. 2017 - 1. 12. 2017 

 
5plus2 
Pro jedny kacíř, pro jiné hrdina 
1.12.2017 5plus2 str. 5 Plzeňsko, Rokycansko a  
Tachovsko LADISLAV VAINDL  
 
Aha! neděle 
Kam dnes za zábavou 
26.11.2017 Aha! neděle str. 37 Můj sedmý den 
 
Domažlický deník 
Tucet regionálních knih pod váš vánoční 
stromeček 
23.11.2017 Domažlický deník str. 3 Region / 
Zpravodajství KAREL KONOPÍK  
 
Vánoční trhy startují 
24.11.2017 Domažlický deník str. 11 Region (red) 
  
 
 

Zbyněk Kašpar píše o krutých příbězích 
1.12.2017 Domažlický deník str. 10 Zábava 
regionu  
 
Haló noviny 
Půjčovna loutkových divadel?  
21.11.2017 Haló noviny str. 12 Mozaika 
zajímavostí 
 
Chebský deník 
Nejhorší pro práci dramaturga je žijící autor a 
jeho připomínky 
1.12.2017 Chebský deník str. 10 Zábava 
BARBORA ŠMUDLOVÁ  
 
Klatovský deník 
Přednáška přiblíží první republiku 
15.11.2017 Klatovský deník str. 1 Titulní strana 
 
Metro 
Nová výstava v plzeňském muzeu 
15.11.2017 Metro str. 3 Domov ČTK  
Zprávy krátce 
20.11.2017 Metro str. 17 Kultura  
    
Mladá fronta DNES 
Muzeum ukáže léta skryté sbírky 
10.11.2017 Mladá fronta DNES str. 17 Kraj 
Plzeňský  
 
Půjčovna loutkových divadel 
20.11.2017 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj 
Plzeňský  
 
Adventní prohlídky Plzně slibují opět atraktivní 
zábavu i poučení 
25.11.2017 Mladá fronta DNES str. 52 Příloha – 
Advent Ladislav Vaindl  
 
Rozjímat bude možné u kaplí 
25.11.2017 Mladá fronta DNES str. 58 Příloha – 
Advent Ladislav Vaindl  
 
Arcibiskupa Jana z Rokycan připomíná výstava v 
muzeu 
27.11.2017 Mladá fronta DNES str. 15 Kraj 
Plzeňský  
 
Lidé nosí sto let staré věci i vzpomínky 
30.11.2017 Mladá fronta DNES str. 18 Kraj 
Plzeňský  
 
Toulky českým západem mají knižní podobu 
30.11.2017 Mladá fronta DNES str. 18 Kraj 
Plzeňský  
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Plzeňský deník 
NOVINKA: ŘEMESLA V MUZEU 
10.11.2017 Plzeňský deník str. 3 Region  
    
Bob Dylan odjíždí 
13.11.2017 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana 
(pk) 
 
Muzeum loutek půjčuje divadla 
21.11.2017 Plzeňský deník str. 2 
Regiony/Zpravodajství (dav)  
 
Tucet regionálních knih pod vánoční stromek 
23.11.2017 Plzeňský deník str. 3 Region / 
Zpravodajství KAREL KONOPÍK  
 
Vánoční trhy startují 
24.11.2017 Plzeňský deník str. 11 Region (red) 
 
Kristus ve výstavní síni „13“  
27.11.2017 Plzeňský deník str. 58 Příloha- 
Kultura - kultura - výstava – expozice (haj)  
 
Muzeum hlásí hotovo. Otevřena byla expozice 
řemesel 27.11.2017 Plzeňský deník str. 58 
Příloha- Kultura - kultura - výstava – expozice 
HANA JOSEFOVÁ 
 
Plzeň má novou expozici užitého umění 
11.11.2017 Právo str. 12 Region Čechy Ivan 
Blažek 
 
Ve městě funguje půjčovna divadel 
22.11.2017 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy  
 
Rokycanský deník 
Rokycany připomínají mistra Jana 
2.11.2017 Rokycanský deník str. 3 Region /  
 
Rokycanův sbor zahajuje oslavy 
4.11.2017 Rokycanský deník str. 2  
 
Ve čtvrtek mají u Horáka Vánoce 
6.11.2017 Rokycanský deník str. 2 region 
zpravodajství (naš)  
 
Dnes už mají u Horáka Vánoce 
9.11.2017 Rokycanský deník str. 2  
 
Vánoce už voní v Horákově muzeu. Díky charitě 
11.11.2017 Rokycanský deník str. 2 Region / 
Zpravodajství BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ  
 
Paleček hovoří v muzeu o Dobřívu 
13.11.2017 Rokycanský deník str. 2 
Region/Zpravodajství (naš)  
 

O archivu rychtáře Dobříva s Lukešem 
15.11.2017 Rokycanský deník str. 2 Region – 
zpravodajství (naš)  
 
O nálezu archivu rychtáře z Dobříva 
16.11.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
 
Dvě nové pozvánky k Horákovi 
21.11.2017 Rokycanský deník str. 2 
Region/Zpravodajství (naš)  
 
CHARITA V MUZEU 
23.11.2017 Rokycanský deník str. 3 Region / 
Zpravodajství  
 
U Horáka nabízejí vysvědčení 
24.11.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana  
 
Vánoční trhy startují 
24.11.2017 Rokycanský deník str. 11 Region 
(red) 
 
U Horáka nabízejí vysvědčení 
25.11.2017 Rokycanský deník str. 1 Titulní strana 

Přehled zpráv 30. 11. 2017 - 31. 12. 2017 

 
Domažlický deník 
DŮVĚRNĚ ZNÁMÉ SKLO 
8.12.2017 Domažlický deník str. 3 
Region/Zpravodajství  
 
Kraj koupí Národopisné muzeum 
20.12.2017 Domažlický deník str. 3 Region 
 
Ekonom 
Oslavy osmiček ve velkém stylu 
21.12.2017 Ekonom str. 92 Zábava  
 
Literární noviny 
30.11.2017 Literární noviny str. 1 Příloha - ARS II 
doc. ak. mal. Josef Mištera 
 
Novátorské a inspirativní 
30.11.2017 Literární noviny str. 2 Příloha – ARS 
 
Mladá fronta DNES 
Unikátní Pečeného dílo provází jasná linie 
11.12.2017 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj 
Plzeňský  
Andělé se slétli do Černošína. V muzeu jich jsou 
desítky 
19.12.2017 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj 
Plzeňský  
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Kraj koupí historický dům. Kvůli rekonstrukci 
21.12.2017 Mladá fronta DNES str. 16 Kraj 
Plzeňský  
 
Pražské Jezulátko přivítá Rybova mše 
22.12.2017 Mladá fronta DNES str. 13 Kraj 
Plzeňský  
 
Výstavy, které voní vánočním cukrovím 
22.12.2017 Mladá fronta DNES str. 14 Kraj 
Plzeňský Ladislav Vaindl  
 
Moje země 
Kouzlo plzeňských Vánoc 
7.12.2017 Moje země str. 74 Extra příloha: Zimní  
 
 
Plzeňský deník 
Kniha mapuje historii kraje 
2.12.2017 Plzeňský deník str. 2 Region (pš)  
 
Odborníci provedou expozicí o řemeslech 
4.12.2017 Plzeňský deník str. 9 deník plus (haj) 
 
Tipy z regionu 
4.12.2017 Plzeňský deník str. 9 deník plus (haj) 
 
Oslavy Kde domov můj vyvrcholí hymnou 
5.12.2017 Plzeňský deník str. 3 Region – 
zpravodajství PAVEL KORELUS  
 
Nahlédněte do historie obcí 
7.12.2017 Plzeňský deník str. 10 Zábava 
MIROSLAVA TOLAROVÁ  
 
DŮVĚRNĚ ZNÁMÉ SKLO 
8.12.2017 Plzeňský deník str. 2 
Region/Zpravodajství  
 
Panika v muzeu je v Alfě s Kašpárkem 
13.12.2017 Plzeňský deník str. 9 Svateční deník 
(haj) 
 
Tipy z regionu 
14.12.2017 Plzeňský deník str. 9 Sváteční Deník 
 
Muzeum dnes rozezní opereta 
16.12.2017 Plzeňský deník str. 3 Region (mrak) 
 
O světě GIFů se pohovoří v muzeu 
18.12.2017 Plzeňský deník str. 3 
Region/Zpravodajství (haj)  
Kraj koupí od města Národopisné muzeum, pak 
začne velká oprava 
20.12.2017 Plzeňský deník str. 2  
 

Figurky se záhadně ztratily. Ukryli je věřící 
23.12.2017 Plzeňský deník str. 2 regin 
zpravodajství KLÁRA MRÁZOVÁ  
 
Ve středu 27. prosince vyjde Kultura 
23.12.2017 Plzeňský deník str. 5 region vánoční 
servis (red)  
 
Zapomenutý umělec i výtvarný žánr 
27.12.2017 Plzeňský deník str. 67 Příloha - 
Kultura/výtvarné umění/literatura (haj)  
 
František Pečený: Mistr heřmanohuťského skla 
27.12.2017 Plzeňský deník str. 68 Příloha - 
Kultura/výstavy HANA JOSEFOVÁ  
 
 
KONCERTY 
27.12.2017 Plzeňský deník str. 71 Příloha - 
Kultura/program  
 
Právo 
Sto let republiky chce Plzeň slavit ve velkém stylu 
5.12.2017 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy Ivan 
Blažek  
 
Muzeum připomíná legendu sklářského designu 
8.12.2017 Právo str. 11 Jihozápadní čechy Ivan 
Blažek  
 
INFORMUJEME 
12.12.2017 Právo str. 11 Západní Čechy - 
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj  
 
INFORMUJEME 
20.12.2017 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy  
 
20.12.2017 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy  
 
Kraj od města koupí Gerlachovský dům 
20.12.2017 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy Jan 
Švábek 
 
Rokycanský deník 
U Horáka budou vánočně tvořit 
5.12.2017 Rokycanský deník str. 2 Region – 
zpravodajství (naš)  
 
U Horáka si lze vytvořit dekorace 
8.12.2017 Rokycanský deník str. 3 
Region/Zpravodajství (naš)  
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Ředitelství 
 

Český rozhlas Plzeň – rozhovor na téma výstavy Plzeňské kamnářství, 5. 6. 2017 

Český rozhlas Plzeň – Náš host, rozhovor na téma nová expozice Umělecké řemeslo/Užité umění, 19. 10. 

2017 

Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

Rozhlas:  

Host ve vysílání Radia junior, Český rozhlas 2, 3. 5. 2017 (M. Čechura) 

Archeologický výzkum na stavbě mateřské školy ve Stříbře, Český Rozhlas Plzeň, 23. 9.2017 

Tisk:  

Milevský klášter a archeologie, Písecký deník, 12. 6. 2017, Písecký deník.  

Oddělení starších dějin 
 

B. Diviš 

1) Výklad 8. 3. 2017 pro článek o překonzervaci expozice Městské zbrojnice deník Právo.  

2) Sepsání pozvánky do časopisu Střelecká revue na výstavu Pistole, pušky a samopaly československých 

zbrojovek 1918-68. 

3) Rozhovor 5. 10. 2017 na tiskové konferenci k výstavě Pistole, pušky a samopaly československých 

zbrojovek 1918-68 Právo, MF Dnes, ČR, ČT1, Nova, ZAK. 

4) Rozhovor 5. 10 2017 na vernisáži výstavy Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek 1918-

68. 

5) Rozhovor 12. 10. 2017 v reportáži z výstavy Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek 1918-

68 pro ČT1. 

6) Rozhovor 16. 10. 2017 v reportáži z výstavy Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek 1918-

68 pro ZAK.  

 

M. Hus  

6. 1.  (1x) Pro Český rozhlas Plzeň – prezentace vydané knihy „Škoda lásky – 2.světová válka na severním 

Plzeňsku“ 

11. 1. (4x) Pro ZAK, TV Nova, Plzeňský deník a MFDnes –nález mincí na Zbirožsku, jeho hodnota a 

středověké cenové relace (tisková konference ZČM) 

26. 9.(1x) Pro Domažlický deník, téma historické uniformy - při vernisáži výstavy „Dvojí sukno – vojenské 

stejnokroje v kresbě“, Chodské muzeum v Domažlicích 

Oddělení novějších dějin 
Tisk:  

Poustevníci měli poustevny i u Plané, Pořejova či Přimdy. Tachovský deník, 15. 1. 2017, s. 2. 

Antonín Hříbal (rozhovor s L. Krčmářem), Poustevníci obývali i Tachovsko, usadili se na devíti místech, 

mnohdy u kostelů. Tachovský deník 19. 1. 2017, s. 3. 

Ivan Blažek (rozhovor s L. Krčmářem), Stará Plzeň na fotografiích, tak jak ji ještě neznáte. Právo 16. 2. 2017, 

Jihozápadní Čechy, s. 15 

Alena Ouředníková (rozhovor s L. Krčmářem), Při vernisáži výstavy Poutní místa. Katolický týdeník 14, 4. – 

10. dubna 2017, Diecézní zpravodajství, s. 7 

Nepomučtí obdivovali krásu Nových Čech. Nepomucké noviny, roč. 26, č. 11, s. 2. 
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Televize: 

Jak vypadala lidová zbožnost v Plzni (rozhovor s L. Krčmářem a T. Bernhardtem), Plzeň TV. Zprávy 10,00, 

21. 6. 2017, Kulturní týdeník 23. 6. 2017 

Oddělení národopisné 
 

Již několik let se pracovníci národopisného oddělení věnují propagaci a mediální prezentaci sbírkových 

fondů etnografické podsbírky a především kulturních akcí, výstav a stálých expozic Národopisného muzea 

Plzeňska, které se v posledním desetiletí potýká s odlivem návštěvníků (zejména pak stálých expozic 

muzea).  

 

V roce 2017 využívali pracovníci k propagaci Národopisného muzea Plzeňska převážně možnosti skvělé 

spolupráce s Českým rozhlasem Plzeň a Mezinárodním folklorním festivalem CIOFF Plzeň. Spravovali také 

zřízené propagační platformy muzea na sociálních sítích Twitter, Facebook, Instagram a další webové 

stránky externích zřizovatelů. Vedle toho se ve spolupráci s oddělením PR Západočeského muzea v Plzni 

podíleli na pravidelné aktualizaci webových stránek muzea.  

Rozhlas: 

Tomáš Bernhardt, „V této tmavé a studené době hledáme teplo, silné příběhy a blízkost lidí“ (ČRo Plzeň, 

22. 12. 2017).  

 

Nela Štorková, „Od vrkoče k vánočním chvojkám a stromečkům ve staré Plzni“ (ČRo Plzeň, Špalíček 

lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 4. 12. 2017).  

 

Tomáš Bernhardt, „Tomáš Bernhardt: Co měl společného 17. listopad s Medvídkem Pú? Aha!“ (ČRo Plzeň, 

17. 11. 2017).  

 

Marie Klečatská, „ʼČepeníʼ nevěsty na Plzeňsku – něžná krása pod rozmarýnovým věnečkem“ (ČRo Plzeň, 

Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 6. 11. 2017).  

 

Michal Chmelenský, „Škapulíře“ chránily proti nemocem i čarodějnicím. Proč dnes muzejní pracovníci 

váhají s jejich otevřením? (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 2. 10. 

2017).  

 

Tomáš Bernhardt, Tajemství obrazu „Svatba v Kalikovském mlýně“. Proč ho národopisci střeží jako oko v 

hlavě? (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 4. 9. 2017). 

 

Tomáš Bernhardt, „František Hýra přivedl do Plzně průmyslovou revoluci“ (ČRo Plzeň, 1. 9. 2017).   

Ve spolupráci, „Nový život starých písní“ / o kolekci terénních nahrávek zpěváků z Plzně a Plzeňska ze 

sbírek Národopisného muzea Plzeňska / (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela 

Vondráčková, 28. 8. 2017).  

 

Michal Chmelenský, „Na Plzeňsku jsou další pamětní kameny, tak zvané Stolpersteiny“ /o pokládání 

Stolpersteinů v Sušici/ (ČRo Plzeň, Zprávy, 8. 10. 2017). 

 

Michal Chmelenský, ʽMagická mušle „na mračna“, impozantní pastýřská trouba i stoleté dudy ožívají!ʽ (ČRo 

Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 5. 6. 2017). 
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Michal Chmelenský, ʽ„Vyžeňte kravičky, pastejř jde!“ - zapomenutá krása pastýřského vytrubování znovu 

ožijeʽ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 1. 5. 2017).  

 

Michal Chmelenský, ʽMuzejníci pořádají záchrannou sbírku lidových krojů a prosí: projděte doma skříně a 

půdy!ʽ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 10. 4. 2017).   

 

Marie Klečatská: „Krasohled, kouzelný bubínek nebo kukátko. Optické hračky v 19. století přitahovaly 

pozornost i dospělých“ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 3. 4. 2017).  

 

Jana Slámová: „Bavili jste se o letošním masopustu? A víte, jak si ho užívali měšťané ve staré Plzni?“ (ČRo 

Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 6. 3. 2017).  

 

Tomáš Bernhardt: „Zázrak ʼrejsováníʻ světlem! První fotografie ve staré Plzni vzbuzovaly obdiv a nadšení“ 

(ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 6. 2. 2017).  

 

Michal Chmelenský: „Na venkovských návsích bývalo v minulosti živo – znáte ještě hry, kterými se bavily 

děti na Plzeňsku?“ (ČRo Plzeň, redaktorka Michaela Vondráčková, 2. 1. 2017).    

Muzeum loutek 

Český Rozhlas – trvalá spolupráce  

Regionální i národní tisk a rozhlas – průběžně. 

Loutkář – trvalá spolupráce. 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Všechna oddělení MBH připravovala tiskové zprávy, plakáty a pozvánky na muzejní akce buď samostatně 

nebo ve spolupráci s oddělením výstavnictví ZČM. Pozvánky dle adresáře poštou nebo e-mailem rozesílala 

dokumentátorka S. Volková. V archivu o činnosti muzea je za uplynulý rok založeno 290 výstřižků z denního 

tisku. 

17. 1. 2017, ČRo Plzeň, 5,50 hod. Kulturní servis – pozvánka na výstavu Návrat lišejníků… (autor tiskové 

zprávy J. Šoun), redakce ČRo. 

26. 4. 2017, ČRo Plzeň, 5,50 hod. Kulturní servis – pozvánka na přednášku Islandským vnitrozemím. (autor 

tiskové zprávy M. Šandová), redakce ČRo. 

28. 6. 2017, ČRo Plzeň, 5,50 hod. Kulturní servis - pozvánka  na přednášku Apiterapie a výstavu 

Včela.(autor tiskové zprávy M. Süssová), redakce ČRo. 

22. 8. 2017, ČRo Plzeň, 5,50 hod. Kulturní servis - pozvánka  na výstavu Včela.(autor tiskové zprávy M. 

Süssová), redakce ČRo. 

 

ZAK TV - Reportáž k výstavě Tradice a krása řemesla v Oselcích (H. Wenigová), 25. 1. 2017   
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Seznam pracovníků muzea a dislokace k 31. 12. 2017  
 

Ředitelství  
Plzeň, Kopeckého sady 2 

ředitel muzea:  

PhDr. František Frýda 

správce rozpočtu, zástupce ředitele:  

Ing. Karel Beneš 

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  

fotodokumentace: Ivana Michnerová, 

MgA.  Václav Marian 

muzejní pedagog: Mgr. Denisa Brejchová 

investor: Helena Kermesová 

vedoucí Muzea církevního umění: 

Mgr. Václav Engler 

Oddělení vnějších vztahů 
vedoucí: Romana Němečková 

Mgr. Jakub Šmíd 

Martina Burešova 

Ekonomické oddělení 
hlavní účetní: Vojtěch Kristýn 

pokladna, mzdy, výplaty: 

Pavla Lohrová 

správa majetku muzea, fakturace:  

Darja Rácová 

účetní: Jana Hanáčková 

Investiční technik 
stavební dozor investora při opravě 

hlavní budovy muzea, správa 

a technické zajištění provozu 

hl. budovy muzea, zajištění EZS 

a EPS pro objekty ZČM : Josef Blahout 

Průvodci 
Muzeum loutek: Mgr. Lucie Vaňková  

Marie Divišová  

Petr Bauer  

Květa Šourová  

 

Jana Pistoriusová 

Bc. Adéla Šmausová 

Ludmila Němcová 

Oddělení prehistorie 
Plzeň, Zborovská 40 

Vedoucí: Mgr. Milan Metlička 

Mgr. Antonín Zelenka 

Mgr. Andrea Junková 

Mgr. Alena Leščínská  

Jarmila Metličková 

Mgr. Renata Rejchová  

Bc. Lenka Ornová 

Petra Peterková  

Marcela Mašková 

Jana Tycová  

Ing. Ivana Kolmanová  

Jitka Šimová  

Oddělení starších dějin 
Plzeň, Zborovská 40 

Vedoucí: Mgr. Jiří Orna 

PhDr. Miroslav Hus 

Marie Beránková 

Magdalena Kuldová 

Mgr. Veronika Dudková  

Monika Zemánková 

Mgr. Jiří Šneberger  

Mgr. Veronika Lungová 

Bohumil Diviš 

 

OZAV 
Plzeň, Zborovská 40 

Vedoucí: PhDr. Pavel Břichaček 

Pracovníci: Mgr. Alena Kordíková 

Mgr. Martin Čechura 

Bc. Petr Hereit 

Mgr. Marketa Sochorová 

Mgr. Jiři Smetana 

Mgr. Martina Šmejdová 
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Oddělení novějších dějin 
Plzeň, Tylova 22 

Vedoucí: Mgr. Luděk Krčmář 

Iva Tománková 

Lucie Kuníková 

Oddělení 

uměleckoprůmyslové 
Plzeň, Bolevecká náves 17 

Veoucí: PhDr. Jan Mergl, Ph.D. 

Mgr. Jindřich Mleziva 

Mgr. Ludmila Kotorová 

Mgr. Lenka Merglová 

Oddělení národopisné 
Plzeň, nám. Republiky 13 

Vedoucí: Mgr. Michal Chmelenský 

Mgr. Nela Štorková 

Michaela Oliberiusová  

Mgr. Tomáš Bernhardt 

Mgr. Marie Mušková 

Alena Potůčková 

Vrátnice národopisné oddělení 

Jarmila Čechurová  

Lenka Růžičková  

Oddělení botaniky 
Plzeň, Tylova 22 

Vedoucí: Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. 

RNDr. Sylvie Pecháčková, PhD. 

Renata Bláhová 

Alena Čížková 

Mgr. Ivona Matějková  

Oddělení zoologie 
Plzeň, Tylova 22 

Vedoucí: RNDr. Roman Vacík 

Mgr. Ivana Hradská 

Ivo Ťeťál 

Bc. Šarka Vančurová 

Mgr. Michaela Říšová 

Oddělení paleobiodiverzity 
Plzeň, Tylova 22 

Vedoucí: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. 

Ing. Jana Mlnařiková 

Ing. Jan Bureš 

Marie Spáčilová, 

Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. 

Lucie Pšeničková 

Mertina Korandová 

Knihovna  
Plzeň, Kopeckého sady 2 

Vedoucí: PhDr. Ila Šedo 

Lenka Šimicová 

Jitka Martincová 

Mgr. Lenka Bendová 

Oddělení konzervace 
Plzeň, Tylova 22 

Vedoucí: Bc. Eva Podzemná 

Jiři Špinka 

BcA. Jitka Kottová 

Bc. Martin Nauš, DiS 

Václav Vondrovský 

Elen Kudrová 

Oddělení výstavnictví 
Plzeň, Kopeckého sady 2 

Vedoucí: BcA. Ludmila Kristová 

Bc. Miroslav Tříska 

David Lang 

Ing. Miroslav Hakr 

Oddělení údržby budov 
Plzeň, Bolevecká náves 17 

Vedoucí: Vlastimil Kudra 

Miroslav Hyťha 

Robert Valeš 

Vladimír Duchek 

Antonín Povondra 

Stanislav Smolík 

František Mencák 

Uklízečky 
Petra Šimková 

Alena Potůčková 

Ivana Hammerová 

Drahuše Hegnerová 

Drahomira Čonková 

Alena Hájková 
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Depozitář Nepomuk 
Martin Beránek 

 

Muzeum loutek 
Republiky 23 Plzeň 

Vedoucí: Mgr. Markéta Formanová 

Tomáš Pfejfer 

Ivana Švecová  

Hana Beková  

Šatnářky  
Brožová Luďka  

Svejkovská Irena  

Štolbová Jaroslava  

Rumlová Ludmila  

Brunová Milada  

Ivanová Anna  

Bláhová Alena  

Václav Froněk  

Květa Jíchová  

Marie Štoková  

Miroslava Kalná  

 

Muzeum Dr. Bohuslava 

Horáka  
Nám. J. Urbana 141, Rokycany 

Vedoucí: Mgr. Hana Wenigová 

Eva Slatkovská 

RNDr. Mgr. Miroslava Šandová 

Lenka Janoušková 

Martin Sýkora 

Mgr. Veronika Plachá 

Mgr. Jan Lehner 

Jaroslava Pěnkavová 

Mgr. Radka Hentschová, Ph.D. 

Jiřina Šístková 

Mgr. Martina Merglová Stránská 

Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D. 

Josef Švec 

Stanislava Volková 

Mgr. Václav Zdráhal 

Bc. Karel Matějovic 

Helena Husová 

Pavel Podzemný 
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Výstavy pořádané (spolupořádané) muzeem 

Návrat lišejníků aneb Fabián má zase vousy 

13. ledna - 5. března 2017 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Nejen vládci brdských hor Fabiánovi se vrátily vousy v podobě lišejníků. Výstava představuje fenomén 

návratu stromových lišejníků, které u nás kvůli špatnému ovzduší téměř vyhynuly a nyní se na Rokycansko 

úspěšně vracejí. Návštěvníkům budou představeny na velkoformátových fotografiích, odhalující jejich 

skrytou krásu, tak i živými exempláři a dalšími sbírkovými předměty, včetně známého brdského Fabiána.  

Archeologie ze vzduchu 

20. ledna - 5. března 2017 / Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Letecká archeologie patří mezi méně známé, avšak velmi efektivní metody archeologického výzkumu. 

Výstava představí její možnosti, způsoby práce v letadle a i při vyhodnocování snímků. Na různých typech 

lokalit budou představeny nejvýznamnější výsledky, ke kterým pracovníci Západočeského muzea v Plzni v 

posledních letech dospěli. Výstava bude doplněna výběrem nových archeologických nálezů. 

Tradice a krása řemesla v Oselcích 

27. ledna - 31. března 2017 / Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Výstava představuje výrobky studentů uměleckořemeslné Střední školy Oselce. Na škole se řemeslné 

obory se zaměřením na dřevo a kov 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. 

Nahoře dole … od všeho trochu: tužkou, štětcem, dlátem  

3. února - 18. června 2017 / Národopisné muzeum Plzeňska 

Ludmila Kristová, výtvarnice výstavního oddělení Západočeského muzea v Plzni, je velmi všestrannou 

umělkyní. Výstava NAHOŘE DOLE reflektuje její osobitě propracované dřevořezby, kresby, malby a 

ilustrace. Příjemným zpestřením této tvůrčí přehlídky jsou i její básně. Jako poutnice po cestách hledání 

smyslu údělu člověka ve světě se zajímá o emoční lidská hnutí a duchovní transformační procesy lidského 

vědomí. Její práce jsou pokusem o zprostředkování vlídnosti a zároveň inspirací ke ztišení a pozastavení v 

našich uspěchaných dnech. 

Plzeň ve století světla 

25. února - 4. června 2017 / Západočeské muzeum v Plzni 

Devatenácté století lze bez váhání nazvat stoletím světla, neboť technický pokrok s sebou přinesl nové 

zdroje a široké možnosti využití světla, elektromagnetického záření nezbytného pro život. Výstava se 

soustřeďuje na narůstající a stále více důležitou roli světla, denního i umělého, ve veřejném prostoru Plzně 

i soukromí jejích obyvatel v 19. století. Ukazuje, jak světlo vytlačovalo tmu z městských ulic, či jak se 

vyvíjelo osvětlení zdejších domácností. Představuje světlo jako efektní prvek uvítacích ceremonií i účinný 
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prostředek pro zvýšení dramatičnosti divadelních scén, stejně jako významný zdroj k umocnění duchovní 

atmosféry sakrálních interiérů.  

Společenský život hmyzu 

24. března - 28. května 2017 / Západočeské muzeum v Plzni 

Výstava představuje úžasný svět miniaturních, avšak o to zajímavějších tvorů. Prostřednictvím textů, 

obrázků, fotografií, exponátů ve vitrínách a živého hmyzu v insektáriích přiblížuje základní témata týkající 

se sociálního života hmyzu. Hlavní pozornost je věnována tzv. eusociálnímu hmyzu, tedy hmyzu žijícímu v 

důmyslně uspořádaných společenstvích, jejichž fungování je založeno na dělbě práce a spolupráci jedinců 

při zajišťování základních životních potřeb. Nejznámějšími představiteli tohoto hmyzu jsou termiti, vosy, 

mravenci a některé druhy včel. 

Otakar Strýhal - malíř brdské krajiny 

31. března - 28. května 2017 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Výstava představuje malířskou tvorbu autodidakta Otakara Strýhala, regionálního malíře 20. století, jenž 

většinu svého života prožil v obci Dobřív na Rokycansku. Inspirovala ho zejména brdská krajina, stejně jako 

lidová a sakrální architektura Brd. Zabýval se také zátišími, figurálními kompozicemi i kompozicemi s 

abstraktní a duchovní tematikou. Výstava představuje průřez tvorbou tohoto dosud nedoceněného 

výtvarníka. Vystavovaná díla pocházejí ze soukromých sbírek a ze sbírky Muzea Dr. Bohuslava Horáka v 

Rokycanech. 

Sochař Václav Koukolíček a Rokycany 

24. března -  28. května 2017 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Výstava představí dílo akademického sochaře Václava Koukolíčka, který se narodil roku 1900 ve Zlonicích u 

Slaného, ale jeho rodina se záhy přestěhovala do Rokycan. Vyučený cukrář se sochařskému řemeslu začal 

věnovat v průběhu první světové války na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, kde získal titul 

akademického sochaře. V Rokycanech tvořil v dřevěném ateliéru za domem čp. 134/II. Známý je především 

jako autor rokycanských pomníků a pamětních desek, např. pamětní deska americké armádě na radnici, 

pomník obětem fašismu před vlakovým nádražím. 

Člověk je třtina větrem se klátící 

5. dubna - 21. května 2017 / Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 

Výstava prezentuje díla západočeských výtvarníků, členů Unie výtvarných umělců Plzeň a jejich hostů. 

Základním tématem vystavených prací jsou obecné křesťanské hodnoty a jejich význam pro současnost. 

Umělci své myšlenky tlumočí malířskými i sochařskými díly. Připomenut je i blahoslavený Hroznata, patron 

plzeňské diecéze, jehož výročí si letos připomínáme. 

Rokycany - Pfinztal 

22. dubna – 28. května 2017 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

V rámci Česko-německého kulturního jara se uskuteční společná výstava místních umělců z Rokycan a 

partnerského města Pfinztal. Česko - německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa 

Německého velvyslanectví Praha, Goethova institutu v Praze, Německo-českého fondu budoucnosti a 

českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahranicních 

věcí České republiky. Zahájení výstavy se zúčastní zástupci partnerského města včetně vystavujících 
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umělců. Tato společná akce by měla prohloubit vztahy mezi oběma partnerskými městy a pomoci k 

navázání nových přátelství. 

Josef Skupa – Dnes a denně zázraky 

27. dubna - 31. prosince 2017 / 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 možné 

využít i pracovních listů zaměřených právě na osobnost Josefa Skupy. Výstava vznikla ve spolupráci s 

Divadlem Alfa. 

Plzeňské kamnářství 

12. května - 1. října 2017 / Národopisné muzeum Plzeňska 

Výstava je věnována bohaté historii kamnářského řemesla v Plzni a na Plzeňsku od středověku až do 

současnosti. Obzvláštní zřetel je věnován nejvýznamnějším plzeňským keramickým továrnám, věnujícím se 

výrobě keramických kachlů a kachlových kamen a jejím zakladatelům Tomáši Khürymu a Eduardu 

Dubskému z Vitiněvsi.Návštěvník se může seznámit s historickými i současnými postupy stavby různých 

typů kamen, od pokojových až po kamna kuchyňská. Výstava představuje širokou škálu hmotných dokladů 

a obrazových materiálů, dokumentujících stylový vývoj podoby kachlových kamen jako významné součásti 

dobového interiéru měšťanské domácnosti – kamen gotických, renesančních, barokních, empírových či 

historizujících. Nedílnou součástí výstavy je rovněž představení současné kamnářské produkce a možnosti 

užití kachlových kamen v moderní domácnosti. 

Ve škole před 100 lety 

26. května - 30. listopadu 2017 / Národopisné muzeum Plzeňska 

Nový zážitkový výukový program umožňuje žákům propadnout se v čase o jedno století zpět, vzdát se 

všech vymožeností moderní doby a prožít vyučování v autentické historické třídě. Program je určen žákům 

prvního stupně ZŠ a má dvě varianty - pro nižší a vyšší třídy. Během jedné vyučovací hodiny žáci krátce 

navštíví základní předměty obecné školy – psaní, čtení, počty a prvouku. Navíc si mohou vyzkoušet psaní 

křídou i perem a na vlastní kůži zažít, jakým způsobem, co a za jakých podmínek se učili jejich vrstevníci 

před 100 lety. 

Lidová zbožnost na Plzeňsku 

9. června - 5. listopadu 2017 / Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 

Výstava si klade za cíl představit lidovou zbožnost provázanou s liturgickým rokem a další náboženskou 

aktivitou v minulosti našeho regionu v co nejširší podobě. Její panelová část mapuje církevní rok z pohledu 

lidové zbožnosti (necírkevní lidové svátky nejsou prezentovány). Představeny jsou zde Advent, Vánoce, 

liturgické předjaří, Velikonoce, liturgické jaro, Letnice, liturgické léto a podzim. Zmíněny jsou i mariánské 

svátky a svátky dalších světců, přímluvců, osobních patronů a slavení patrocinia kostela. Nechybí tu ani 

předměty, které prezentují další témata lidové zbožnosti s ohledem na západočeský region. 



192 
 

Vlakem do světa 

17. června - 24. září 2017 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Záměrem výstavy je seznámit veřejnost s počátky a vývojem železničního spojení Rokycan se západní 

dráhou a vznik lokální trati do Mirošova a Nezvěstic. Zmíněna bude rovněž zaniklá železnice podnikatele H. 

B. Strousberga v Brdech. Výstava se koná u příležitosti výročí založení privilegované mirošovské důlní a 

železniční společnosti v Plzni. 

Včela – kouzelnice hmyzí říše 

23. června - 8. září 2017 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Přijďte si vyzkoušet včelařskou kuklu, zatočit si klikou medometu, prohlédnout si různé druhy úlů, vybavení 

pro včelaře nebo jen ochutnat poctivý med či medovinu. Kromě jiného se dozvíte, co se v temnotě úlu 

vlastně odehrává (od základní anatomie včely, přes chování včel až po výsledné včelí produkty). Přislíbeny 

jsou rovněž komentované prohlídky se zkušenými včelaři. Výstava se koná u příležitosti 120. výročí založení 

včelařského spolku v Rokycanech. 

Olga Runtová – Vzpomínky 

29. června - 8. října 2017 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Olga Runtová žila v letech 1880 – 1932. Základ její tvorby tvoří především akvarely s motivem města 

Rokycany a jeho okolí. Její obrazy zachycují dnes již zaniklá zákoutí či lidovou architekturu. Výstava 

představí sérii akvarelů, perokreseb a tužkových kreseb ze sbírek rokycanského muzea doplněnou o obrazy 

z majetku Města Rokycany. 

Slunce, voda, vzduch 

15. července - 1. října 2017 / Národopisné muzeum Plzeňska 

Fotografická výstava mapuje historii plzeňských plováren a lázní. Druhá část výstavy bude k vidění od 21. 

července v Plovárenském pavilonu od architektů H3T (Městská plovárna Plzeň, Doudlevecká 71). Výstava 

je připravena ve spolupráci se spolky Pěstuj prostor a Maják Plzně. 

Bob Dylan: On the Road s podtitulem  

15. září - 12. listopadu 2017 / Západočeské muzeum v Plzni 

Možnost přesvědčit se o tom, že proslulý americký písničkář a čerstvý držitel Nobelovy ceny za literaturu 

Bob Dylan je také talentovaný malíř, jehož díla jsou k vidění v prestižních galeriích po celém světě. Součástí 

expozice bude téměř 50 Dylanových grafických listů z let 2008 – 2014, kolekce jeho gramofonových desek 

a tematické fotografie Alana Pajera. 

Půlstoletí s Rokytkou 

22. září - 5. listopadu 2017 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

V roce 1967 založila Božena Auterská při někdejším Domě pionýrů a mládeže v Rokycanech dětský folklorní 

soubor, který se postupně rozrostl do řady věkových skupin a stal se respektovaným reprezentantem 

tanečního a hudebního folkloru západních Čech. Ohlédnutí za jeho bohatou činností v uplynulém půlstoletí 

a za osobnostmi, které jej utvářely, přináší jubilejní výstava v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. 
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Pistole, pušky a samopaly čs. zbrojovek v letech 1918 - 1968 

6. října 2017 - 28. ledna 2018 / Západočeské muzeum v Plzni 

Cílem výstavy bude informovat návštěvníka o výrobě ručních palných zbraní ve zbrojovkách a firmách, 

které vyráběly zbraně pro ozbrojené sbory na území ČSR od jejího vzniku v r. 1918 až do r. 1968. Výstava 

bude hlavně zaměřena na pistole, pušky a samopaly, oficiálně přijaté do výzbroje jednotlivých ozbrojených 

sborů, v menší míře na osobní zbraně jejich příslušníků. Návštěvník bude 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 budou prezentovány 

především zbraně ze sbírky firmy Beareka, dále ze studijní sbírky OKTE KŘP Plzeňského kraje a sbírkových 

fondů Západočeského muzea v Plzni.  

Cestou necestou aneb Známé i neznámé památky Plzeňského 

kraje 

11. října 2017 - 25. února 2018 / Národopisné muzeum Plzeňska 

Výstava představí ilustrace více i méně známých, či takřka zapomenutých památek Plzeňského kraje, od 

hradů a zámků po rozhledny či sakrální stavby. Výstava je koncipována jako reflexe autorových cest 

západočeským regionem. 

Vincenz Janke - Umění podmalby na skle 

27. října 2017 - 7. ledna 2018 / 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). Teprve nedávno objevená 

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 provedením na zrcadlovém pozadí. 

Výstava nabídne návštěvníkovi na tři desítky Jankeho výjimečných děl soustředěných ze Západočeského 

muzea v Plzni a dalších českých muzejních i soukromých sbírek. 

Rokycany a jejich mistr Jan 

27. října 2017 - 22. února 2018 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Rokycany a jejich mistr Jan – první nekanonicky volený kališnický arcibiskup pražský – zůstává dodnes 

v dějinách města nejvýznamnější postavou. Výstava k 620. výročí narození mistra Jana nabídne různé 

aspekty i zajímavé souvislosti týkající se samotného Rokycany a jeho odkazu.  

Vánoce s Charitou 

10. listopadu 2017 - 7. ledna 2018 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Letošní vánoční výstavu připravuje rokycanské muzeum ve spolupráci s Oblastní charitou Rokycany. 

Výrobky jsou dílem lidí s mentálním postižením z terapeutické dílny Pohodička, dále seniorů z Domova sv. 

Pavla a rovněž matek s dětmi z krizového zařízení pro ženy. Vystavené výrobky je možné zakoupit. 
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Vysvědčení v proměnách času 

24. listopadu 2017 - 31. ledna 2018 / Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

Výstava zapůjčená z Národního pedagogického muzea a knihovna J. A. Komenského v Praze přibližuje 

veřejnosti historii a vývoj školního vysvědčení. Návštěvníci si mohou prohlédnout vysvědčení z gymnázií, 

triviálních, hlavních, obecných, měšťanských a základních škol a z řady dalších středních škol, ať státních či 

soukromých. Výstava mapuje jejich podobu na celém území někdejšího Československa, tj. i ze Slovenska a 

Podkarpatské Rusi. Výstava představuje rovněž velké množství učebnic z různých období. 

Zima na skle 

29. listopadu 2017 - 14. ledna 2018 

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. 

František Pečený a Heřmanova Huť 

8. prosince 2017 - 18. února 2018 / Západočeské muzeum v Plzni 

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 

Uměleckoprůmyslové škole 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 představí poprvé v Plzni v 

uceleném přehledu Pečeného sklo, současně však přiblíží i autorovu téměř neznámou kreslířskou a 

malířskou tvorbu. 

  



Výběr z výstav zahájených v roce 2017 
 



Studijní zájezd do Salzburgu a Hallstatdu 
 



Otevření nové expozice Umělecké řemeslo / Užité umění 
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