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Úvod
Západočeské muzeum v Plzni
předkládá tuto veřejně přístupnou
výroční zprávu o své činnosti za rok 2011
v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb.,
v platném znění, a ve smyslu Vyhlášky
ministerstva financí ČR č.323/2005 Sb.
v platném znění. Západočeské muzeum
v Plzni, příspěvková organizace Plzeňského kraje, naplnilo
ve vykazovaném roce hlavní úkoly organizace v kritériích
stanovených koncepcí rozvoje organizace schválené Radou
Plzeňského kraje dne 12. 10. 2004. Oproti původnům
rámcovému plánu činnosti na rok 2011 došlo k překročení
řady plánovaných úkolů, především na úseku sbírkotvorné
a vědecké činnosti. Západočeské muzeum v Plzni bylo
na základě výsledků vědecké práce za rok 2010 zařazeno
Radou vlády pro výzkum a inovace do výzkumných
organizací ČR.
Jednou ze základních činností muzejní práce je
sbírkotvorná činnost. Sbírky byly rozšiřovány především
vlastními sběry a výzkumy a to jak z oblasti společenských
věd (archeologie, etnografie), tak přírodních věd
(paleontologie, botanika, zoologie). Mimořádný rozsah
archeologické práce byl způsoben množstvím stavebních
zásahů do terénu na územích s archeologickými nálezy
v Plzeňském kraji. V oblasti přírodních věd pak k nárůstu
terénní sbírkotvorné činnosti přispělo řešení výzkumných
projektů a grantů. Rozšiřování sbírek nákupem je velmi
omezené z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Některé sbírkové fondy (užité umění, numismatika,
militárie) nelze většinou jiným způsobem než nákupem
rozšiřovat. O rozsahu vlastních sběrů a výzkumu, které
obohacují sbírky nejlépe hovoří udaje v příslušné kapitole
této výroční zprávy. Podařilo se stabilizovat úpravu
depozitářů a jejich dokončení v budově Zborovská 40.
Nejvýznamnějším přínosem k uložení sbírek bylo v závěru
roku získání nové depozitární budovy v areálu bývalých
kasáren ve Zbiroze zakoupením objektu Plzeňským krajem.
V roce 2012 by mělo dojít k úpravám budovy pro potřeby
depozitářů muzea, především sbírek užitého umění,
etnografie a archeologie. Stále přetrvává nevyhovující
stav budovy Národopisného muzea. Do budoucna bude
nutno počítat s jeho rekonstrukcí, jak po stavební stránce,
tak s rekonstrukcí stávajících expozic, které již několik let
nevyhovují standardům moderní prezentace movitého
kulturního dědictví a především stav objektu, který nebyl od
převzetí muzeem v roce 1918 rekonstruován, ani zásadně
opravován. Na konci roku byl zadán stavebně historický
průzkum a na základě jeho výsledků bude zpracována
studie moderního využití objektu. Plzeňský kraj přislíbil
podporu tomuto projektu revitalizace národopisného
muzea.
Západočeské muzeum v Plzni naplnilo v loňském
roce deklaraci o spolupráci mezi Plzeňským krajem
a Západočeskou univerzitou v Plzni. Muzeum uzavřelo
s rektorátem univerzity smlouvu o spolupráci, která
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umožnila v minulém roce již dosáhnout prvních konkrétních
výsledků. Jedná se především o spolupráci muzea
s katedrou archeologie Filozofické fakulty, s Ústavem
umění a designu a Pedagogickou fakultou v Plzni v oblasti
přírodních věd a muzejní animace. Nejde jen o spolupráci
prezentační, ale o spolupráci na úseku vědy a výzkumu.
S Ústavem umění a designu byly např. řešena grafika
expozice v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze.
V roce 2011 byly vypsány výzkumné ústavní úkoly, jejich
vyhlašování i hodnocení je posuzováno ústavní vědeckou
radou, složenou s předních odborníků mimo muzeum.
Řada pracovníků se podílí na řešení vědeckých projektů
a Grantové agentury ČR. Bohatá je publikační činnost
pracovníků muzea v odborných a vědeckých časopisech
jak v České republice, tak v renomovaných časopisech
v zahraničí.Výsledky této publikační činnosti byly
zpracovány v RIV a předány prostřednictvím zřizovatele na
Radu vlády pro vědu a inovace.
Archeologická oddělení se mimořádně rozsáhlou
teréní činností podílejí na zachování hmotného dědictví
minulosti. Zajišťují archeologické záchranné výzkumy na
většině území kraje, především při nových stavbách i při
prekonstrukci historických jader měst. Náročná práce
na staveništích po celý rok a za každého počasí jistě
zasluhuje ocenění v neposlední řadě i proto, že ne vždy
jsou archeologové na stavbách přijímání s nadšením.
Pracovníci paleontologického oddělení během roku
úspěšně reprezentovali Západočeské muzeum v Plzni
na mezinárodních konferencích v Norsku, Německu
a Austrálii. Pracovník paleontologického oddělení se
aktivně účastnil expedice WUDA 2011 ve Vnitřním
Mongolsku. Expedice byla připravena ve spolupráci
s Čínskou akademií věd Čínské republiky z Nanjingu.
Botanické oddělení předneslo referáty na mezinárodních
konferencích v Turecku (Gokhan Halici) a Rakousku (KarlFranz-Universität Gratz) a na řadě vnitrostátních sypoziích
a koneferencích. Výsledky své vědecké práce také
prezentovali v mezinárodních impaktovaných a domácích
recenzovaných časopisech. Mezi významné události patří
oživení muzejního časopius Folia musei rerum naturalium
bohemiae occidentalis geologica et paleobiologica, který
je psaný v anglickém jazyce. Vědecké renomé pracovníků
muzea je také dáno jejich členstvím v redakční radě
mezinárodního impaktovaného časopisu Bulletin of
Geosciences.. Paleontologické oddělení v roce 2010 začalo
připravovat významný projekt směřující k popularizaci
paleontologické vědy a zviditelnění Západočeského
muzea jakožto významného vědeckého ústavu. Projekt
nese název „Paleontologické popularizační centrum“. Bylo
vybráno místo realizace a zadána předběžná studie stavby
muzea. Projekt měl být realizovan prostřednictvím grantu
MŠT z prostředků EU. Vzhledem k jeho pozastevní v závěru
roku 2010 byla příprava projektu odložena. Obdobně řeší
řadu výzkumných úkolů oddělení botanické a zoologické.
Botanické oddělení vydává impaktovaný časopis Erica
a zoologické pracoviště Sborník Západočeského muzea
v Plzni - Příroda. Archeologická pracoviště muzea, která
se podílejí na řadě výzkumných úkolů, přesahující rámec
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regionu započala v roce 2010 vydávat periodický recenzovaný
časopis Západočeská archeologie. V roce 2011 se úspěšně
podařilo zajistit jeho pravidelné vydávání. V redakční
radě časopisu jsou zastoupeni přední čeští archeologové.
Odborná a vědecká práce muzea tak naplňuje standardy
veřejné dostupnosti sbírek ve smyslu zákona 122/2000 Sb.
v platném znění a umožňuje následné aplikaci základního
výzkumu ve formě výstav, expozic a rozsáhlé přednáškové
činnosti, která seznamuje širokou veřejnost s nejnovějšími
poznatky o přírodě a vývoji společnosti regionu. Řada
odborných pracovníků se podílí na specializované výuce
na fakultách a ústavech Západočeské univerzity, dále
jako oponeni, či vedoucí bakalářských a magisterských
diplomových prací, či zasedá ve zkušebních komisích.
Právě studenti unverzity využívajíve velké míře pro svoji
přípravu i studentskou odbornou činnost sbírky muzea.
V denšní době jsou do přípravy studentů a spolupráce
s fakultou zapojena oddělení: záchranných výzkumů,
pravěku (spoluřešitel evropského projektu MŠT), starších
dějin, národopisu, paleontologie, botaniky, zoologie.
Muzeum vyvíjí i rozsáhlou výstavní činnost jak vlastní,
z převzatých a muzeem doplněných a výtvarně upravených
výstav. Mnohé z nich jsou zaměřeny popularizačně a snaží
se nenásilnou formou seznámit návštěvníka se zdánlivě
suchopárným vědním oborem. Muzeum se snaží, aby
výstavní činnost byla rozmanitá, z různých oborů a vždy
využívající rozsáhlé sbírky muzea. Muzejní pracovníci řeší
a vytvářejí výstavy a propagaci muzea vlastními silami od
námětu až po konečnou instalaci, včetně výtvarné řešení.
Zde patří mimořádné poděkování oddělení výstavní
činnosti. Pro mládež a rodiče s dětmi je zaměřena
doplňková činnost Muzea loutek, které bylo otevřeno
nově na podzim roku 2009. Jeho roční existence ukázala,
že veřejnost se nespokojí jen s pasivním vnímáním
muzea, ale velmi kladně hodnotí právě doprovodné
programy. V roce 2011 byla příprava programů rozšířena
i na výstavní akce národopisného oddělení a oddělení
starších dějin. Příprava muzejních animací je však stále
v prvotní fázi, protože současná pravidla nejsou ze strany
vlády optimálně nastavena a řada byrokratických omezení
neumožňuje jejich plné rozvinutí - např. podoba zákona
o dobrovolnictví.
V roce 2011 dostaly konkrétní podobu stálé
historické expozice pod společným názvem „Pohledy
do minulosti Plzeňského kraje“. Historické expozice byly
v Západočeském muzeu zrušeny v roce 1943 a od té doby
nebyly nikdy obnoveny. Jejich výstavba probíhá za podpory
Plzeňského kraje a financování z prostředků Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad v oblasti podpory
3.2 - Revitalizace památek a využití kulturního dědictví
v rozvoji cestovního ruchu. Expozice by měly být otevřeny
veřejnosti v polovině roku 2013. Při jejich přípravě je kladen
velký důraz na interaktivitu a dynamickou prezentaci
historie celého regionu. Po otevření historických expozic
by měla být v krátké době realizována expozice užitého
umění ve třetím podlaží muzejní budovy. Dalším úkolem,
který muzeum čeká je realizace Muzea církevního umění
Plzeňské diecéze v objektu Františkánského kláštera. Nově

Výroční zpráva 2011
pojatá prezentace církevního umění západních Čech vzniká
také za podpory evropského Regionálního operačního
programu a veřejnost by se s expozicí mohla seznámit již
v polovině roku 2012. Na dofinancování vybavení expozice
se podařilo získat dodatečné prostředky z prostředků
Plzeňského kraje, kerému patří za tento vstřícný krok
poděkování.
V rámci evropské spolupráce se muzeum podílí
na projektu Kultura bez hranic / Kultur ohne Grenzen
financovaného z programu Cíl 3 Program přeshraniční
spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko,
kde zajišťuje účast kulturního manažéra Plzeňského kraje
v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee v Horní Falci. Pro
toto informační centrum každoročně připravuje výstavní
a kulturní projekty v Schönse i v Západočeském muzeu
v Plzni. Projekt byl ukončen v říjnu roku 2011 a díky
pochopení Plzeňského kraje byly zajištěny finanční
prostředky nejen na zákonnou udržitelnost dosažených
výsledků, ale i pro rozvoj spolupráce pro příštích 5 let.
Úkoly stanovené projektem byly úspěšně splněny a projekt
byl uzavřen bez připomínek. Projekt byl i několikrát velmi
kladně hodocen i německým partnerem.
V roce 2011 byla zpracována i nová koncepce muzea,
jako střednědobý program rozvoje Západočeského muzea
v Plzni na léta 2012 - 2017. Návrh Koncepce rozvoje
muzeí v Plzeňském kraji na uvedená léta byl přijat Radou
Plzeňského kraje dne 8.12.2011 pod číslem 4926/11.
Máme-li hovořit o některých dlouhodobých
problémech muzea, tak je nutno na prvním místě zmínit
přetrvávající nedostatek vhodných depozitárních prostor
pro sbírky. I když v posledních letech se podařilo vyřešit
nejožehavější problémy (Zborovská ul.), stále nemá
muzeum možnost zajistit sbírkám odpovídající prostředí
a ochranu. Stále přetrvávají problémy vzniklé rekonstrukcí
hlavní budovy a vrácením některých objektů v restitučním
řízení v v osmdesátých a devadesátých letech. Po složitých
jednáních se podařilo pro Západočeské muzeum v Plzni
zakoupit z prostředků Plzeňského kraje depozitární
budovu v areálu bývalých kasáren ve Zbirohu. Dalším
problémem ochrany sbírek je nedostatek finančních
prostředků na zajištění konzervace a resaturování sbírek.
S tímto procesem muzeum započalo systematicky až na
počátku 90. let minulého století. Do té doby byly sbírky
restaurovány jen výjimečně. Prostředky, které může
muzeum na tuto činnost věnovat jsou stále minimální.
Do budoucna bude nutné počítat s celkovou rekonstrukcí
historické budovy Národopisného muzea na náměstí
Republiky a reinstalací jeho expozic. Jednou z významných
překážek v práci muzea, především jeho sbírkotvorné
činnosti je nákup sbírek. Nový zákon o účetnictví svými
ustanoveními neumožňuje nákup sbírek a jejich řádné
zaúčtování do hospodaření muzea. Pro rok 2012 se
připravuje novela tohoto zákona, která by měla vyjasnit
legislativní rozpory mezi jednotlivými právními předpisy.
Jedním z problémů je i klesající návštěvnost muzea.
I přes atraktivní a odborně dobře připravené výstavy
a doplňkové programy návštěvnost výrazně poklesla oproti
předcházejícím rokům. Jedním z důvodů je i celková krize
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společnosti, jak finanční, tak kulturní.
O výsledcích roku 2011 dostatečně vypovídá následující
zpráva. V následujícím roce následně čeká muzeum řada
náročných úkolů jak v odborné, tak v prezentační práci
a správě sbírek. Práce to určitě nebude jednoduchá, a to
i vzhledem k omezeným finančním prostředkům pro rok
2012. Zvláště při stále soupajících mandatorních výdajích
energií, služeb, úpravy DPH i skutečnosti, že v roce
2012 muzeum otevře jako svoji další pobočku Muzeum
církevního umění plzeňské diecéze. Závěrem mi proto
dovolte, abych poděkoval pracovníkům muzea za obětavé
splnění všech úkolů i všem těm, kteří vytvořili podmínky
pro práci muzea, především Plzeňskému kraji, který v rámci
svých možností zajistil finanční pokrytí muzejní činnosti.
Veřejnosti pak patří poděkování za to, že návštěvou muzea
oceňují a podporují naši práci.

PhDr. František Frýda
Ředitel muzea
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Sbírkotvorná činnost
Oddělení prehistorie
Z plošných odkryvů proběhl záchranný
archeologický výzkum na stavbě bioplynové
stanice v areálu zemědělského družstva
v Meclově. Na ploše zhruba 0,5 ha bylo
zjištěno 47 sídlištních jam z mladší doby
bronzové.
V rámci sbírkotvorné činnosti byly
prováděny cílené sběry na neolitických
lokalitách a také prospekce na vytypovaných polohách
a lokalitách, jejichž cílem bylo rozšířit a doplnit obraz
pravěkého osídlení regionu.
Převzaty byly soubory nálezů ze sběrů od
spolupracovníků muzea (M. Řezáče, R. Trnky a dalších).
Část těchto povrchových sběrů byla prováděna na požádání
muzea a část z vlastních aktivit spolupracovníků.
Převzaty byly kolekce nálezů z oddělení ZAV z Tlučné,
Dobřan, Plzně-Radobyčic a Blížejova.
Převzat byl také rozsáhlý nálezový soubor ze
záchranného výzkumu v Přešticích v poloze „V Háječku“
od spol. Archaia-jih.
Na oddělení starších dějin byl předán soubor sběrů
z Dobřan z polohy Ke Vstiši.
Souhrnný přehled dalších výzkumů, akcí a nálezů
s pozitivními výsledky. Všechny jsou zapsány do přírůstkové
knihy a byla na ně vypracována hlášení o nálezech
a doklady o nabytí sbírek :
• RP 1/2011 - Dobřany (okr. Plzeň-jih), východně od
psychiatrické léčebny, výkopy kanalizace, předáno
z odd. ZAV.
• RP 2/2011 - Merklín (okr. Plzeň-jih), Merklínská hůrka,
ojedinělý nález bronzů.
• RP 3/2011 - Blížejov (okr. Domažlice), parcela č.
776/10, předáno z odd. ZAV.
• RP 4/2011 - Hodyně (okr. Plzeň-sever), návrší
Chlumek, sběr.
• RP 5/2011 - Třemošná (okr. Plzeň-sever), poloha Na
Skále, sběr.
• RP 6/2011 - Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), pole
pod rozvodnou, sběr vlastní.
• RP 7/2011 - Dolany u Stříbra (okr. Plzeň-sever), břeh
přehrady, ojedinělý nález spony.
• RP 8/2011 - Podzámčí (okr. Domažlice), vrch
Rýzmberk, ojedinělý nález bronzové spony.
• RP 9/2011 - Chotěšov (okr. Plzeň-jih), poloha
Dobřanská pole, sběry a ojedinělé nálezy bronzových
předmětů.
• RP 10/2011 - Plzeň-Bukovec (okr. Plzeň-město),
hradiště na Spáleném vrchu, náhodný nález.
• RP 11/2011 - Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), Pod
Dubovou horou, pole SV od polní cesty, sběr vlastní.
• RP 12/2011 - Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), Pod
Dubovou horou, pole JZ od polní cesty, sběr vlastní.
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• RP 13/2011 - Malesice (okr. Plzeň-sever), pole
U Drátovny, sběr vlastní.
• RP 14/2011 - Plzeň-Černice (okr. Plzeň-město), pole
severně od OC Olympia, sběr vlastní.
• RP 15/2011 - Merklín (okr. Plzeň-jih), severozápadní
svah Merklínské hůrky, ojedinělý nález.
• RP 16/2011 - Horní Kamenice (okr. Domažlice), pole
V Aleji, výzkum vlastní.
• RP 17/2011 - Lhovice (okr. Klatovy), hradiště na vrchu
Tuhošť, sběr vlastní.
• RP 18/2011 - Pňovany (okr. Plzeň-sever), návrší nad
Hracholuským potokem, sběr vlastní.
• RP 19/2011 - Okrouhlé Hradiště (okr. Tachov),
Hradišťský vrch, pozůstalost po A. Benešovi.
• RP 20/2011 - Tlučná (okr. Plzeň-sever), stavba ZŠ,
předáno z odd. ZAV
• RP 21/2011 - Plzeň-Radobyčice (okr. Plzeň-město),
ppč. 576, předáno z odd. ZAV.
• RP 22/2011 - Dobřany (okr. Plzeň-jih), pole Za
Ústavním hřbitovem, sběr.
• RP 23/2011 - Dobřany (okr. Plzeň-jih), pole Ke Vstiši,
sběr.
• RP 24/2011 - Prášily (okr. Klatovy), Sklářské údolí
(Frauental), sonda vlastní.
• RP 25/2011 - Soběkury (okr. Plzeň-jih),
severovýchodně od vepřína, sběr.
• RP 26/2011 - Meclov (okr. Domažlice), bioplynová
stanice, výzkum vlastní.
• RP 27/2011 - Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), ulice
Chebská a Balíková, výzkum vlastní.
• RP 28/2011 - Pňovany (okr. Plzeň-sever), pole
V Chotěšovičkách, sběr vlastní.
• RP 29/2011 - Velhartice (okr. Klatovy), poloha
Kouklovna, sondáž.
• RP 30/2011 - Plzeň-Radobyčice (okr. Plzeň-město),
pole V Lahošti, předáno z odd. ZAV.
• RP 31/2011 - Plzeň-Radobyčice (okr. Plzeň-město),
pole V Lahošti, předáno z odd. ZAV
• RP 32/2011 - Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih), parc. č.
1368/3, sběr v areálu hradiště.
• RP 33/2011 - Bořice (okr. Domažlice), poloha Na
hradišti, sběr vlastní.
• RP 34/2011 - Plzeň-Radobyčice (okr. Plzeň-město),
lávka přes Úhlavu, sběr vlastní
• RP 35/2011 - Malesice (okr. Plzeň - sever), louka na
S straně silnice do Křimic, sběr vlastní.
• RP 36/2011 - Dobřany (okr. Plzeň-jih), stavba tenisové
haly, výzkum vlastní.
• RP 37/2011 - Kozolupy (okr. Plzeň-sever),
jihovýchodně od obce, sběr sondáž vlastní.
• RP 38/2011 - Hluboká (okr. Plzeň-sever), ostrožna Nad
Železným hamrem, sběr a mikrosondáž.
• RP 39/2011 - Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), západně
od Kotlíku, sběr vlastní.
• RP 40/2011 - Přeštice (okr. Plzeň-jih), poloha
V Háječku, předáno z Archai-jih.
• RP 41/2011 - Kout na Šumavě (okr. Domažlice), nad
Váchalovým mlýnem, nález bronzových předmětů.
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• RP 42/2011 - Brdo u Manětína (okr. Plzeň-sever),
poloha Na Hrobích, výzkum pohřebiště.
• RP 43/2011 - Hradecko (okr. Plzeň-sever), poloha
U Zabitého, ojedinělý nález.

•
•

Oddělení záchranných archeologických
výzkumů
Záchranné archeologické výzkumy v městských jádrech
• Domažlice (okres týž), okraj jádra města, stavba
vodovodu a kanalizace v rámci stavby „Čistá
Berounka“, dozor, středověké a novověké vrstvy
s nálezy keramiky, strusky a zvířecích kostí od 13.
století výše, nebo negativní situace.
• Domažlice (okres týž), Klímova a Žižkova ulice,
stavba plynovodu, dozor, vedle novověkých navážek
sledovány starší povrchy komunikace a kulturní vrstva
s keramikou 14. - 15. století.
• Kralovice (okres Plzeň-sever), povrchový sběr. Nález
pravěké a středověké až novověké keramiky.
• Plasy (okres Plzeň-sever), sběry, ojedinělé doklady
osídlení ze středního paleolitu.
• Plzeň - Újezd (okres Plzeň - město), sběry, ojedinělé
doklady osídlení ze středního paleolitu.
• Rokycany (okres Rokycany), kabely VN, STS - Guth Nákupní středisko - Děkanský rybníček, archeologický
dozor při výkopových pracích, akce ukončena,
zachyceny vrstvy s nálezy ze středověku až novověku
• Stříbro (okres Tachov) - minoritský klášter, vrcholně
středověké vrstvy s keramikou u městské hradby.
• Stříbro (okres Tachov) - Praporec, severní okraj města,
pokračování výzkumu sídliště ze středního paleolitu,
v současnosti získáno 976 artefaktů.
• Stříbro (okres Tachov) - opevnění města u Plzeňské
brány, zbytky vrstev s mazanicí a keramikou 15. století.
• Stříbro (okres Tachov) - náměstí T.G. Masaryka
- revitalizace náměstí, záchranný výzkum v rámci
celkové rekonstrukce, objeveny 3 úrovně dlažeb:
barokní, renesanční a gotická, na každé datující
souvrství se zlomky keramiky, drobnými kovovými
předměty a mincemi.
• Stříbro (okres Tachov) - přemístění parkoviště závodu
Kermi, ppč. 1690/30, objekty s pravěkou keramikou
(doba bronzová ?, mladší pravěk).
Ostatní lokality
• Brniřov (okres Domažlice), intravilán obce, stavba
kanalizace, dozor, zčásti negativní situace, zčásti
novověké vrstvy od 18. století výše.
• Bukovec (okres Plzeň - město), stavba rodinného
domu na ppč. 324/6, výzkum, jámy z období mladší
doby bronzové.
• Bukovec (okres Plzeň - město), stavba rodinného
domu na ppč. 324/7, výzkum, jáma z období mladší
doby bronzové.
• Býkov (okres Plzeň-sever), povrchové sběry, nalezeny
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zlomky keramiky z pravěku a vrcholného středověku
až novověku.
Čemíny (okres Plzeň-sever), stavba vodovodu,
novověké kulturní vrstvy.
Dolní Vlkýš (okres Plzeň-sever), povrchový sběr,
ověřování porostových příznaků zjištěných leteckou
prospekcí. Nalezeny pouze zlomky středověké
a novověké keramiky.
Horní Kamenice (okres Domažlice), poloha
„V aleji“, archeologický výzkum, bylo odkryto orbou
porušených 15 žárových hrobů z mladší doby
bronzové (společně s oddělením pravěku).
Kozolupy (okres Plzeň-sever), stavba rodinného domu.
Zdokumentována kulturní vrstva s nálezy keramiky
z doby neolitu, doby bronzové a laténské.
Líšná (okres Rokycany), výkop pro elektrickou přípojku
ke kostelu sv. Petra. Zachyceny pouze novověké
navážkové vrstvy.
Mirošov (okres Rokycany), povrchový sběr severně
od kostela sv. Jakuba v Chylicích, nalezeny zlomky
středověké keramiky.
Nadryby (okres Plzeň-sever), povrchový sběr. Nález
pravěké a středověké až novověké keramiky.
Nynice (okres Plzeň-sever), povrchové sběry,
ověřován rozsah neolitického a mladobronzového až
halštatského sídliště.
Olšany (okres Plzeň-sever), povrchové sběry.
Lokalizována poloha zaniklého raně a vrcholně
středověkého sídliště.
Radobyčice (okres Plzeň - město), stavba rodinného
domu. Ve výkopu základových pasů začištěno
a prozkoumáno několik objektů z období pravěku
(pravděpodobně neolit) a raného středověku).
Raková (okres Rokycany), výstavba fotbalového
a dětského hřiště, archeologický dozor při skrývce,
akce ukončena, stav pozitivní, zatím 1 objekt.
Tlučná (okres Plzeň-sever), přístavba základní školy.
Prozkoumána část pravěkého sídliště z mladší
až pozdní doby bronzové a raného středověku.
Zachycena rozsáhlá kulturní vrstva a část
mladobronzového kůlového domu.
Výrov (okres Plzeň-sever), povrchové sběry. Zjištěno
sídliště z doby bronzové a laténské.

Oddělení starších dějin
Sbírky u fondu Historická archeologie
byly rozšiřovány vesměs archeologickými
výzkumy a sběry. To se týká hl. velkého
ZAV na Nám. Republiky 24 v Plzni a dobíhal
rovněž starší výzkum „U Zvonu“ v Plzni.
Během roku proběhly různé menší
archeologické akce, tj. ZAV, dozory, sběry
aj. v terénu, zejm. v Plzni (41 výzkumů)
a okolí (39 výzkumů; nejvíce Horšovský Týn). Jedna
sbírkotvorná akce proběhla i v Numismatice, šlo o ZAV ve
Strážově (KT), kde byl odkryt depot středověkých mincí
(mince byly prozatím zapsány do studijního fondu, ještě
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nejsou zpracován a plně vyčištěny a určeny, až poté budou
zapsány do chronologické evidence).
Bylo pokračováno i v doplňování sbírkového fondu
ve fondech AN (tj. Numismatika), AZ (Militária) a AC
(Historie) především vlastním sběrem, dary a převody,
částečně i nákupem (podle přidělených finančních
prostředků, viz dole). Využívanou formou byla návštěva
různých sběratelských burz a veletrhů za účelem
drobných „korunových“nákupů nebo výměn pro sbírky
ZČM (vykazováno jako vlastní sběr). Zde všude jsme se
řídili schválenou akviziční politikou (novelizace z 15. 9.
2010), tedy byly to akvizice nákupy, sběry, převody a dary
především u fondů MP, N, F, Z a ZU a to jak regionáliemi,
tak obecnými artefakty pro dokumentaci vzájemných
vztahů a zejména ty se vztahem k naší historii. Okrajově
(s převahou mimorozpočtových prostředků) a pouze se
vztahem k regionu a naší historii byly doplňovány fondy
M (zde i výjimečné předměty nadregionálního významu),
DP, C a G. Fond S nebyl doplňován, fondy J, HT, MZ
a MZZ jsou uzavřené. Problémem bylo zajištění finanční
dotace na nákup sbírek, která je dlouhodobě podceněná
a nedostatečná a činí cca 1/5 prostředků z doby před r.
1989, a to i tehdy byla nedostatečná.
Během roku bylo na oddělení zapsáno celkem 197
přírůstkových čísel, což je 422 předmětů a 56 balení
archeologických artefaktů. Konkrétně u Numismatiky
to bylo 71 přír. čísel (247 předmětů), u Militária to bylo
73 čísel (94 předmětů), u Historie pak 50 přír. čísel (81
předmětů) a konečně v Historická archeologii pak 3 přír.
čísla (7 342 předmětů). Vlastním sběrem, rsp. terénním
výzkumem bylo získáno 72 přír. čísel (7 425 předmětů)
, převodem od různých organizací a subjektů a dary pak
68 přír. čísel (271 předmětů) a konečně nákupem pouze
57 přír. čísel (a pouze 68 předmětů) . U nákupů je to cca
28, 93 % přírůstků (podle čísel) a 14,22 % přírůstků podle
počtu předmětů. Za nákup sbírkových předmětů bylo
utraceno celkem 92 670 Kč. Z nejvýznačnějších akvizic
můžeme vyjmenovat :
• NDR, Vlastenecký záslužný řád (1954 - 1990)
• Rakousko-Uhersko, samonabíjecí pistole Roth-Steyer
M 1907
• Rakousko.Uhersko, pečetidlo C. k. policejního
ředitelství Plzeň 1918
• Čechy -středověk, soubor archeologických artefaktů
ze ZAV Plzeň - Františkánský klášter (černá kuchyně)
Soupis archeologických sbírkotvorných akcí :
• ZAV U Zvonu
• ZAV Plzeň, Františkánský klášter, prostor bývalé černé
kuchyně.
• ZAV Plzeň, Nám. Republiky 24, rekonstrukce objektu
• Plzeň, Veleslavínova 15-42, stavební úpravy STL, NTL +
přípojky (Orna)
• ZAV Chotěšov, č. p. 167, úprava zahrady (Orna)
• Horšovský Týn, ul. 5.května (Dudková)
• Horšovský Týn, Gorkého 6, změna připojení kanalizace
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a vodovodu (Dudková)
Z přehledu je vidět, že naprostá většina přír. čísel
a nabytých předmětů byla získána dary a převody, bylo
to cca 34,5 % čísel a 56, 7 % předmětů (vlastním sběrem
a terénním výzkumem to bylo cca 36,5 % čísel a 28, 9 %
nabytých předmětů a nákupem jen minimum věcí).

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. Zápis a zpracování rozsáhlé sbírky diapositivů V.
Bence.

Oddělení uměleckoprůmyslové
Sbírkotvorná činnost probíhala dle stávající koncepce.
Průběžně byla sledována nabídka soukromých sběratelů
a aukčních síní. V tomto roce byla navázána spolupráce
s Ústavem umění a designu Západočeské univerzity
v Plzni a do sbírky získány práce dvou studentek, které zde
úspěšně ukončily bakalářské studium. Orientální sbírka
byla doplněna o soubor čtyř bangladéšských vějířů z 20.
století darovaných muzeu soukromou sběratelkou.
V roce 2011 bylo zapsáno celkem 9 nových přírůstkových
čísel. Významné sbírkové předměty zapsané za uvedené
období:
• Anna Kuželová - Soubor tří kusů ozdobné interiérové
keramiky, bílý biskvitový porcelán, realizace:
Thun 1794 a. s., 2011. Rozměr: d. 60 cm. Inv. č.
UMP24815a-c.
• Džbán s malovaným rostlinný dekorem pod
glazurou, měkká kamenina, série HANOI U & Cie,
Sarreguemines, Francie, 2. polovina 19. století.
Rozměr: v. - 30, 5 cm. Inv. č. UMP24814.

Oddělení národopisné
V oblasti hmotné kultury se akvizice
zaměřují na dokumentaci chybějících
vývojových variant předmětů související
s každodenní činností obyvatel Plzně
a okolí (nábytek, hračky, nářadí atd.).
Předmětem zájmu jsou také doklady
významných událostí v historii města
Plzně či jeho významných občanů.
Další oblastí jsou obnovené nebo vznikající tradice
a další jevy ve společnosti (např. profesní obyčeje,
masopustní průvody atd.) a doklady novodobé nebo
soudobé české každodennosti a autentické tradice
(např. folklórní projevy zaměstnanců Škodových závodů,
tramping, chataření apod.) Zvláštní kapitolu představuje
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dokumentace lokálních řemesel, která navazují na tradiční
výrobu. (např. produkce soudobých keramiků apod.)
Systematicky je věnována pozornost předmětům
dokumentujícím druhou polovinu 20. století, ale ojediněle
jsou do sbírek přijímány i předměty starší. Zajímavými
přírůstky roku 2011 jsou tři olejomalby - portréty
kovolitce Emanuela Velebila, jeho manželky a dcery
(autor A. Brunner), které dokumentují život této plzeňské
osobnosti.

Oddělení paleontologické
V roce 2011 byly sbírky obohaceny
výhradně z vlastních sběrů. Nebyly
realizovány žádné nákupy sbírek.
Přírůstky v roce 2011 :
• 1/2011 Sběry v Polské části
Hornoslezské pánve, rostlinné fosílie,
karbon (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.)
• 2/2011 Sběry v Saarské pánvi, lokalita
Ensdorf (Německo) a doly v okolí, karbonské rostliny
(RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.)
• 3/2011 Sběry v Centrálním Francouzském masívu
(Francie), karbonské rostliny (RNDr. Josef Pšenička,
Ph.D.)
• 4/2011 Sběry na lokalitě Wuda, Vnitřní Mongolsko
(Čína) (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.)

Oddělení botanické
Sbírkový fond byl v roce 2011 obohacen především
sběry pracovníků oddělení botaniky (dokladový materiál
k výzkumným úkolům, materiál z pracovních i soukromých
terénních cest). Dále byl rozšířen dvěma dary (V. Čejka 12
položek, V. Pešková 269 položek cévnatých rostlin).
Zapsáno bylo 18 přírůstkových čísel: B1/2011B18/2011.
V roce 2011 bylo ze sbírkového fondu půjčeno 75 sb.
předmětů (výpůjčka č.1/2011 - 10 položek, č. 2/2011 - 9
položek, č. 3/2011 - 56 položek).
Ve spolupráci s CITeM Brno byl upraven formulář pro
zápis sb. předmětů v programu Demus, neboť nebylo
možno zapisovat zeměpisné souřadnice v různých
formátech. Zároveň byla vytvořena příslušná verze
herbářové etikety.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost byl dopisem
informován o činnosti oddělení a stavu sbírkového fondu
(nákupy sbírek ani jiné mimořádnosti nebylo třeba řešit).

Oddělení zoologické
Sbírkotvorná činnost byla zaměřena na získávání
materiálu bezobratlých z regionu. Značnou část představují
sběry spojené s ústavním úkolem „Vřesoviště - ohrožený
biotop Plzeňska: mezioborová studie diverzity organismů“
(Hradská, Těťál), další materiál byl získán z lokalit: NP
a CHKO Šumava (5 lokalit), CHKO Slavkovský les (Rašeliniště
V Borkách, Rašeliniště U Myslivny, Kladská), PR Žďár, PR
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Nový rybník, PR Rašeliniště u Polínek a PP Krasíkov.
Darem byla získána entomologická sbírka Zdeňka
Hosnedla z Klatov (3140 ex.); koupí sbírka ulit měkkýšů
(277 ex.) a část entomologické sbírky z pozůstalosti Zdeňka
Doležala z Plzně (5000 ex.).

Knihovna Západočeského muzea
Sbírkový fond regionální literatury (RL) byl navýšen
o 195 svazků. Z toho bylo 48 sv. získáno koupí, 5 sv. bylo
získáno výměnou a zbytek, tedy 137 sv., získáno darem.
Celkový stav sbírkového fondu RL je tedy ke konci roku 2010
celkem 7.667 svazků. Fond RL je průběžně zpracováván do
počítačové databáze Kpwin-SQL.
Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 110 svazků.
Podle druhu akvizice bylo 57 svazků získáno koupí, 12
darem a 41 svazků převedeno ze studijního fondu. Všechny
získané svazky byly zaevidovány. Celkový stav fondu ST je
k 31. 12. 2010 celkem 2.076 sv. Sbírkový fond ST nebyl
prozatím ukládán do databáze vzhledem k jiným úkolům
knihovny a je zpracován pouze na evidenční karty.
Za rok 2010 bylo získáno do sbírkových fondů knihovny
celkem 305 svazků. Celkový stav sbírek knihovny je 9.743
svazků.
Převod zbývajících knižních dokumentů z oddělení
umprum nebyl z důvodů zaneprázdnění pracovníků
oddělení realizován.
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Odborná činnost
Oddělení prehistorie
Vypracované nálezové zprávy
1) Starý Plzenec (okr. Plzeň-jih), stavba RD ve
Vrchlického ulici na parcele č. 652 a 249/2. Na skryté
ploše a v základových pasech zachyceny objekty 13.
století (A. Zelenka).
2) Soběkury (okr. Plzeň-jih), pole v poloze Za Humny.
Sonda v místě orbou narušených pozdně halštatských
žárových hrobů a žlabů s keramikou z mladší doby
bronzové (M. Metlička).
3) Plzeň-Bručná a Plzeň-Černice (okr. Plzeň-město),
Písecká ulice, stavba haly f. Polydek. Polykulturní
sídliště z neolitu, mladší doby bronzové a doby
halštatské (A. Zelenka).
Přehled dozorovaných akcí s negativním výsledkem
Na všech níže uvedených stavebních akcích byl
v průběhu roku proveden archeologický dozor a byly na
ně vypracovány závěrečné zprávy o provedení a výsledcích
dozoru:
1) Srby (okr. Domažlice), stavba RD na ppč. 3297/5.
2) Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), Plzeňská ulice,
zadláždění travnaté plochy.
3) Plzeň-Radčice (okr. Plzeň-město), stavba MVE na ppč.
790/2.
4) Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), ulice U Hřiště,
technická infrastruktura pro stavby RD.
5) Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město), ulice U Hřiště
a Klatovská, kabel NN.
6) Plzeň-Radčice (okr. Plzeň-město), areál f. HP Pelzer,
rozšíření skladových ploch, ppč.650/5.
7) Plzeň-Hradiště (okr.Plzeň-město), ulice Pod Hradem,
Plzeňská cesta, Nad Zátokou, Osadníků, Strážní,
výkopy elektrické vedení.
8) Kozolupy (okr. Plzeň-sever), stavba RD na ppč. 233/2.
9) Chotěšov (okr. Plzeň-jih), areál f. MD Elektronik,
stavba objektu a parkoviště Jih na ppč.47/5.
10) Úsilov (okr. Domažlice), stavba bioplynové stanice na
ppč. 496/8.
11) Plzeň (okr.Plzeň-město), Husova ulice, stavba
bytového domu na ppč. 9153/12.
12) Staňkov (okr. Domažlice), stavba bioplynové stanice
na ppč. 2592, 2597, 2598.
13) Plzeň (okr. Plzeň-město), Folmavská ulice, kabel NN.
14) Plzeň (okr. Plzeň-město), Lochotínská ulice, kabel NN.
15) Starý Plzenec - Sedlec (okr. Plzeň-město), kabel NN,
ppč. 187/1, 185/2, 187/2.
16) Plzeň-Radčice (okr.Plzeň-město), statické zajištění
vjezdové brány v ulici V Radčicích čp. 32.
17) Dýšina (okr. Plzeň-sever), Horomyslická ulice, průtah
obcí.
18) Plzeň (okr. Plzeň-město), ulice Úhlavská, Plzeňská

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

cesta, Kostincova, Lomená, Do Zámostí, Přední cesta,
Zadní, provozní propojení ČS Úhlavská s řadem Ostrá
Hůrka.
Vejprnice (okr. Plzeň-sever), Línská ulice, kabel NN.
Újezd Sv. Kříže (okr. Rokycany), č.p.32, vzdušné
vedení NN.
Plzeň (okr. Plzeň-město), ulice K Sylvánskému vrchu,
kabel NN.
Třemošná (okr. Plzeň-sever), ulice Plzeňská, Lidická,
1.máje, kabel NN.
Kamenný Újezd (okr.Plzeň-sever), kabel NN na
ppč.368/9.
Plzeň (okr. Plzeň-město), Lindauerova ulice stavba
administrativní budovy.
Černovice (okr.Domažlice), kanalizace a ČOV.
Domažlice (okr. Domažlice), Cihlářská ulice, výstavba
výrobní haly.
Plzeň-Valcha (okr. Plzeň-město), České údolí, výstavba
MVE.
Zbůch (okr. Plzeň-sever), ulice V Zátiší, kabel NN.
Zbůch (okr. Plzeň-sever), ulice U Školky, prodloužení
plynovodu a přípojky.
Plzeň-Bručná (okr. Plzeň-město), ulice Písecká
a Šafránová, stavba haly na opravu pianin,
ppč.1368/59.
Tymákov (okr. Plzeň-město), kabel NN na ppč.
1713/184,186.
Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město), Ztracená ulice,
stavba RD na ppč.158/2.
Janovice nad Úhlavou (okr. Klatovy), vrtaná studna.
Klenčí pod Čerchovem - Lísková (okr. Domažlice),
rekonstrukce silnice 2/189.
Všeruby (okr. Plzeň-sever), přeložka silnice 3/2045.
Horšovský Týn (okr. Domažlice), rekonstrukce silnice
2/197.
Hájek (okr. Domažlice), přeložka silnice II/184,
obchvat obce Hájek.
Starý Klíčov (okr. Domažlice), výstavba bioplynové
stanice na ppč. 4331, 4334.
Horní Bříza (okr. Plzeň-sever), Třída 1.máje, kabel VN.
Černovice (okr. Domažlice), přípojka kanalizace
u domova seniorů.

Ostatní
Pokračovala preparace, dokumentace a laboratorní
zpracování „in situ“ vyzvednutých žárových hrobů mladší
doby bronzové z Nýřan „U Mexika“, stavba haly DAF
z výzkumu M. Čechury v letech 2006-2007. Rozebrány
byly 3 hroby (č. 260, 207 a hrob označený „Patrik“)
a laboratorně byly zpracovány 4 nálezové celky. Výplně
nádob i hrobových jam byly rozplaveny a byl vytříděn
antropologický materiál (M. Metlička, J. Metličková,
P. Peterková).
Do databáze „Archiv“ byla přepsána a doplněna
hlášení o nálezech a archeologických akcích za rok 2010
(57 položek), která byla odeslána na Archeologický ústav
v Praze. Databáze je podkladem pro Výzkumy v Čechách
2010 (M. Metlička, A. Zelenka).
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V průběhu nového ukládání kovových sbírkových
předmětů byl vytříděn antropologický materiál
z mohylových pohřebišť. Další antropologický materiál byl
vybrán při stěhování celých nádob z plochých pohřebišť
mladší doby bronzové a pozdní doby halštatské. Na
neurčeném materiálu bude provedena antropologická
analýza (L. Šmolíková).
Pro oddělení ZAV (M. Sochorovou) byla vypracována
antropologická zpráva ke kosterním pozůstatkům z hrobu
odkrytého při výzkumu v Přešticích-Rybově ulici (L.
Šmolíková).
V průběhu roku probíhala příprava dalších čísel
sborníku „Archeologie západních Čech“. Byly svolány dvě
redakční rady, probíhala recenzní řízení, dopracovávány
připomínky, byla přeložena resumé a doplněna klíčová
slova a abstrakty. Proběhla sazba časopisu a v prosinci
bylo druhé číslo odevzdáno do tisku (M. Metlička, T.
Bernhardt).
Ve spolupráci s Muzeem Chodska proběhlo několik
společných záchranných archeologických akcí. Z výzkumů
to byl především odkryv na hradě Rýzmberk u Koutu na
Šumavě, okr. Domažlice při stabilizaci zdiva dřívějšího
hradního paláce narušeného v minulých letech (A.
Zelenka).¨
V rámci připravovaného zpracování neolitického
osídlení v jihozápadních Čechách byly nakresleny soubory
keramiky z výšinné polohy z Milínova - hradu Lopata,
z výzkumu F. X. France z let 1883-85, ze sběrů Chotěšově
při stavbě haly v r. 2000; z Malesic „U Drátovny“; z Litic
„Pod Dubovou horou“; Radobyčic, ppč. 576; Šťáhlav, př.č.
37/74; Malesic, „K Chotíkovu“; Vsi Touškova, „U Háje“;
Vsi Touškova, pole severovýchodně od obce; Dýšiny,
„Pod Vodojemem“; Dýšiny, severovýchodně od Homolky;
Dobřan, východně od ústavu; z Plzně-Křimic, „Dolova“;
Bdeněvsi-Kozolup, kat. č. 315; Dýšiny „Na Vyhlídce“; PlzněČernic, východně od Olympie; Vstiše, „V Alejích“; Soběkur,
„Pod Klíny“ a z Litic, západně od Kotlíku (M. Mašková)..
Dále byly nakresleny nálezy z hradiště na Tuhošti
u Lhovic; ze sídliště v Soběkurech; z Velhartic „Kouklovny“;
slovanské nálezy z hradiště u Bořic; ze sídliště u Radobyčic;
z Pňovan, „K Chotěšovičkám“ a chamského sídliště Hluboká
u Žihle (P. Peterková, M. Mašková).
Nakreslena byla kolekce neolitických nálezů z ústavu
choromyslných v Dobřanech, které pochází z výkopů
p. Hrašeho (r. 1896-7) a které jsou uloženy v Muzeu Dr. K.
Hostaše v Klatovech (M. Mašková).
Souběžně s evidencí archeologického materiálu
z mladě bronzového pohřebiště v Brdu, okr. PS byla
provedena celková revize předaných nálezů a proveden
soupis chybějících artefaktů (J. Metličková).
Dále byl nakreslen soubor nálezů z výzkumu 33 objektů
v Dýšině Novohuťské ulici a početný nálezový soubor
z výzkum laténské chaty v Líních, ze zahrady čp. 286, z roku
1939 (M. Mašková)
Na jaře byla převzata rozsáhlá pozůstalost po A.
Benešovi, kterou tvořilo 20 beden písemností, zpráv
o nálezech, kreseb a fotografií jak ze západních tak jižních
Čech. Písemnosti byly společně s pracovníky z jižních Čech
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(O. Chvojkou, J. Michálkem, J. Fröhlichem), P. Břicháčkem
z odd. ZAV a ze ZČU v Plzni (P. Krištuf a J. Menšík) roztříděny,
rozděleny mezi instituce a předány. Dále byla nakopírována
dokumentace k výzkumu slovanských mohylníků u Dražiček
a Drunče pro M. Lutovského (M. Metlička, J. Metličková).
Proběhlo zpracování a nakreslení keramického
materiálu ze záchranného archeologického výzkumu
v Prášilech „Sklářském údolí“, okr. Klatovy a zpracována
terénní dokumentace (M. Metlička, L. Šmolíková,
P. Peterková, M. Mašková).
V keramické laboratoři byly zpracovány keramické
soubory z 89 objektů z výzkumu na nám. T. G. Masaryka
v Dobřanech a z výzkumu při stavbě tenisové haly tamtéž
(P. Peterková, J. Tycová).
V rámci dokumentace nálezových fondů byl nakreslen
materiál (32 objektů z neolitu a doby římské) ze
zpracovávaného výzkumu z Dýšiny, okr. PS, při stavbě RD
v poloze „Pod Školou II“ z roku 2006 (M. Mašková).
Pracovníci oddělení se podíleli na realizaci tzv.
„oživených víkendů“ v prostoru rekonstruované pravěké
vesnice v areálu ZOO Plzeň (L. Šmolíková, A. Novotná).
Pro nálezovou zprávu byl nakreslen keramický
zlomkový materiál ze Starého Plzence, Vrchlického ul.,
získaný při stavbě RD v roce 2010. Byla také překreslena
terénní dokumentace objektů a řezů (M. Mašková).
Byly nakresleny nálezy z 24 sídlištních objektů
zachycených při výzkumu v Plzni-Bručné při stavbě
dálničního přivaděče v roce 2002, které budou součástí
nálezové zprávy (M. Mašková).
Na jaře proběhl záchranný výzkum orbou narušeného
pohřebiště v Horní Kamenici, okr. DO v poloze „V Aleji“,
kde bylo prozkoumáno 7 hrobů mladší doby bronzové.
Na podzim na tuto akci navázal výzkum narušené mohyly
a plochých hrobů téhož období v poloze „Na Ovčárně“, kde
byly také zachyceny hroby pozdní doby halštatské. Materiál
z jarního výzkumu je umytý připravený k laboratornímu
zpracování a výplně hrobů rozplavené. (celé oddělení).
V rámci muzejní spolupráce a metodické pomoci byla
pro J. Kauskovou a P. Kauska z Muzea Chodska v Domažlicích
realizována stáž o způsobu muzejní evidence nálezů
(přírůstková kniha, databáze evidence atd. (A. Zelenka).
Pro článek o osídlení Horní Břízy ve 13. století,
připravovaný společně s R. Trnkou, byly zkresleny typické
keramické zlomky z povrchových sběrů na katastru Horní
Břízy, okr. PS z poloh „Na Honech“, „U Žilovské jámy“ a „Na
Horách“. Bylo sestaveno 9 tabulí s nálezy z povrchových
sběrů a drobných výzkumů (A. Zelenka).
Pro článek s E. Droberjarem a M. Řezáčem o nálezech
římských spon v jihozápadních Čechch bylo nakresleno 14
spon (P. Peterková, M. Metlička).
Z geodetického zaměření objektů při výzkumu v roce
2005 v Plzni-Radčicích při stavbě komunikace k areálu f.
GHP byl nakreslen celkový plán v měřítku 1:100 a detaily
jednotlivých objektů (L. Šmolíková).
Byly vypracovány texty a vybrán doprovodný
obrazový materiál pro informační tabule, které budou
pro návštěvníky instalovány u skanzenu halštatské vesnice
v ZOO Plzeň. Byly předány podklady pro období neolitu,
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eneolitu, dobu bronzovou a dobu halštatskou (A. Novotná,
M. Metlička, A. Zelenka).
Byla provedena antropologická analýza a vypracována
zpráva o kosterním materiálu z výzkumu v Dobřanech na
nám. T. G. Masaryka, kde byly výzkumem odkryty kosterní
pozůstatky z devíti hrobů situovaných u kostela sv. Mikuláše
(L. Šmolíková).
Bylo provedeno celkové geodetická zaměření nově
objeveného hradiště v Čižicích, okr. PJ na ostrožně nad
Úhlavou jihozápadně od obce“. Změření bylo vyneseno,
sestaven byl celkový plán v měřítku 1:500, který byl
překreslen (L.Šmolíková, J. Metličková, M. Metlička).
Při záchranném výzkumu před rozvodnou v PlzniKřimicích byl kromě jiných neolitických objektů nalezen
dětský kostrový hrob kultury s lineární keramikou (hrob
70) s bohatou výbavou. Bylo provedeno jeho laboratorní
zpracování včetně slepení kosterních pozůstatků
a antropologická analýza. Byl zhotoven celkový plán
výzkumu s vyznačenými objekty (L. Šmolíková, J.
Metličková).
Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Praze (K.
Čulákovou) a amatérskými spolupracovníky proběhla
drobná sondáž u Modravy, okr. Klatovy na Roklanském
potoce, kde bylo zachyceno mezolitické osídlení. Byly
nakresleny celkové plány výzkumu (M. Metlička).
Na základě oznámení nálezce bronzových návleček
a kroužků byl proveden záchranný průzkum a sondáž
v místě rozoraného halštatského hrobu v Kozolupech
(M. Metlička, J. Metličková, A. Novotná, A. Zelenka, L.
Šmolíková).
Při zaměřování hradu Skála u Přeštic pro bakalářskou
práci zjistil T. Mařík výrazné nové porušení terénu výkopem
ve svahu pod hradním palácem. Na místě bylo provedeno
začištění a zdokumentování výkopu a ovzorkování (A.
Zelenka, T. Mařík).
Bylo popsáno 37 beden s nově zaevidovanými nálezy
a sepsány podklady pro nové lokační seznamy (M.
Mašková).
Na konci dubna a v září byla na oddělení na odborné
praxi M. Málková, která studuje restaurování a konzervaci
keramiky v Brně. V rámci praxe pracovala na restaurování
keramiky z hrobu 122 z Nýřan, vyzkoušela si také výrobu
voskové formy a odlití kopie nádoby (vedoucí stáže J.
Metličková a P. Peterková).
Pokračovala příprava a zpracování celkového plánu
plošného archeologického výzkumu z Dobřan, okr. PJ
v poloze „východně od psychiatrické léčebny“ z let 20082009 (L. Šmolíková).
Pro stálou expozici pravěku byla z Národního muzea
(depozitář v Horních Počernicích) v Praze, zapůjčena
kostra z římského hrobu v Berouně-Závodí a ke zpracování
v rámci ústavního úkolu na rok 2012 jsme zapůjčili kosterní
materiál z výzkumu v Rokycanech, na „Malém náměstí“
z roku 1995 (M. Metlička, L. Šmolíková).
Po nálezových celcích byla provedena datace
keramického materiálu z výzkumu v Dobřanech, východně
od psychiatrické léčebny z let 2008-2009. Po zadatování
souborů byl materiál zabalen a uložen do beden (M.
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Mašková, M. Metlička, J. Tycová).
Pro Okrašlovací spolek v Dýšině byly upraveny a doplněny
podklady pro informační tabuli o mohylovém pohřebišti
v Dýšině-Nové Huti (M. Metlička, J. Metličková).

Oddělení záchranných archeologických
výzkumů
Záchranné archeologické výzkumy
• Blížejov (okres Domažlice), ppč. 758/342 a 758/343,
stavba garáží, dozor, negativní situace.
• Borek u Rokycan (okres Rokycany), kanalizace v rámci
stavby Čistá Berounka, negativní dozor.
• Březina u Rokycan (okres Rokycany), archeologický
dozor při skrývce ornice pro výstavbu RD a dvojgaráže,
akce ukončena, stav negativní.
• Bušovice (okres Rokycany), archeologický dozor na
přípojce STL plynovodu k stpč. 329, akce ukončena,
stav negativní.
• Býkov (okres Plzeň-sever), stavba retenční nádrže,
negativní výsledek.
• Čermná (okres Domažlice), intravilán obce, pokládka
kabelů NN, dozor, negativním situace.
• Čermná u Staňkova (okres Domažlice), na kraji obce,
stavba polních cest, dozor, negativní situace.
• Česká Kubice (okres Domažlice), ppč. 1430, 1393/11
a /12, stavba kanalizace, dozor, negativní situace.
• Dolní Lukavice (okres Plzeň - jih), stavba rodinného
domu na ppč. 76/1, dozor, negativní situace.
• Domažlice (okres týž), Cihlářská ulice, stavba
plynovodu, dozor, negativní situace.
• Domažlice (okres týž), stavba protipovodňového
opatření na Zubřině, dozor, novověké situace.
• Domažlice (okres týž), Vrchlického a Thomayerova
ulice, rekonstrukce STL plynovodu, dozor, negativním
situace.
• Domažlice (okres týž), ulice Na Milotově, stavba
plynovodu, dozor, negativní situace.
• Domažlice (okres týž) Mánesova a Thomayerova ulice,
pokládka kabelů NN, dozor, negativní situace.
• Domažlice (okres týž), stavba provizorní objížďky
mostu ev. č. 22-004, dozor, negativní situace.
• Domažlice (okres týž), areálu Agropodniku,
prodloužení vlečky, dozor, negativní situace.
• Domažlice (okres týž), ulice Na Ostrůvku, přeložka
kabelů NN a VN, dozor, novověké vrstvy.
• Domažlice (okres týž), Vrbova ulice, rekonstrukce
veřejného osvětlení, dozor, negativní situace.
• Domažlice (okres týž), Žižkova ulice, stavba kanalizace,
novověké vrstvy nebo negativní situace.
• Doubrava (okres Plzeň - sever), stavba rodinného
domu, dozor negativní.
• Heřmanova Huť (okres Plzeň - sever), schodiště
k vodárenské věži, ppč. 166, recentní navážky, dohled
negativní.
• Hlohová u Staňkova (okres Domažlice), ppč. 859
a 877/10, stavby rodinných domů, dozor, negativní
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situace.
• Holoubkov (okres Rokycany), Holoubkovský rybník,
odbahnění, dozor negativní.
• Holoubkov (okres Rokycany), výstavba rodinného
domu, dozor negativní.
• Horšov (okres Domažlice), drůbežárna, stavba studny
a vodovodu, dozor negativní.
• Horšov (okres Domažlice), drůbežárna, hala č. 7,
stavební dohled negativní.
• Horušany (okres Plzeň - jih), stavba rodinného domu
na ppč. 811/1, dozor, negativní situace.
• Hradešice (okres Klatovy), stavba silážního plata,
negativní situace.
• Hracholusky nade Mží (okres Plzeň - sever), stavba
rodinného domu, ppč. 38/47, negativní situace.
• Hřešihlavy (okres Rokycany), vrtaná studna a vodovod
k RD, novověké vrstvy.
• Chodov (okres Domažlice), intravilán obce, stavba
kanalizace, dozor, negativní situace.
• Chlumy (okres Plzeň - jih), stavba rodinného domu,
ppč. 766/1, negativní situace.
• Kamenný Újezd (okres Rokycany), rekonstrukce
kanalizace, archeologický dozor při výkopových
pracích, akce probíhá, stav negativní.
• Kamýk nad Vltavou (okres Příbram), při odborné
exkurzi dokumentována jáma s keramikou 15. století,
předáno OM Příbram.
• Kanice u Domažlic (okres Domažlice), na kraji obce,
stavba polních cest, dozor, negativní situace.
• Kařez (okres Rokycany), přípojky kanalizace k RD, akce
ukončena, negativní situace.
• Kaznějov (okres Plzeň - sever), dobývací prostor I,
dozor, negativní situace.
• Kdyně (okres Domažlice), rekonstrukce a přístavba
sokolovny, dozor, novověké navážky.
• Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), přístavba
firmy Rosenberg, dozor, negativní situace.
• Kout na Šumavě (okres Domažlice), intravilán obce,
stavba kanalizace, dozor, negativní situace.
• Kucíny (okres Plzeň - jih), stavba rodinného domu na
ppč. 71/12, dozor, negativní situace.
• Liblín (okres Rokycany), stavba dětského hřiště na ppč.
3/2, dozor, negativní situace.
• Lužany (okres Plzeň - jih), stavba plynové přípojky na
ppč. 809/5, dozor, negativní situace.
• Luženičky (okres Domažlice), stavba obytné zóny,
dozor, negativní situace.
• Město Touškov (okres Plzeň - sever), Partyzánská
ulice, archeologický dozor při skrývce a výkopových
pracích, akce ukončena, stav negativní.
• Město Touškov (okres Plzeň - sever), ppč.
829/125,148,149, archeologický dozor při skrývce pro
základovou desku RD, akce ukončena, stav negativní.
• Milavče (okres Domažlice), rekonstrukce hráze vodní
nádrže Božkovy, dozor, negativní situace.
• Mlečice (okres Rokycany), stavba rodinného domu na
ppč. 1819/10, dozor, negativní situace.
• Nekmíř (okres Plzeň - sever), stavba rodinného domu,
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ppč. 527/1, 528/1, negativní situace.
• Nový Kramolín (okres Domažlice), stavba kanalizace,
dozor, novověké destrukce stodol.
• Nýřany (okres Plzeň - sever), rekonstrukce náměstí, 2.
etapa, dozor, negativní situace.
• Nýřany (okres Plzeň - sever), rekonstrukce koupaliště,
dozor, negativní situace.
• Pavlovsko (okres Rokycany), stavba domovní ČOV na
ppč. 272/7, dozor, negativní situace.
• Pavlovsko (okres Rokycany), stavba vodovodu na ppč.
272/21, dozor, negativní situace.
• Plzeň (okres Plzeň - město, Doubravka, stavba
rodinného domu, dozor negativní.
• Plzeň (okres Plzeň - město), Skvrňany, I. etapa
rekonstrukce atletického stadionu, archeologický
dozor při výkopových pracích, akce ukončena,
výsledek negativní.
• Plzeň (okres Plzeň - město), Borská Pole, další etapa
výstavby obytné zóny „Zelený trojúhelník“, negativní
situace.
• Plzeň (okres Plzeň - město), výstavba Plzeňského
vědeckotechnologického parku, dohled s negativním
výsledkem.
• Plzeň (okres Plzeň - město), Senecká ulice, obnova
kanalizace, dohled negativní.
• Plzeň - Újezd (okres Plzeň - město), stavba rod. domu,
ppč. 365/1, dohled negativní.
• Plzeň - Valcha (okres Plzeň - město), obytná zóna, I.
fáze, dohled negativní.
• Poděvousy (okres Domažlice), intravilán obce, stavba
stáje pro krávy a jalovice, dozor, negativním situace.
• Přeštice (okres Plzeň - jih), stavba silážních žlabů na
ppč. 937/1, dozor, negativní situace.
• Příchovice (okres Plzeň - jih), stavba rodinných domů
na ppč. 137/60 a 137/82, dozor, negativní situace.
• Ptenín (okres Plzeň - jih), betonárka Ptenín MNB 500,
recentní navážky
• Radnice (okres Rokycany), ZKT Chomlenka,
archeologický dozor při výkopových pracích, akce
probíhá, stav negativní.
• Rokycany (okres týž), křížení ulic Boženy Němcové
a Václava Nového, přesunutí sochy sv. Václava, akce
ukončena, negativní situace.
• Rokycany (okres týž), areál fy. Jaf Holz, archeologický
dozor při stavbě základů pro přístavbu haly, akce
ukončena, stav negativní.
• Rokycany (okres týž), U Bílé haldy, rekonstrukce,
archeologický dozor při výkopových pracích, akce
ukončena, stav negativní.
• Rokycany (okres týž), ul. Dělostřelců - StoreHouse,
archeologický dozor na rekonstrukci vodovodu, akce
probíhá, stav negativní.
• Rokycany (okres týž), rekonstrukce VTP, STP + přípojky,
II. etapa, archeologický dozor při výkopových pracích,
akce probíhá, stav negativní.
• Rokycany (okres týž), křížení ulic Zeyerova, B.
Němcové, rekonstrukce křižovatky, archeologický
dozor při výkopových pracích, akce probíhá, stav
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negativní.
• Strašice (okres Rokycany), ppč. 1282/2, archeologický
dozor při skrývce ornice pro výstavbu RD a přístupové
cesty, akce ukončena, stav negativní.
• Stříbro (okres Tachov), hloubení sondy pro optický
kabel na ppč. 3215/1, dozor, negativní situace.
• Stříbro (o. Tachov), úprava expedice podniku Kermi,
ppč. 1779/51, 1779/14, recentní navážky
• Štěnovice (okres Plzeň - jih), stavba rodinných domů
na ppč. 787/16 a 792/7, dozor, negativní situace.
• Trhomné (o. Domažlice), stavba rodin. domu, ppč.
93/3, 93/5, 97, dozor negativní.
• Třemošná (okres Plzeň - sever), poloha Pod Vysokou
mezí, výstavba silnice a páteřní kanalizace, dozor,
negativní situace.
• Tymákov (okres Plzeň - město), stavba rodin. domu,
dozor negativní
• Újezd (okres Domažlice), ppč. 76/1, stavba rodinného
domu, dozor, negativní situace.
• Vejprnice (okres Plzeň - sever), rekonstrukce dešťové
kanalizace, dozor, negativní situace.
• Vochov (okres Plzeň - sever), stavba rodinného domu
na ppč. 524/9, dozor, negativní situace.
• Vranov (okres Tachov), stavba RD, negativní výsledek
• Zahořany (okres Domažlice), intravilán obce, stavba
vodovodu, dozor, negativní situace.
• Záluží (okres Klatovy), dostavba farmy, ppč. 133/2,
recentní navážky, dohled negativní.
Záchranné výzkumy a dozory v extravilánech, větší
liniové stavby
• Hrádek u Rokycan (okres Rokycany), rekonstrukce VTP
- Janov, II. etapa, archeologický dozor při výkopových
pracích, akce ukončena, stav negativní.
• Myslív u Všerub (okres Domažlice), poloha Buchar,
stavba farmy pro odchov dojnic, dozor, negativním
situace.
• Nynkov (okres Tachov), T-Mobile, archeologický dozor
při výkopových pracích, akce ukončena, stav negativní.
• Nýřany - Vejprnice - Zbůch (okres Plzeň - sever),
stavba vodovodu, 1. etapa, 1. část, dozor, negativní
situace.
• Olešná (okres Rokycany), stavba základnové patky
a elektropřípojky, dozor, negativní situace.
• Plískov (okres Rokycany), výstavba polních cest,
archeologický dozor při zemních pracích, akce
ukončena, stav negativní.
• Starý Spálenec u České Kubice (okres Domažlice),
obnova toku Medvědího potoka a výstavba tůní,
dozor, negativní situace.
• Tranzitní plynovod GAZELA. Průzkum proveden
v těchto lokalitách:
• Velké Dvorce (okres Tachov). Identifikována kulturní
vrstva, podle předběžného datování z období pravěku
a raného středověku. V trase skrývky byly nalezeny
zlomky keramiky pozdního středověku a novověku.
• Souměř (okres Tachov). Identifikována nevýrazná
kulturní vrstva, obsahující zlomky keramiky,
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podle předběžného odhadu pravěkého až raně
středověkého stáří. Dále byly průběžně nacházeny
zlomky pozdně středověké a novověké keramiky
v trase skrývky.
Bor (okres Tachov). Poblíž křížení trasy plynovodu se
silnicí Stráž-Bor bylo zjištěno několik zahloubených
objektů s humózní výplní. Vzorkování nepřineslo
žádné archeologické nálezy, antropogenní původ
zmíněných objektů je spíše sporný. V trase skrývky
byly nacházeny zlomky pozdně středověké až
novověké keramiky.
Holostřevy (okres Tachov). C Opakované povrchové
sběry a dokumentace skrývky. Získán soubor
keramických zlomků z období vrcholného až pozdního
středověku a novověku.
Benešovice (okres Tachov). Poblíž dálnice D5 bylo
nalezeno několik koncentrací vrcholně a pozdně
středověké až novověké keramiky. Dále byl
prozkoumán jeden zahloubený objekt - kůlová jamka.
Sběrem jižně od dálnice D5 bylo získáno několik
úlomků křemene, jevícího nejasné stopy opracování.
Nález naznačuje možnost osídlení z období středního
paleolitu.
Milínov (okres Tachov). Sběrem v trase výkopu získán
malý soubor pozdně středověké a novověké keramiky.
Dále bylo získáno několik úlomků křemene jevícího
známky záměrného opracování. Nález může souviset
s osídlením či výrobní činností v období středního
paleolitu.
Otročín (okres Tachov). Při průzkumu skrývky byla
zjištěna mocná kulturní vrstva obsahující zlomky
pravěké keramiky, předběžně datované do doby
bronzové až halštatské. Severně byla zjištěna druhá
lokalita téhož stáří. Obě polohy budou dále zkoumány
archeologickým výzkumem.
Těchlovice (okres Tachov). Povrchovým sběrem získán
nevýrazný soubor pozdně středověké a novověké
keramiky.
Kšice (okres Tachov). Povrchovým sběrem získán
nevýrazný soubor pozdně středověké a novověké
keramiky.

• Koloveč (okres Domažlice), kostel Nanebevzetí Panny
Marie. Předstihová sondáž vyvolaná projektem
stavebních úprav dvora mezi kostelem a farou.
Východně od presbytáře zachycena část kamenného
zdiva. Většinu nálezových situací tvořily novověké
a recentní navážky. Překvapivá je absence dokladů
pohřbívání.
• Rokycany (okres týž), kostel Panny Marie Sněžné.
Archeologický výzkum vyvolaný stavbou kanalizačních
svodů. Prozkoumány a zdokumentovány části
středověkého zdiva, související s přípravou později
nerealizovaných opěráků.
• Stará Pasečnice (okres Domažlice), odporové měření
zbytků objektů proboštství kladrubského kláštera,
objeveny zbytky trojdílné budovy.
• Štítary (okres Domažlice), kostel sv. Vavřince na
akropoli hradiště, odporové a geomagnetické měření
v ploše kostela ze 14. století, zachyceny zbytky starší
architektury.
• Sušice (okres Klatovy), kostel Panny Marie a kostel
sv. Václava - geofyzikální průzkum v interiéru, odběr
dendrochronologických vzorků.
• Švihov (okres Klatovy), kostel sv. Václava. Spolupráce
na archeologickém výzkumu NPÚ, ú.o.p. v Plzni.
V interiéru kostela položeny tři sondy, prozkoumán
hrob v dřevěné rakvi v prostoru před triumfálním
obloukem, ověřeny úrovně podlah. V rámci výzkumu
bylo provedeno nové zaměření stavby jako podklad
pro plánovaný stavebněhistorický průzkum.
Letecká prospekce a fotodokumentace
•

Záchranné výzkumy v areálech feudálních sídel
a sakrálních staveb
• Bukovník (okres Klatovy), kostel sv. Václava.
Archeologický výzkum vyvolaný přestavbou
schodišťového přístavku na východní straně sakristie.
Byly zdokumentovány základy apsidy a sakristie,
k nimž přiléhala hřbitovní vrstva. Hroby byly zničeny
základy původního schodiště, ve vrstvě se objevovaly
pouze úlomky lidských kostí.
• Grafenried (okres Domažlice), archeologický dozor
vyklízení ruin kostela z konce 18. století, osada zanikla
po II. světové válce.
• Chudenice (okres Klatovy). Archeologický výzkum
bývalého kostela sv. Wolfganga. Odkryty části zdí
severní lodě a presbytáře a drobný fragment jižní
lodě.
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Okres Plzeň - město: Červený
Hrádek, Dolní Vlkýš, Dýšina, Chrást,
Kyšice, Litice, Nouzov, Hradiště,
Koterov, Slovany, Výsluní,
Radobyčice, okres Plzeň - sever:
Babina, Bohy, Břízsko, Černíkovice,
Dolní Hradiště, Dřevec, Hedčany,
Hodyně, Hradecko, Kaceřov, Koryta,
Kozojedy, Kralovice, Ledce, Malesice, Město Touškov,
Myslínka, Nebřeziny, Nýřany, Obora, Robčice, Rohy,
Vochov; okres Plzeň - jih: Chotěšov, Přeštice, Útušice;
okres Rokycany: Borek, Ejpovice; okres Klatovy:
Červené Poříčí, Kokšín, Lhovice, Malechov, Mezihoří,
Švihov, Třebýcinka
Spoluúčast na výstavě: Itálie a italské v Plzni
(Západočeské muzeum, únor až květen 2011). Letecká
fotodokumentace Augustonových staveb v kraji.
Letecká fotodokumentace použita k publikačním
účelům:
Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů.
Dodatky 4. Připraveno do tisku, fotodokumentace 15
hradů.
Waldhauser, J.: Stopy Keltů v Čechách. Academie
2011. Fotodokumentace 2 lokalit.
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Nálezové a investorské zprávy
Čísla jednací oddělení záchranných archeologických
výzkumů, fond uložen v archivu oddělení :
• 3/2011 Čermná u Staňkova (okres Domažlice), kabely
NN, investorská zpráva (Hereit)
• 4/2011 Poděvousy (okres Domažlice), stáj pro dojnice,
zpráva o dozoru (Hereit)
• 5/2011 Myslív u Všerub (okres Domažlice), farma pro
dojnice, zpráva o dozoru (Hereit)
• 7/2011 Stod (okres Plzeň - jih), Stříbrská ulice, zpráva
o dozoru (Schneiderwinklová)
• 8/2011 Plzeň (okres Plzeň - město), Borská pole,
obytný dům, zpráva o dozoru (Sochorová)
• 11/2011 Kařez (okres Rokycany), přípojky ke
kanalizaci, zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
• 12/2011 Rokycany (okres týž), socha sv. Václava,
zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
• 13/2011 Strašice (okres Rokycany), stavba rodinného
domu, zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
• 14/2011 Kařez (okres Rokycany), přípojky ke
kanalizaci, zpráva o dozoru pro stavebníka
(Schneiderwinklová)
• 15/2011 Plískov (okres Rokycany), stavba garáže,
zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
• 16/2011 Březina (okres Rokycany), stavba rodinného
domu a garáže, zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
• 17/2011 Rokycany (okres týž), Jaf Holz, investorská
zpráva (Schneiderwinklová)
• 20/2011 Heřmanova Huť (okres Plzeň - sever),
schodiště k vodárenské věži, zpráva o dozoru
(Sochorová)
• 21/2011 Blížejov (okres Domažlice), ppč. 758/342
a 758/343, stavba garáží, zpráva o dozoru (Hereit)
• 22/2011 Štenovice (okres Plzeň - jih), stavba
rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
• 23/2011 Bušovice (okres Rokycany), přípojka NTL
plynovodu, zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
• 24/2011 Koloveč (okres Domažlice), kostel Zvěstování
Panny Marie, investorská zpráva (Čechura)
• 25/2011 Příchovice (okres Plzeň - jih), ppč. 137/60,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
• 262011 Kucíny (okres Plzeň - jih), ppč. 71/12, stavba
rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
• 27/2011 Domažlice (okres týž), Cihlářská ulice,
plynovod, investorská zpráva (Hereit)
• 28/2011 Starý Spálenec (okres Domažlice), obnova
toku Medvědího potoka a výstavba tůní, zpráva
o dozoru (Hereit)
• 29/2011 Tlučná (okres Plzeň - sever), investorská
zpráva (Břicháček - Čechura)
• 30/2011 Příchovice (okres Plzeň - jih), ppč. 137/12,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
• 37/2011 Liblín (okres Rokycany), ppč. 3/2, stavba
dětského hřiště, zpráva o dozoru (Smetana)
• 38/2011 Štěnovice (okres Plzeň - jih), ppč. 792/7,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
• 39/2011 Hracholusky (okres Plzeň - sever), stavba
rodinného domu, zpráva o dozoru (Sochorová)
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• 40/2011 Nýřany (okres Plzeň - sever), náměstí,
investorská dozoru (Braun)
• 41/2011 Holoubkov (okres Rokycany), přípojka
NN k Olbřích-CZ, s.r.o., zpráva o dozoru
(Schneiderwinklová)
• 42/2011 Holoubkov (okres Rokycany), vedení VN
v části obce, zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
• 43/2011 Raková u Rokycan (okres Rokycany),
výstavba víceúčelového hřiště, zpráva o dozoru
(Schneiderwinklová)
• 44/2011 Nynkov (okres Tachov), výstavba
elektropřípojky pro T-Mobile, zpráva o dozoru
(Schneiderwinklová)
• 45/2011 Město Touškov (okres Plzeň - sever), ppč.
829/125, /148 a /149, stavby rodinných domů, zpráva
o dozoru (Schneiderwinklová)
• 46/2011 Olešná (okres Rokycan), výstavba
elektropřípojky pro T-Mobile, zpráva o dozoru
(Smetana)
• 47/2011 Dobřany (okres Plzeň - jih), kabel NN, zpráva
o dozoru (Sochorová)
• 48/2011 Domažlice (okres týž), kanalizace, Čistá
Berounka, stavba D, investorská zpráva za leden až
červenec 2011 (Hereit)
• 49/2011 Přestice - Střížov (okres Plzeň - jih), stavba
silničních žlabů, investorská zpráva (Smetana)
• 50/2011 Horušany (okres Plzeň - jih), ppč. 811/1,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
• 51/2011 Záluží (okres Klatovy) - dostavba
farmy, ppč. 133/2, recentní navážky
(Sochorová)
• 55/2011 Vochov (okres Plzeň - sever), ppč. 524/9,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
• 57/2011 Město Touškov (okres Plzeň - sever),
rekonstrukce Partyzánské ulice, zpráva o dozoru
(Schneiderwinklová)
• 58/2011 Luženičky (okres Domažlice), výstavba
obytné zóny, investorská zpráva (Hereit)
• 59/2011 Domažlice (okres týž), Thomayerova
a Vrchlického ulice, plynovody, investorská zpráva
(Hereit)
• 60/2011 Pavlovsko (okres Rokycany), ppč. 272/7,
stavba domácí ČOV, zpráva o dozoru (Smetana)
• 62/2011 Ptenín (okres Plzeň - jih), výstavba betonárky,
zpráva o dozoru (Sochorová)
• 63/2011 Rokycany (okres týž), U Bílé haldy,
výstavba NTL plynovod a přípojek, zpráva o dozoru
(Schneiderwinklová)
• 64/2011 Janov - Hrádek (okres Rokycany),
VTL plynovod, II. etapa, zpráva o dozoru
(Schneiderwinklová)
• 65/2011 Plísková (okres Rokycany), výstavba polních
cest, zpráva o dozoru (Schneiderwinklová)
• 68/2011 Plzeň - město (okres týž), Senecká ul.,
obnova kanalizace, negativní dozor (Sochorová)
• 69/2011 Mlečice (okres Rokycany), ppč. 1819/10,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
• 70/2011 Hlohová (okres Domažlice), ppč. 877/10,
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stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Hereit)
• 71/2011 Milavče (okres Domažlice), malá vodní nádrž
Božkovy, zpráva o dozoru (Hereit)
• 72/2011 Česká Kubice (okres Domažlice), stavba
kanalizace a vodovodu, zpráva o dozoru (Hereit)
• 74/2011 Domažlice (okres týž), Žižkova a Klímova
ulice, plynovod, investorská zpráva (Hereit)
• 76/2011 Stříbro (okres Tachov), rozšíření expedice fy
Kermi, zpráva o dozoru (Sochorová)
• 77/2011 Holoubkov (okres Rokycany), Holoubkovský
rybník, dozor (Sochorová)
• 78/2011 Holoubkov (okres Rokycany), výstavba
rodinného domu, dozor (Sochorová)
• 79/2011 Borek u Rokycan (okres Rokycany),
kanalizace v rámci stavby Čistá Berounka, zpráva
o dozoru (Sochorová)
• 80/2011 Pavlovsko (okres Rokycany), ppč. 272/21,
stavba vodovodu, zpráva o dozoru (Smetana)
• 81/2011 Domažlice (okres týž), Mánesova
a Thomayerova ulice, kabely NN, zpráva o dozoru
(Hereit)
• 82/2011 Domažlice (okres týž), most v ulici Npor.
Bartošky, přeložka VN a NN, investorská zpráva
(Hereit)
• 83/2011 Nový Kramolín (okres Domažlice), dešťová
a splašková kanalizace, zpráva o dozoru (Hereit)
• 84/2011 Starý Spálenec (okres Domažlice), obnova
toku Medvědího potoka a výstavba tůní, zpráva
o dozoru (Hereit)
• 85/2011 Bukovec (okres Plzeň - sever), ppč. 324/6,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Smetana)
• 86/2011 Domažlice (okres týž), prodloužení vlečky do
fy Agropodnik a.s., investorská zpráva (Hereit)
• 87/2011 Rokycany (okres týž), kostel Panny Marie
Sněžné, investorská zpráva (Čechura)
• 88/2011 Čemíny (okres Plzeň-sever), stavba
vodovodu, investorská zpráva (Čechura)
• 89/2011 Osvračín (okres Domažlice), výstavba polních
cest a kanalizace, nálezová zpráva (Hereit)
• 90/2011 Kdyně (okres Domažlice), rekonstrukce
a přístavba sokolovny, investorská zpráva (Hereit)
• 91/2011 Domažlice (okres týž), protipovodňová
opatření na Zubřině, investorská zpráva (Hereit)
• 92/2011 Dolní Lukavice (okres Plzeň - jih), ppč. 76/1,
stavba rodinného domu (Smetana)
• 93/2011 Újezd (okres Domažlice), ppč. 1107/20,
stavba rodinného domu, zpráva o dozoru (Hereit)
• 94/2011 Chodov (okres Domažlice), kanalizace, V.
etapa, investorská zpráva (Hereit)
• 95/2011 Plzeň (okres Plzeň - město), Technologický
park, zpráva o dozoru (Sochorová)
• 96/2011 Horšov (okres Domažlice), drůbežárna,
stavba studny a vodovodu, zpráva o dozoru
(Sochorová)
• 97/2011 Nekmíř (okres Plzeň - sever), stavba
rodinného domu, zpráva o dozoru (Sochorová)
• 98/2011 Doubrava (okres Plzeň - sever), stavba
rodinného domu, zpráva o dozoru (Sochorová)
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• 99/2011 Chlumy (okres Plzeň - jih), stavba rodinného
domu, zpráva o dozoru (Sochorová)
• 100/2011 Vochov (okres Plzeň - město), stavba
rodinného domu, zpráva o dozoru (Sochorová)
• 102/2011 Domažlice (okres týž), Žižkova ulice,
kanalizace, zpráva o dozoru (Hereit)
• 103/2011 Domažlice (okres týž), Vrbova ulice, veřejné
osvětlení, zpráva o dozoru (Hereit)
• 104/2011 Čermná (okres Domažlice), stavba polních
cest, investorská zpráva (Hereit)
• 105/2011 Kanice (okres Domažlice), stavba polních
cest, investorská zpráva (Hereit)
• 106/2011 Domažlice (okres týž), rekonstrukce mostu
22-004, investorská zpráva (Hereit)
• 107/2011 Brnířov (okres Domažlice), výstavba
kanalizace, investorská zpráva (Hereit)
• 108/2011 Bukovec (okres Plzeň - město), kanalizace,
investorská zpráva (Smetana)
• 109/2011 Líšná (okres Rokycany), kostel sv. Petra,
přípojka NN, investorská zpráva (Čechura)
• 110/2011 Rokycany (okres týž), výstavba VN, nálezová
zpráva (Schneiderwinklová)
• 112/2011 Plzeň (okres Plzeň - město), Skvrňany,
rekonstrukce atlet. stadionu, zpráva o dozoru
(Schneiderwinklová)
• 113/2011 Kout na Šumavě (okres Domažlice),
výstavba kanalizace, investorská zpráva (Hereit)
• 114/2011 Zahořany (okres Domažlice), výstavba
vodovodu, investorská zpráva (Hereit)
• 115/2011 Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice),
přístavba fy Rosenberg, zpráva o dozoru (Hereit)
• 116/2011 Domažlice (okres týž), kanalizace, Čistá
Berounka, investorská zpráva za období červenec až
prosinec 2011 (Hereit)
• 117/2011 Stříbro (okres Tachov), ppč. 3215/1, výkop
sondy pro OK, zpráva o dozoru (Smetana)
• 118/2011 Hřešihlavy (okres Rokycany), vrtaná studna
a vodovodní přípojka, předběžná zpráva (Sochorová)
• 119/2011 Lužany (okres Plzeň - jih), ppč. 809/5,
plynovodní přípojka, zpráva o dozoru (Smetana)
• 120/2011 Bukovník (okres Klatovy), kostel sv. Václava,
nálezová zpráva (Čechura)
• 121/2011 Kyšice (okres Plzeň - sever), zasíťování
pozemků pro výstavbu RD, investorská zpráva
(Schneiderwinklová)
• 122/2011 Kaznějov (okres Plzeň - sever), dobývací
prostor I, investorská zpráva (Braun)
• 123/2011 Nýřany (okres Plzeň - sever), rekonstrukce
koupaliště, investorská zpráva (Braun)
• 124/2011 Vejprnice (okres Plzeň - sever), rekonstrukce
vodovodu, investorská zpráva (Braun)
• 125/2011 Třemošná (okres Plzeň - sever), poloha Pod
Vysokou mezí, výstavba silnice a páteřní kanalizace,
investorská zpráva (Braun)
• 128/2011 Plzeň - Újezd (okres Plzeň - město), stavba
rodin. domu, dohled negativní (Sochorová)
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Odborné zpracování nálezových souborů a další
výzkumná činnost
Zpracování nálezů z výzkumu v Osvračíně (okres
Domažlice), kde byla v roce 2010 na kraji m. č. Mimov
(okres Domažlice) nalezena polozemnice z přelomu 12.
a 13. století a vypracování nálezové zprávy (čj. 89/2011
OZAV).
Zahájení zpracování a kreslení keramiky z výzkumu
v Domažlicích (okres týž) v Husově ulici v roce 2009
Zpracování souboru nálezů z výzkumů v Bukovci (okres
Plzeň - město), ppč. 324/6 a 324/7.
Tvorba základního soupisu nálezů z výzkumu
v Radobyčicích (okres Plzeň - město) v roce 2006.
Zpracování souboru keramických nálezů z časně
eneolitického hliníku ze Starého Plzence (okres Plzeň - jih),
z výzkumu z let 2001 - 2002.
Zpracování nálezového fondu: keramiky a kachlů
z Chanovic (spolupráce s muzeem Dr. B. Hostaše
v Klatovech)
Zpracování archeologických a osteologických nálezů
z výzkumu novověkého hřbitova v Poběžovicích (okres
Domažlice).
Zpracování souboru raně středověkých nálezů ze
hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané nad
Mží (okres Plzeň-sever).
Postupné zpracovávání nálezů z Přeštic, Rybovy ul., čp.
154 (2008-2009).
Vypracované posudky a vyjádření
Archeologické výzkumy
• Plzeň (okres Plzeň - město), Borská pole, návrh
rozpočtu na archeologický výzkum, čj. 1/2011.
• Domažlice (okres týž), Cihlářská a Thomayerova ulice,
plynovody, návrh rozpočtu na archeologický výzkum,
čj. 2/2011.
• Rokycany (okres týž), Jiráskova ulice, elektronické
práce pro T-Mobile, vyjádření k projektu, čj. 6/2011.
• Pláně (okres Domažlice), ČOV a kanalizační přípojka,
zpráva pro kolaudaci, čj. 9/2011.
• Všeruby (okres Domažlice), vodní zdroje, zpráva pro
kolaudaci, čj. 10/2011.
• Domažlice (okres týž), Žižkova ulice, plynovod, návrh
rozpočtu na archeologický výzkum, čj. 18/2011.
• Domažlice (okres týž), plynovod v ulici Na Milotově,
zpráva pro kolaudaci, čj. 19/2011.
• Domažlice (okres týž), rekonstrukce Havlíčkovy ulice,
zpráva pro kolaudaci, čj. 31/2011.
• Domažlice (okres týž), rekonstrukce Žižkovy ulice,
zpráva pro kolaudaci, čj. 32/2011.
• Domažlice (okres týž), stavba chodníku mezi
Domažlicemi a Havlovicemi, I. etapa, zpráva pro
kolaudaci, čj. 33/2011.
• Domažlice (okres týž), rekonstrukce Hradské, Vodní
a Chodské ulice, zpráva pro kolaudaci, čj. 34/2011.
• Domažlice (okres týž), rekonstrukce Břetislavovy ulice,
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zpráva pro kolaudaci, čj. 35/2011.
• Havlovice (okres Domažlice), výstavba komunikace
pro obytnou zónu, zpráva pro kolaudaci, čj. 36/2011.
• Záluží u Sušice (okres Klatovy), kravín, silážní jáma,
zpráva pro kolaudaci, čj. 51/2011.
• Hradešice u Sušice (okres Klatovy), jímka na bioplyn,
zpráva pro kolaudaci, čj. 52/2011.
• Sušice (okres Klatovy), parkoviště, zpráva pro
kolaudaci, čj. 53/2011.
• Trhomné (okres Plzeň - sever), stavba rodinného
domu, zpráva pro kolaudaci, čj. 54/2011.
• Újezdec u Měcholup (okres Klatovy), vyjádření
k projektu, čj. 56/2011.
• Čermná a Kanice (okres Domažlice), výstavba polních
cest, plynovod, návrh rozpočtu na archeologický
výzkum, čj. 61/2011.
• Domažlice (okres týž), přeložka VN a NN u mostu přes
Zubřinu, návrh rozpočtu na archeologický výzkum, čj.
66/2011.
• Chodská Lhota (okres Domažlice), dostavba
kanalizace, vyjádření ke stavbě, čj. 67/2011.
• Loučim (okres Domažlice), obnova poutního místa,
zpráva pro kolaudaci, čj. 73/2011.
• Jindřichova Hora (okres Domažlice), přípojka NN pro
parcelu č. 10, zpráva pro kolaudaci, čj. 75/2011.
• Loučim (okres Domažlice), výstavba veřejného
vodovodu, vyjádření ke stavbě, čj. 101/2011.
• Rokycany (okres týž), RWE výměníková stanice,
vyjádření ke stavbě, čj. 111/2011.
• Ejpovice (okres Rokycany), výstavba haly společnosti
Geis CZ s.r.o., vyjádření ke stavbě
• Plzeň (okres Plzeň - město), Kotíkovská ulice, bytové
domy, Ing. Pašek, AVE architekt, a.s., Plzeň, vyjádření
ke stavbě.
Recenzní posudky pro odborný tisk
Zpracování recenzních posudků pro časopisy:
Archeologické výzkumy v jižních Čechách, Archeologické
výzkumy v západních Čechách, Památky západních Čech,
Minulostí západočeského kraje (P. Břicháček).
Zpracování SAS a databáze IDTAV.
Revize dosavadních záznamů a aktualizace za rok 2011
(A. Kordíková, P. Schneiderwinklová) a vedení databáze
IDTAV (P. Schneiderwinklová)
Zpracování stavebně historických průzkumů.
Břicháček,P. - Jirásko,L. - Šindelář,J.: Stavebně historický
a umělecko historický průzkum kostela sv. Jana Křtitele
v Dešné (o. Jindřichův Hradec), 57 str., 47 obr.

Oddělení starších dějin
Jako odborná činnost jsou vykazovány nálezové
zprávy archeologických výzkumů, dokumentační činnost
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při zpracování sbírek, investorské zprávy o ZAV, hlášení
o archeologických nálezech, posudky, různé rešerše atp.
Základní výzkum probíhal mj. v souvislosti s přípravou
výstav, tedy studium a sběr dat k historii česko-italských
vztahů v Plzni k výstavě „Itálie a italské v Plzni“ (I - II 2011;
dr. M. Hus a mgr. T. Bernhardt, výstava byla otevřena
v únoru 2011), patří sem i příprava výstavy „Expedice
středověk“ na konci roku (Orna, Dudková), také autorský
podíl na výstavách cizích subjektů (dr. M. Hus - šlo o 4
výstavy a expozice). Odbornou činností je také studium
struktury, uniforem a hodnostního označení celní správy
pro účast na konferenci, rsp. numismatické a militární
podklady pro přednášku o zlatém ruském pokladu a čsl.
legiích (dr. M. Hus) i studium pro další přednášky a účasti
na konferencích ostatních pracovníků.
Nesbírkotvorné záchranné archeologické výzkumy
okr. Plzeň - město:
• Plzeň, Americká ulice, obnova vodovodu, 1. + 2. Etapa
(Orna)
• Plzeň, obchodní centrum Borská pole, restaurace
McDonald´s (Orna)
• Plzeň - Božkov, V Bukové, kNN, kVN (Orna)
• Plzeň - ul. Božkovská, Úslavská, Guldenerova,
rekonstrukce NTP + přípojky (Orna)
• Plzeň - Bukovec, Haltýřská 65/10 kNN (Orna)
• Plzeň - Červený Hrádek, poz. č. 304, výstavba
rodinného domu (Orna)
• Plzeň, Čistá Berounka, etapa II, část A - intenzifikace
ČOV (Orna)
• Plzeň, Domažlická parc. č. 1624, kabel NN (Orna)
• Plzeň, náhrada DTS EDEN, kabely VN, NN (Orna)
• Plzeň, Hřbitovní, reko MS (Orna)
• Plzeň, Hřbitovní, rekonstrukce STL RS + přetlakování
STP (Orna)
• Plzeň, Hřímalého ul., rekonstrukce NTP + přípojky
(Orna)
• Plzeň, Husovo náměstí, rekonstrukce STL, NTL +
přípojky (Orna)
• Plzeň, K Losiné, podzemní kabelové elektrické vedení
(Orna)
• Plzeň - Karlovarská, rekonstrukce tramvajové trati II.
etapa (Orna)
• Plzeň, Klatovská 7, horkovodní přípojka pro BOST
Plzeň s.r.o.
• Plzeň - Lobzy, Rolnické nám., ul. Ke střelnici, obytný
dům (Orna)
• Plzeň, Masarykova 34, kabel NN (Orna)
• Plzeň, Na Jíkalce 6, horkovodní přípojka (Orna)
• Plzeň, nám. Míru, stavební úpravy STL, NTL + přípojky
(Orna)
• Plzeň - Nová Hospoda, vymístění STL RS (Orna)
• Plzeň, Pod Vrchem, stavební úpravy NTL + přípojky
(Orna)
• Plzeň - Radobyčice, ulice Do Štěnovic, U Pole,
výkopové práce (Orna)
• Plzeň, Riegrova 5, horkovodní přípojka (Orna)
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• Plzeň, obnova Skvrňanského sběrače (Orna)
• Plzeň, Smetanovy sady 13, přípojka horkovodu (Orna)
• Plzeň - Újezd, Na Radosti 6, rekonstrukce rodinného
domu (Orna)
• Plzeň - Újezd, Ve Dvoře 4, parc. č. 45, stavba garáže
(Orna)
• Plzeň, V Hájku p.č. 277-2,282-38, knn (Orna)
• Plzeň - Valcha, U Černého Mostu, TS, kabel VN, kabel
NN (Orna)
• Plzeň, Vejprnická, plynofikace STL přípojky (Orna)
• Plzeň, Vejprnická, úprava VTL RS (Orna)
• Plzeň, Veleslavínova, Perlová, horkovod včetně
přípojek (Orna)
• Plzeň,Veská 90/20 - kNN (Orna)
• Plzeň, tř. Vojtěcha Rojíka, stavební úpravy NTP +
přípojky (Orna)
• Plzeň - Výsluní směr k Liticím, výkopové práce (Orna)
• Plzeň, ulice Zelenohorská, Na Bajnarce, K Starým
Valům, Sporná, K Češníkům, Za Vodárnou, výstavba
podzemního elektrického kabelového vedení (Orna)
okr. Plzeň - jih:
• Starý Plzenec, Baslova ulice, řadový dům se 4 BJ
(Orna)
• Starý Plzenec, Bezručova ul. 389, základy pro halu na
obrábění kovů (Orna)
• Stod, Stříbrská ul., areál firmy Karpem, budování
přístavby objektu (Dudková)
okr. Plzeň - sever:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bítov, vedení N (Orna)
Hracholusky, p38/47, kabel NN (Orna)
Chotíkov, parc. č. 693/45, 56, kabel NN (Orna)
Kaznějov, Mrtnická, rozvod kNN (Dudková)
Kožlany, V Ouvoze č.k. 3623-74, kNN (Orna)
Líně, Na Vypichu, parc. č. 1249/1 - 16, VN, TS, NN
(Dudková)
Plasy, Konvent,rek.vzd. a kab NN (Dudková)
Plasy, Žebnická č.k.312, kNN, (Dudková)
Senec u Plzně, stavba RD, parc. č. 1032/36 (Orna)
Třemošná, Pod vysokou mezí, budování sítí pro 15 RD
(Dudková)
Třemošná, U potoka č. k.1563, vzNN (Dudková)
Vochov, p. 447/2, kabel NN (Orna)
Zruč - Senec, ppč. 783/82, stavba RD a garáže
(Dudková)

okr. Rokycany:
• Litohlavy, dostavba chodníků (Orna)
• Rokycany (Žďárská cesta 2250/8, kabel NN (Orna)
okr. Domažlice:
• Horšovský Týn, vVN, kVN, TS, kNN (Dudková)
• Horšovský Týn, stavební úpravy STL plynovodu
(Dudková)
• Horšovský Týn, parcela č. 150/9, přístřešek pro
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parkování (Dudková)
• Horšovský Týn, Masarykova ulice, přípojka kanalizace
(Dudková)
• Horšovský Týn, Masarykova 85, parc. č. 382,
vodovodní aj. přípojky (Dudková)
• Horšovský Týn, náměstí Republiky č.p. 52 a 59, HDPE
pro optické kabely (Dudková)
• Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče, překládka kabelu
veřej. osvětlení (Dudková)
• Kdyně, supermarket Tesco+- parkoviště
Nálezové a investorské zprávy, zprávy o provedení
výzkumu, vyjádření k provedení záchranného
archeologického výzkumu:
(Čísla jednací oddělení starších dějin, fond HA)
• 1/2011 Horšovský Týn (o.DO), Stavba RD, p.p.č.
1917/7, k.ú. Horšovský Týn, vyjádření k provedení ZAV
(Dudková)
• 2/2011 Horšovský Týn (o.DO), Stavba RD, p.p.č.
1917/8, k.ú. Horšovský Týn, vyjádření k provedení ZAV
(Dudková)
• 3/2011 Plzeň, V Obilí, parc. Č. 688/3. kVN, TS, kNN,
vyjádření k projektu stavby (Orna)
• 4/2011 Chrást - Dolany, propoj VN, vyjádření
k projektu stavby (Orna)
• 5/2011 Plzeň, Borská pole, montážní závod f.
Driessen, II. etapa, vyjádření k dokumentaci pro SP
(Orna)
• 6/2011 Plzeň, Klatovská 7, horkovodní přípojka pro
BOST Plzeň s.r.o., zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 7/2011 Stod, Stříbrská ul. Areál f. Karpem - budování
přístavby objektu, zpráva o provedení výzkumu
(Dudková)
• 8/2011 Horšovský Týn (o.DO), Změna parkování ve
Vančurově ulici, vyjádření k provedení ZAV (Dudková)
• 9/2011 Plzeň, Na Jíkalce 6, horkovodní přípojka,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 10/2011 Plzeň, K Losiné, podzemní kabelové
elektrické vedení, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 11/2011 Koloveč, garáže u TS Škola - kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
• 12/2011 Senec u Plzně, stavba RD, parc. č. 1032/36,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 13/2011 Plzeň, ulice Zelenohorská, Na Bajnarce,
K Starým Valům, Sporná, K Češníkům, Za Vodárnou,
výstavba podzemního elektrického kabelového
vedení, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 14/2011 Kaznějov, Mrtnická, rozvod kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
• 15/2011 Chotíkov čp.15-čp.111, vzNN a Chotíkov,
čp.91,přel.příp.vzNN, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
• 16/2011 Zbiroh, parc. č. 267/18, 267/1, přípojka
splaškové kanalizace, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
• 17/2011 Koloveč, Palackého ulice, kabelizace 0,4kV,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
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• 18/2011 Plzen - Bukovec, Haltýrská 65/10 - kNN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 19/2011 Bukovec u H. Týna, vedení NN, DTS,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 20/2011 Plzeň, Riegrova 5, horkovodní přípojka,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 21/2011 Šťáhlavy, p.p.č. 591/3, RD - vVN, TS,kNN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 22/2011 Chrástov, vzNN, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
• 23/2011 Kdyně, Supermarket Tesco, prodejna
s parkovištěm a příjezdnou komunikací, investorská
zpráva (Orna)
• 24/2011 Všenice, p147/1, VN TS NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
• 25/2011 Babylon, výměna vzdušného vedení za
zemní kabel NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 26/2011 Plzeň, úprava JZ části historického jádra,
okolí divadla J.K. Tyla - kavárna a předprodej
vstupenek, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 27/2011 Plasy, Žebnická č.k.312, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
• 28/2011 Horšovský Týn, Masarykova ulice, přípojka
kanalizace, zpráva o provedení výzkumu (Dudková)
• 29/2011 Horšovský Týn vVN, kVN, TS, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
• 30/2011 Horšovský Týn, parcela č. 150/9, přístřešek
pro parkování, zpráva o provedení výzkumu (Dudková)
• 31/2011 Plzeň, Za Rybárnou p. č. 818/1, 6 - kab. NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 32/2011 Zbiroh, K Praporci 479, kanalizační přípojka,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 33/2011 Třímany, obec Kladruby, komplexní
pozemková úprava, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 34/2011 Svinná, čp.8,TS; vzduch VN; kabel NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 35/2011 Losiná, parcely č.1114/4,6,3 - VN, TS, kN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 36/2011 Kožlany, V Ouvoze č.k. 3623-74, kNN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
• 37/2011 Horšovský Týn, Pod Loretou parc.č. 1907/3,
garáž, vyjádření k provedení ZAV (Dudková)
• 38/2011 Plasy, parc. č. 362/20 a 363/12, kabel NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 39/2011 Plzeň - Gerská ul., obchodní centrum,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 40/2011 Rokycany, Žďárská cesta p. 2250/8, kabel
NN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 41/2011 Plzeň - Výsluní směr k Liticím, výkopové
práce, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 42/2011 Plzeň - Radobyčice, ulice Do Štěnovic,
U Pole, výkopové práce, zpráva o provedení výzkumu
(Orna)
• 43/2011 Plzeň - Valcha, U Černého Mostu, TS, kabel
VN, kabel NN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 44/2011 Losiná, parc. č. 402/1 - kabel NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
• 45/2011 Plzeň, Hřímalého ul., rekonstrukce NTP +
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přípojky, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 46/2011 Křivce, p. 836_1, kabel NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
• 47/2011 Plzeň, V Hájku p.č. 277-2,282-38, knn,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 48/2011 PLZEŇ - ul. Božkovská,Úslavská,Guldenerova,
rekonstrukce NTP + přípojky, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
• 49/2011 Litohlavy, dostavba chodníků, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
• 50/11 - Plzeň, obchodní centrum Borská pole,
restaurace McDonald´s, stavební úprava okolí, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
• 51/2011 Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče,
překládka kabelu veřejného osvětlení, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
• 52/2011 Plasy, Konvent,rek.vzd. a kab NN, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
• 53/2011 Plzeň, Čistá Berounka, etapa II, část A intenzifikace ČOV, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 54/2011 Osvračín, parc. č. 212/3, 1799, 1756,
přípojka závěsného kabelu, vyjádření k provedení ZAV
(Orna)
• 55/2011 Dýšina, Do Křemší. 1472/1, kabel NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 56/2011 Havlovice, obytná zóna 10 RD - kNN, TS,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 57/2011 Kdyně Hájovna, parc. č. 323/15 - NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 58/2011 Plzeň - Újezd, lokalita RD, kVN, kNN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 59/2011 Částkov, p 7-3 a 7-4, vzduch NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
• 60/2011 Bezdružice, p.860, kabel NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
• 61/2011 Drahotín č.p. 36 - vedení NN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
• 62/2011 Plzeň, tř. Vojtěcha Rojíka, stavební úpravy
NTP + přípojky, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 63/2011 Tynákov, parc. č. 1713/126, zahradní altán
a studna, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 64/2011 Plzeň, Vejprnická, úprava VTL RS, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
• 65/2011 Starý Plzenec, Baslova ulice, řadový dům se
4 bytovými jednotkami, investorská zpráva (Orna)
• 66/2011 Plzeň - Lobzy, Rolnické nám., ul. Ke střelnici,
obytný dům, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 67/2011 Luženice, parc. č. 403/2, Kopecká - kNN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 68/2011 Domažlice, Baldovská 583 - kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
• 69/2011 Blížejov, parc.č. 758/342, Bouzková - kNN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 70/2011 Plzeň, Americká, AMÁDEUS, kabel VN, TS,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 71/2011 PLZEŇ, Pod Vrchem, stavební úpravy NTL +
přípojky, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 72/2011 Klabava, p. 335_9, kabel NN, vyjádření
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k provedení ZAV (Orna)
• 73/2011 Horšovský Týn, Masarykova 85, parc. č. 382,
vodovodní a odpadní přípojky, zpráva o provedení
výzkumu (Dudková)
• 74/2011 Plzeň - Újezd, Ve Dvoře 4, parc. č. 45, stavba
garáže, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 75/2011 Plzeň,Veská 90/20 - kNN, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
• 76/2011 Horšovský Týn, Tyršova 268, č. st. parcely
511/1, zděná kůlna, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 77/2011 Plzeň - Karlovarská, rekonstrukce tramvajové
trati II. etapa, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 78/2011 Horšovský Týn, Masarykova 85, parc. č.
382, výkop kolektoru pro tepelné čerpadlo, vyjádření
k provedení ZAV (Dudková)
• 79/2011 Horšovský Týn, Masarykova 85, parc. č.
382, stavba dřevěné kolny, vyjádření k provedení ZAV
(Dudková)
• 80/2011 Tlumačov č. p. 12, Ledvina - kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
• 81/2011 Chrastavice, parc. č. 134/1 - kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
• 82/2011 Hromnice, od TS Obec 1, směr Býkov, vedení
NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 83/2011 Plzeň, nám. Míru, stavební úpravy STL, NTL +
přípojky, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 84/2011 Horšovský Týn, náměstí Republiky č.p. 52
a 59, napojení HDPE trubek pro optické kabely, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
• 85/2011 Plzeň, U letiště II, obchodní zóna, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
• 86/2011 Plzeň - Újezd, Na Radosti 6, rekonstrukce
rodinného domu, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 87/2011 Plzeň - Nová Hospoda, vymístění STL RS,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 88/2011 Plzeň, Vejprnická, plynofikace STL přípojky,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 89/2011 Lochousice, u kasáren - kabel NN, vzduch
NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 90/2011 Doubrava, u TS Mateřská šk. č.k.447-kNN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 91/2011 Plzeň, Masarykova 34, kabel NN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
• 92/2011 Plzeň, Borská 40, Škoda inv., kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
• 93/2011 Pocínovice č.p. 196 - kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
• 94/2011 Líně, Na Vypichu, parc. č. 1249/1 - 16, VN,
TS, NN, zpráva o provedení výzkumu (Dudková)
• 95/2011 Ejpovice, parc. č. 183/2, kabel a vzduch NN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 96/2011 Horšovský Týn, Gorkého č.p.79, stavba
domovního rozvodu plynu, vyjádření k provedení ZAV
(Dudková)
• 97/2011 Zruč - Senec, ppč. 783/82, stavba RD
a garáže, zpráva o provedení výzkumu (Dudková)
• 98/2011 Hůrky, parc. č. 76/94 - 97, 80/7, vzduch
a kabel NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
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• 99/2011 Plzeň, náhrada DTS EDEN, kabely VN, NN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 100/2011 Oprechtice - Levcův mlýn - propoj VN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 101/2011 Třemošná, u potoka č. k.1563, vzNN, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
• 102/2011 Třemošná, Pod vysokou mezí, budování sítí
pro 15 RD, zpráva o provedení výzkumu (Dudková)
• 103/2011 Plzeň, Radčická, parc. č. 10640/7, vedení
NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 104/2011 Plzeň, Sulkovská, parc. č. 2331/57, kabel
NN, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 105/2011 Nový Spálenec čp. 7, kNN, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
• 106/2011 Nahošice, parc. č. 585/9, Zůnová - vedení,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 107/2011 Mlýneček, parc. č. 3557/5, přípojka NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 108/2011 Plzeň - Božkov, V Bukové, kNN, kVN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
• 109/2011 Bezděkov u Radnic čp. 51, připojení kNN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 110/2011 Meclov č. p. 1, Charita - vedení NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 111/2011 Hracholusky, p38/47, kabel NN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
• 112/2011 Plzeň, Husovo náměstí, rekonstrukce STL,
NTL + přípojky, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 113/2011 Ohnišťovice, komplexní pozemkové úpravy,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 114/2011 Třebnice u Domažlic, komplexní pozemkové
úpravy, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 115/2011 Rokycany, Žďárská cesta, če. 87, kabel NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 116/2011 Meclov, parc. č. 1205, SŽDC - kNN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 117/2011 Tlumačov - veřejné osvětlení, 3. etapa,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 118/2011 Starý Plzenec, Bezručova 389, základové
patky haly obrábění kovů, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
• 119/2011 Plzeň, Americká ulice, obnova vodovodu, 1.
a 2. etapa, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 120/2011 Plzeň Bukovec, Haltýřská 65/10 kNN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 121/2011 Plzeň, Hřbitovní, rekonstrukce STL RS +
přetlakování STP, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 122/2011 Chotěšov, č. p. 167, úprava zahrady, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
• 123/2011 Plzeň, Hřbitovní, reko MS, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
• 124/2011 Plzeň, Veleslavínova 15-42, stavební úpravy
STL, NTL + přípojky, nálezová zpráva (Orna)
• 125/2011 Horšovský Týn, stavební úpravy STL
plynovodu, zpráva o provedení výzkumu (Dudková)
• 126/2011 Plzeň, obnova Skvrňanského sběrače,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 127/2011 Cheznovice, připojení pozemku parc. č.

Výroční zpráva 2011
131/2, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 128/2011 Plzeň, Studentská 50, napojení objektu na
optickou síť, vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 129/2011 Plzeň, Smetanovy sady 13, přípojka
horkovodu, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 130/2011 Vochov, p. 447/2, kabel NN, zpráva
o provedení výzkumu (Orna)
• 131/2011 Bítov, vedení NN, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
• 132/2011 Plzeň, Domažlická parc. č. 1624, kabel NN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 133/2011 Chotíkov, parc. č. 693/45, 56, kabel NN,
zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 134/2011 Plzeň, Mohylová 440/58, Kaasová, kNN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 135/2011 Domažlice, náměstí Míru 133, kNN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 136/2011 Plzeň, kiosková transformační stanice fy
Reks - Nem, s.r.o., vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 137/2011 Plzeň, Pod Stráží p. č. 441/10, kabel NN,
vyjádření k provedení ZAV (Orna)
• 138/2011 Plzeň, Veleslavínova, Perlová, horkovod
včetně přípojek, zpráva o provedení výzkumu (Orna)
• 139/2011 Horšovský Týn, Gorkého 6, změna připojení
kanalizace a vodovodu, zpráva o provedení výzkumu
(Dudková)
• 140/2011 Horšovský Týn, ul. 5.května, zpráva
o provedení výzkumu (Dudková)
• 141/2011 Plzeň - Červený Hrádek, poz. č. 304,
výstavba rodinného domu, zpráva o provedení
výzkumu (Orna)
• 142/2011 Starý Plzenec, HDPE pro OK, vyjádření
k provedení ZAV (Orna)
• bez č.j. - Strážov, zahrada ZŠ, nález středověkých
mincí, hlášení o archeologické akci (Hus)

Oddělení novějších dějin
• Budování expozice Muzea církevních dějin plzeňské
diecéze ve spolupráci s ostatními zainteresovanými
institucemi, které se podílí na jeho vzniku (Plzeňská
diecéze, Atelier Soukup, Regionální rozvojová
agentura plzeňského kraje). Zpracovávané okruhy:
církevní umění v ikonografických souvislostech,
církevní rok, dějiny plzeňské diecéze, řádu
a františkánského kláštera, dějiny klášterů na území
diecéze, osobnosti víry (Krčmář).
• Zpracovávání tématu Poutních míst a míst zvláštní
zbožnosti. Zpracováno 12 lokalit. (Krčmář).
• Zpracovávání tématu devastovaných a zaniklých
sakrálních památek - kostelů po roce 1945 na území
českobudějovické diecéze (soupis, lokalizace, historie,
dokumentace) - předpokládaný publikační výstup
(Krčmář).
• Průběžné doplňování databáze s fotografiemi rozšíření
kultu sv. Jana Nepomuckého (Krčmář).
• Dokumentace, historie a stavební podoba Plzně předpokládaný publikační výstup (Krčmář).
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• Zpracování témat současné neonacistické scény
(Krčmář).
• Odborné zpracovávání života a díla A. Holuba životopisné údaje, zpracování sbírkových předmětů,
fotografická katalogizace (Vyletová)
• Sokol v Plzeňském kraji - odborná příprava
a zpracování sbírek k předpokládané výstavě
(Vyletová).
• Odborné zpracování sbírky diapositivů fotografa
Bence (Tománková).
• Zpracování událostí roku 1953 v Plzni metodou orální
historie - 14 rozhovorů s pamětníky, jejich zpracování,
rukopis, sběr doprovodného materiálu, archivní
průzkum - externě (Palivodová).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Byla i nadále prováděna revize odborných určení
jednotlivých sbírkových předmětů. Konkrétně se jednalo
o skupiny z fondu grafiky (plakáty), orientu (čínský textil),
keramiky a skla. Současně byly poskytovány odborné
konzultace institucím a soukromým osobám.
Byly připravovány podklady pro výstavy v Západočeském
muzeu v Plzni - 10 + 1 arabská pohádka, Mistři plakátu. Dále
byly připravovány podklady pro výstavu a katalog s názvem
„Z Nového Světa do celého světa - 300 let harrachovského
skla“ ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem
v Praze. Uměleckoprůmyslové oddělení se účastnilo
mezinárodního projektu s názvem “Research and
Evaluation of Japanese Buddhist Art in European
Museums” ve spolupráci s The Hosei University Research
Center for International Japanese Studies v Tokiu, jehož
výstupem bude mezinárodní internetová databáze
japonského buddhistického umění v evropských muzeích
a publikace s názvem „Japanese Buddhist Art in European
Collections“.

Oddělení národopisné
Oddělení poskytuje metodickou pomoc jak odborníkům,
tak laické veřejnosti v jejich badatelské činnosti buď
v badatelně oddělení, nebo v některých případech také
korespondenčně.

Oddělení paleontologické
V průběhu roku bylo odborně určeno 3619 sbírkových
předmětů (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Doc. RNDr. Petr
Kraft, Csc., Ing Jan Bureš).

Oddělení botanické
• Cílený či příležitostný floristický průzkum, ověřování
výskytu vzácných druhů apod.: Plzeň a okolí, jižní
a severní Plzeňsko, Brdy, Bezdružicko, Doupovské
vrchy, Slavkovský les - desítky dílčích lokalit (O. Peksa,
S. Pecháčková, J. Nesvadbová).
• Preparace a determinace sebraného materiálu (O.
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Peksa, S. Pecháčková, J. Nesvadbová).
• V rámci průzkumu vřešovišť proběhl floristický
průzkum lokalit: Plánicko: Velenovy, Zdebořice,
Kvášňovice; Plzeňsko: Stod, Vysoká, Litice-Tyršův sad,
Chotíkov, Třemošná, Orlík, Krkavec, Kamenný rybník
(O. Peksa, S. Pecháčková)
• Ve spolupráci s KÚ Plzeňského kraje a se
Západočeskou pobočkou ČBS se uskutečnil floristický
průzkum lokalit: Svaté pole u Horažďovic 11. 5.,
Přešínsko 17. 5. Zámkovská hora, Ostřetice 24. 6. (J.
Nesvadbová); Zbůch, Chotěšov, 28. 9. (J. Nesvadbová,
S. Pecháčková).
• Mapování aktuálního výskytu invazního druhu
Impatiens glandulifera v západních Čechách (J.
Nesvadbová, S. Pecháčková, O. Peksa)
• Průzkum epifytických lišejníků v Doupovských vrších
(8.-10. 4., 9.-11. 5., 17.-19. 6.) - dlouhodobý projekt
s L. Syrovátkovou z PřF UK a J. Vondrákem z BÚ AVČR
(O. Peksa).
• Průzkum epifytických lišejníků v NP České Švýcarsko
a CHKO Labské pískovce (1.-3. 11.) - dlouhodobý
projekt s D. Svobodou z PřF UK a F. Boudou z NM (O.
Peksa).
• NPP Křížky (CHKO Slavkovský les) - jednání
o managementu lokality za účelem ochrany
společenstev lišejníků na vřesovištích (účast zástupců
AOPK ČR, FŽP ČZU, ZČM), 13. 10.; založení trvalých
ploch pro sledování vlivu managementu na lišejníky,
18. 10. (O. Peksa).
• Bývalý vojenský prostor na Šlovickém vrchu u Dobřan
- terénní průzkum, jednání o managementu
s Historicko-kulturní komisí města Dobřany (společná
aktivita s J. Koptíkem z DAPHNE ČR a V. Hrdonkou
z Dobřan - O. Peksa).
• Příprava a vyhlášení II. čs. lichenologické konference,
29. 2. - 2. 3. 2012, terénní stanice BÚ AVČR Lužnice
(O. Peksa).
• Kontrola a doplnění návrhu projektu GAUK L.
Syrovátkové (PřF UK) „Ztracený syn nebo tajemný
cizinec? Genetická studie lišejníku Evernia divaricata“
(O. Peksa).
• Výzkum lichenizovaných řas (fotobiontů) - výzkum
diverzity, ekologie a specificity fotobiontů lišejníků r.
Lecanora, Lepraria, Cladonia, Stereocaulon, příprava
vzorků pro výzkum fotobiontů ve společenstvech
stepních lišejníků z Orenburského regionu, Rusko
(sběr vzorků, extrakce, sekvenování DNA, kultivace
řas atd.) - probíhá ve spolupráci s PřF UK v Praze, BÚ
AVČR a Karl-Franzes Universität in Graz (O. Peksa).
• Výzkum lučních společenstev - dlouhodobý projekt ve
spolupráci s BÚ AV (S. Pecháčková).
• Květena Brd - společný projekt Hornického muzea
Příbram (R. Hlaváček), ZČM, a dalších institucí terénní průzkum, úprava databáze lokalit, tvorba
komentářů k nalezeným druhům (S. Pecháčková, J.
Nesvadbová).
• Doplňky ke druhé verzi Komentovaného červeného
seznamu květeny jižní části Čech (Epipactis palustris,
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•

•

•
•
•
•

Botrychium matricariifolium) pro Jihočeskou pobočku
ČBS (J. Nesvadbová).
Monitoring populace Spiranthes spiralis na NPP
Pastviště u Fínů (29. 4. - 1. 5., 26.-28. 8.) - dlouhodobý
projekt, jehož hlavním řešitelem je J. Brabec z Muzea
Cheb (J. Nesvadbová).
Monitoring Gentianella sturmiana - terénní průzkum
(sčítání kvetoucích exemplářů) v PR Kocelovická
draha - účast na projektu J. Brabce z Muzea Cheb (J.
Nesvadbová).
Přemístění ohrožených rostlin druhu Corynephorus
canescens z pískovny Chotíkov, sběr vzorků pro sbírku
kořenů (S. Pecháčková, O. Peksa).
Sedum hispanicum - průzkum výskytu druhu (Sušice,
Klatovsko, Chrást, Dýšina, Rakovník, Plzeň - J.
Nesvadbová).
Komentáře k článku R. Hlaváčka z HOMP „Přežijí
ohrožené druhy brdské květeny zrušení vojenského
újezdu Brdy?“ (S. Pecháčková, J. Nesvadbová).
Zpracování archivu oddělení botaniky ZČM, zpracování
knihovny rukopisů deponovaných na odd. botaniky (J.
Nesvadbová, J. Hradílková, J. Sofron).

Posudky
• Posudek na diplomovou práci L. Zemanové z FŽP ČZU
a následná oponentura 9. 6. (O. Peksa).
Recenze
• Recenze článku pro časopis Bohemia centralis (O.
Peksa).
Příprava publikací
• Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. &
Sofron J. [eds]: „Floristický kurz v Rokycanech 6.-11.
července 2003.“ (Zprávy ČBS, 2012).
• Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L.,
Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds]:
„Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.-10.
července 2010.“ (Zprávy ČBS, 2012).
• Nesvadbová J.: „Šedesátiletý RNDr. J. Cais
a Západočeské pobočka ČBS.“ (Calluna, 2012).
• Nesvadbová J. & Bureš J.: „Impatiens glandulifera
a její rozšíření na území Plzeňského a Karlovarského
kraje.“ (Calluna, 2012).
• Nesvadbová J. & Sofron J.: „Po stopách F. Malocha, Z.
Jahna a J. Hanuše do lesa Březí.“ (Calluna, 2012)
• Pecháčková S. [ed.]: „Zajímavé floristické nálezy.“
(Calluna, 2012).
• Pecháčková S. & Peksa O.: „Fytocenologická studie
acidofilních borů Plzeňska.“ (Zprávy ČBS, 2012).
• Řídká T., Peksa O, Rai H & Škaloud P.: „Photobiont
diversity in Indian Cladonia lichens, with special
emphasis on the geographical patterns.“ (Springer
Verlag, 2012).
• Vančurová L., Muggia L., Škaloud P., Peksa O: &
Grube M.: „Are long-living lichen thalli an arena for
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photobiont variation?“ (poster na konferenci IAL7
2012, článek by měl vyjít 2012 nebo 2013).

Oddělení zoologické
• Sčítání zimujících vodních ptáků (Vacík). Jedná se
o součást pravidelného mezinárodního sčítání (IWC),
v ČR koordinovaného Katedrou zoologie PřF UK Praha.
• Kontrola zimovišť netopýrů v západních Čechách
(Vacík, Hradská). Výsledky jsou součástí celostátního
sčítání. Zoologické oddělení akci organizuje ve
spolupráci s NP Šumava, Českou společností pro
ochranu netopýrů a Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR.
• Výzkum rozšíření, početnosti a biologie straky obecné
(Pica pica) v Plzeňském kraji (Vacík). V průběhu
roku bylo pokračováno v dlouholetém výzkumu
ve spolupráci s Katedrou biologie Pedagogické
fakulty ZČU v Plzni. Část výsledků bude publikována
v bakalářské práci.
• Pavouci (Araneida) a brouci (Coleoptera) klimatických
smrčin na Šumavě - ve spolupráci s Národním
muzeem Praha a Západočeskou pobočkou České
společnosti entomologické (Hradská, Těťál) - v roce
2011 byly v červnu a v srpnu provedeny terénní sběry.
• Shromažďování faunistických údajů z území západních
Čech (Vacík, Hradská, Těťál) - vlastním pozorováním,
sběry a od spolupracovníků. Všechny údaje jsou
zapisovány do databáze, část publikována.
• Zpracovávání témat doktorandského studia: Vliv
struktury lesních porostů a jejich fragmentace na
složení ptačích společenstev (Vacík), Karbonští
pavoukovci (Hradská).

Výroční zpráva 2011
centrální digitální repozitář šedé literatury. Západočeské
muzeum je z oblasti muzeí a galerií první instituce, které je
do projektu zapojena.
Vedoucí knihovny pokračuje ve spolupráci se
Západočeskou univerzitou, jmenovitě s Ústavem umění
a designu, na které vede dva přednáškové cykly k dějinám
knižní kultury.
Vedoucí knihovny byl dále jmenován předsedou
odborné poroty na Semináři umělecké knižní vazby ve
Žďáru n. Sázavou. Účastnil se jejího zasedání 23. června.
Na Valné hromadě, která byla součástí Semináře, byl
zvolen do 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.

Knihovna Západočeského muzea
Knihovna se podílela
prostřednictvím
svého
vedoucího
na
tvorbě
a rozšiřování informační
oborové brány ART. Jde
o významný projekt, celkem
9
velkých
muzejních
i vysokoškolských knihoven,
který je třetím svého druhu v ČR. Svým portálem umožňuje
uživatelům nejen široké vyhledávací možnosti v souborném
katalogu, ale i informační servis v oblasti umění,
architektury, uměleckého řemesla, teorie a kritiky umění,
památkové péče atd. V bráně byla samozřejmě
prezentována i činnost Západočeského muzea (výstavy,
publikace, přednášky).
Knihovna se účastní na vytváření souborného katalogu
CASLIN, do něhož přispěla za r. 2011 celkem 1.519
záznamy. Jde o náročnou odbornou katalogizaci, neboť
agentura souborného katalogu provádí pečlivou kontrolu
kvality záznamů.
V r. 2011 začala smluvní spolupráce knihovny
s Národním úložištěm šedé literatury, která vytváří

Vědecko výzkumná činnost
Ředitelství
Ústavní výzkumné úkoly
• Mergl - Harrachovské sklo ve sbírkách Západočeského
muzea v Plzni, dokončeno

Oddělení záchranných archeologických
výzkumů

Oddělení prehistorie

Granty a programové projekty

Granty a výzkumné projekty
Začala realizace přiděleného grantového projektu
s katedrou archeologie ZČU v Plzni, Univerzitou Palackého
v Olomouci a AC Olomouc „Partnerství ve výzkumu
a prezentaci archeologického kulturního dědictví“. Projekt
je financován z prostředků EU, prostřednictvím „Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Jeho cílem
jsou možnosti spolupráce muzea a jiných archeologických
pracovišť při univerzitní výuce, praktických cvičeních
i terénních výzkumech. Cílem je zapojit studenty do práce
muzejních organizací tak, aby byl usnadněn jejich přechod
do praxe (M. Metlička, A. Novotná).

• UU 10/2011 Západočeského muzea v Plzni: Počátky
laténského osídlení severního Plzeňska (M. Čechura)
Úkol byl dokončen, výstup připraven do tisku.
• UU 11A-C/2011 Západočeského muzea v Plzni: Vývoj
osídlení parcely v intravilánu obce od neolitu do
středověku (2011-13) (M. Sochorová, M. Šmejdová,
P. Schneiderwinklová) V rámci tohoto grantu je
zpracována dokumentace z archeologického výzkumu
Přeštice, I. etapa 2008, dále je prováděna kompletace
nálezů z archeologického výzkumu v Přešticích,
Rybova ulice, na parcele 112/154, II. etapa a je
prováděno laboratorní zpracování nálezů z tohoto
výzkumu.

Ústavní výzkumné úkoly

Oddělení starších dějin

V průběhu roku byl realizován ústavní úkol „Neolitické
sídliště v Dobřanech, okr. Plzeň-jih, v poloze východně
od psychiatrické léčebny“ (UU 2011/03). Při záchranném
výzkumu na stavbě přírodního koupaliště bylo odkryto
371 převážně neolitických objektů (RP 96/2009), jejichž
obsah byl laboratorně zpracován (slepen), zaevidován do
2. stupně, zkreslen a archeologicky vyhodnocen. V rámci
zpracování byly xylotomární analýze podrobeny uhlíky
a materiálově byla určena štípaná industrie. Průběžně
byla připravována nálezová zpráva a na jejím základě bude
odevzdán do recenzovaného periodika odborný článek (A.
Novotná).
V rámci ústavního úkolu „Pravěká a raně středověká
hradiště v jihozápadních Čechách“ (UU 2009/12) bylo
podle předchozích zaměření zhotoveno 21 detailních
plánů hradišť v měřítku 1:500 (u rozsáhlejších 1:1000),
jedno nově zjištěné hradiště u Čižic, okr. Plzeň-jih
bylo nově geodeticky zaměřeno, u dalších dvou bylo
provedeno v terénu doměření nově objevených částí
opevnění. Byla provedena fotodokumentace 11 hradišť
a pro připravovanou publikaci byla provedena digitalizace
a grafická úprava situačních náhledů a nivelačních profilů
opevněním. Byl dokreslen početný keramický materiál
z Darmyšle - hradiště na Chlumu a z raně středověkého
hradiště na sv. Vavřinci u Tasnovic. Sestaveno také bylo
27 tabulí s kresbami materiálu (M. Metlička, L. Šmolíková,
P. Peterková).

Byla podána a kladně vyřízena přihláška na nový grant
(GAČR): P 406/11/0782 „Repertorium rukopisů 17. a 18.
století z muzejních sbírek v Čechách III “ (spoluřešitel
mgr. T. Bernhardt, hlav.řešitel dr. A. Anderlová-Fidlerová,
FF UK Praha, plán prací 2011/15).
Byla zahájena příprava, zpracovány podklady a podána
přihláška (a kladně vyřízena) na ústavní úkol na r. 2011/12
(JUP 2011/4) „Jiné varianty -nerealizované architektonické
a urbanistické projekty v Plzni 1850 - 2000“. Samostatným
řešitelem mgr. T. Bernhardt (dílčí spoluřešitel mgr. Skála
z AmP). Byla zahájena příprava, zpracovány podklady
a podána přihláška (a kladně vyřízena) na ústavní úkol
„Sbírka historického míšeňského porcelánu v ZČM“
(JUP 2011/7, hl. řešitel dr.D. Braunová, UMPRUM ZČM,
spoluřešitel dr. M. Hus zpracováním medailí a mincí
z porcelánu) na roky 2011/ 12.
Provedení a dokumentace (mgr. T. Bernhardt)
experimentu s výrobou keramiky pro archeologický grant
mgr. Orny z roku 2010 („Experimentální ověření možností
výroby podsýpané keramiky na rychle rotujícím kruhu“)
počátkem roku 2011.

Ostatní projekty

|22|

zhodnocení vývoje pravěkého a raně středověkého osídlení
na území Plzně v rozsahu zhruba 60 stran s bohatými
obrazovými přílohami. Odevzdána byla základní osnova
práce včetně připravovaných „exkurzů“ (M. Metlička).

Magistrát města Plzně připravil projekt třísvazkových
„Dějin města Plzně“. Součástí prvního dílu publikace bude
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Oddělení novějších dějin
Výzkumné expedice
Libanon 2011. Dokumentace života maronitské církve
- populárně naučné publikační výstupy, například National
Geographic Česko (Krčmář).

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011

Ústavní výzkumné úkoly

Ústavní výzkumné úkoly

Ikonografický výzkum historických skleněných
diapositivů s námětem podoby města Plzně. Řešitel:
Krčmář. 1. rok projektu - průzkum sbírky, přednáška,
zpracování interního katalogu.

Zhodnocení fondu loutek a kulis z loutkového divadla
ZK ROH Železničářů (ústavní úkol) - řešitelka: Mgr. Jana
Slámová Řešitel Mgr. D. Bechný odešel v průběhu roku ze
ZČM a na řešení úkolu se dále nepodílel. Z toho důvodu byly
změněny termíny prezentace výstupů. Výzkum dokončen
ke konci roku 2011. Prezentace výsledků bude realizována
v roce 2012, protože se odvíjí od plánu výstav a termínu
vydání sborníku Minulostí Západočeského kraje. Výstava
Svět pohádek: Loutky z fondu divadla DAS proběhne ve
dnech 9. 2. - 2. 4. 2012. Článek Loutkářský odbor DTJ Plzeň
II a loutkové divadlo ZK Železničářů (DAS) bude publikován
ve sborníku MZK (termín odevzdání příspěvků - březen
2012)

Ostatní
Odborná spolupráce (muzejní sekce, sekce starších
i novějších dějin) na vybudování trvalé expozice k dějinám
němců v českých zemích v Ústí nad Labem (garant
Collegium Bohemicum ve spolupráci s MZV ČR a dalšími
vědeckými subjekty ČR a Německa) - (Krčmář).
Odborná spolupráce na přeshraničním projektu Stories
(Národní muzeum fotografie, Waldviertel Akademie
a Jihočeské muzeum) - externí odborník na sakrální
dějiny (Krčmář). Projekt z programu Cíl 3 Evropská územní
spolupráce - ČR - Rakousko. Zakončení projektu. Výstup
- přednáška (Krčmář).
Projekt oddělení novějších dějin, orální historie Plzeňské povstání 1953 ve vzpomínkách Plzeňanů. Výstup
- zvuková dokumentace, sběr dobových reálií, rukopis
Plzeňské povstání 1953 ve vzpomínkách Plzeňanů - externě
(Palivodová).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Ústavní výzkumné úkoly
Čínský textil ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni
(2010 - 2011), řešitel: Jindřich Mleziva, spoluřešitelka:
Helena Heroldová. Stav plnění projektu: dokončení
projektu, odevzdání rukopisů, fotodokumentace sbírky,
grafická příprava, sazba a tisk publikace.
Sbírka
míšeňského
historického
porcelánu
Západočeského muzea v Plzni (2011 - 2012), řešitelka:
Dagmar Braunová, spoluřešitel: Miroslav Hus. Stav
plnění projektu: odevzdání dvou rukopisů - 1) „Míšeňská
porcelánová plastika 1730 - 1780 (ve sbírkách
Západočeského muzea v Plzni)“ - 1. část monografie a 2)
studie pro sborník Historie Západočeského muzea v Plzni
„JOHANN JOACHIM KAENDLER - zlatá éra míšeňské
porcelánové plastiky“.

Oddělení národopisné
Granty a výzkumné projekty
Dokumentace zaniklých židovských obcí v západních
Čechách - v rámci grantu č. 132-8204-1 od Conference
On Jewish Material Claims Against Germany, INC - řešitel:
Mgr. Michal Chmelenský
Současná etapa výzkumu je zaměřena na židovské
obce na Sušicku. Díky tomu byly prozkoumány dosud
nezpracované lokality a výsledky výzkumu mají místní
návaznost na expozici Muzea Š. Adlera. stav plnění:
rozpracovaný

Oddělení paleontologické
Ústavní výzkumné úkoly
• UUP 2011/09 - Název: Podíl konifer a kordaitů karbonských silicifikovaných dřev v paleospolečenstvu
plzeňské uhelné pánve - ukončení projektu do
konce roku 2012 - řešitel: Ing. Jan Bureš; V průběhu
prvního roku řešení projektu byl nashromážděn
materiál z lokalit v okolí obcí Zbůch, Stod a Chotíkov.
Z nashromážděného materiálu řešitel zhotovil cca 300
výbrusů, které byly statisticky zpracovány. Výsledky za
první rok projektu byly publikovány v recenzovaném
časopise. Výstup: Bureš, J., (v tisku). Nálezy
zkřemenělých dřev kordaitů a konifer v sedimentech
plzeňské karbonské pánve (Discovery of silicified
cordaite and conifers wood in the sediments of the
Pilsen Carboniferous Basin). Erica 17, Plzeň.
• UUP 2011/08 - Název: Taxonomická revize karbonské
zygopteridní kapradiny Corynepteris angustissima
(Sternberg) Němejc; řešitel: RNDr. Josef Pšenička,
PhD.; Druh Corynepteris angustissima (Sternberg)
Němejc patří v systému rostlin mezi zygopteridní
kapradiny. Vzhledem k precizní práci v terénu se
podařilo získat velké části původního druhu, která
doposud nebyly nalezeny. Sterilní vějířky jsou
popisovány pod rodovým jménem Corynepteris nebo
též jako Alloiopteris angustissima, zatímco fertilní
vějířky odpovídají spíše diagnóze rodu Schizostachys
Grand´Eury. Unikátní jsou nálezy fertilních vějířků,
které odpovídají různému stádium zralosti. Ve
zralých výtrusnicích se objevují výtrusy, které se
dají srovnat k disperznímu druhu Verrucosporites,
zatímco u nezralých výtrusnicích se objevují výtrusy
odpovídající disperznímu druhu Granulatisporites.
Takto zachovalé fosílie zygopteridních kapradin
jsou naprosto unikátní v celosvětovém měřítku.
V ploše, která byla na lokalitách studována, se
tento druh vyskytuje především v místech, které lze
charakterizovat jako původně prosvětlená stanoviště.
V okolí velkých stromovitých typů rostlin se původně
vyskytoval jen ojediněle. Vzhledem k laterálnímu
a vertikálnímu výskytu fragmentů této kapradiny
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v in situ vulkanickém horizontu lze usuzovat, že se
jednalo o plazivou až popínavou rostlinu. Během roku
byly macerovány desítky vzorků a měřeny desítky
parametrů, které velmi ostře oddělí tento druh od
ostatních zygopteridních kapradin. V současné době
jsou výsledky zpracovávány do článku. Výstupy:
Pšenička, J., „Revision of Corynepteris angustissima
(Sternberg) Němejc, its anatomy, reproductive organs
and cuticles from Pennsylvanian of the Pilsen Basin,
Bohemian Massif - Josef Pšenička, Jean Galtier and
Jiří Bek“, který je připravován pro impaktovaný
časopis RPP. ; Pšenička, J., (in press). The probelm
of identifying epiphytic plants in the fossil record.
PALAIOS (35 normostran + 12 figur); Pšenička,
J., Opluštil, S., 2011. Fossil flora from the Újezd
u Svatého Kříže Coalfield (Bolsovian, Pennsylvanian)
Radnice Basin, Czech Republic. Folia Musei Rerum
Naturalium Bohemiae Occidentalis, Geologica et
Paleobiologica, Vol. 45, No. 1-2, 61-94.
Granty a výzkumné projekty
IGCP 575 (mezinárodní projekt); Pennsylvanian
terrestrial habitats and biotas of Southeastern Euramerica;
nositel Dr Christopher J. Cleal (National Museum Wales);
spolupracovník na projektu RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.;
doba řešení 2010 - 2015; 3.rok projektu; internetový odkaz
na projekt http://igcp575.org/index.htm. V rámci tohoto
projektu byla zpracována fosilní flóra z lokality Újezd
u Svatého Kříže a byla publikována v muzejním odborném
časopise.
Výzkumné expedice
EXPEDICE WUDA 2011 - V říjnu 2011 se RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D. zúčastnil expedice na lokality Wuda ve
Vnitřním Mongolsku. Expedice byla organizována vědci
z Čínské Akademie věd z Nanjingu. Expedice se zaměřila
na výzkum in situ spodnopermské fosilní flóry a fauny.
V prostoru povrchového dolu na černé uhlí nedaleko města
Wuda, bylo vytýčené studované území. Na tomto území
byla odkrývána vrstva sopečného popela a všechny nálezy
byly pečlivě zaznamenávány. Z expedice byly dovezeny
sbírkové předměty, které byly zapsány v prvním stupni
evidence pod číslem 4/11.
Ostatní
Projekt EnviroGIS (projekt z ESF) - Využívání
informačních technologií v environmentálním vzdělávání;
nositel je Fakulta pedagogická ZČU v Plzni; Byly
realizovány 3 vzdělávací kurzy, které přinesli učitelům
informace o environmentálních změnách, dovednosti
práce s geoinformačními technologiemi a také praktické
zvládnutí projektů s environmentální problematikou;
spolupracovník na projektu je RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.,
který vede kurz „Přírodní změny v geologické minulosti“.
Spolupráce na výzkumu permské fosilní flóry
organizované Přírodovědeckým muzeem v Chemnitz
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(Německo). V rámci této spolupráce se paleontologické
oddělení v roce 2011 podílelo na studium již nasbíraného
materiálu z polohy in situ sopečného popela. Pracovníci
se soustředili především na výzkum pekopteridních
typů rostlin. Výsledkem spolupráce je závěrečná zpráva
z výzkumu zaslaná nositeli projektu. Na projektu se podílí
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. a Ing. Jan Bureš.
Spolupráce na expozici v německém bunkru v areálu
zoologické zahrady v Plzni. Bunkr ze čtyřicátých let
minulého století nabídne až pětadvacet místností, každá
jiného zaměření. „Kubánská jeskyně, egyptská štola,
endemické ryby z Arabského poloostrova,“. Zajímavostí
bude akvárium s loděnkami, které návštěvníkům bude
moci srovnat s fosilními zástupci staré několik stovek
miliónů let. Paleontologické oddělení připravuje obsah
informačních panelů, které budou mapovat vývoj přírody
na Plzeňsku.
Redakční publicita
• Podzemní zoo má termín pro otevření: Slavnosti
svobody; vazba k projektu spolupráce se ZOO Plzeň;
http://www.denik.cz/regiony/podzemni-zoo-matermin-pro-otevreni-slavnosti.html
• Čeští a čínští paleontologové zkoumají lokalitu na
severu Číny; vazba k EXPEDICI WUDA 2011; http://
ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesti-a-cinstipaleontologove-zkoumaji-lokalitu-na-severu-ciny

Oddělení botanické
Granty a výzkumné projekty
Příprava návrhu standardního grantového projektu
GAČR „Outstanding phenotype plasticity in lichens and
its importance for surviving in extreme habitats“, hlavní
řešitel J. Vondrák z BÚ AVČR - projekt nebyl podpořen (O.
Peksa)
Ústavní výzkumné úkoly
UU 06/2011: Vřesoviště - ohrožený biotop Plzeňska:
mezioborová studie diverzity organismů. Řešitelé: O.
Peksa, S. Pecháčková (odd. botaniky), I. Hradská, I. Těťál
(odd. zoologie) - vybráno 12 lokalit pro první etapu
výzkumu (březen), vytvořen design sběru dat (duben),
terénní průzkum lokalit, fytocenologické snímky, průběžná
kontrola a zpracování materiálu z odchytových pastí
(duben-říjen).
Ostatní
Project CZ 07/2010 “Symbiotic selection arenas in
lichens” - Vědecko-technická spolupráce Česko-Rakousko
2010-2011, MŠMT. Řešitelé: Prof. Dr. Martin Grube, KarlFranzens Universität of Graz; Dr. Pavel Škaloud, PřF UK
v Praze. Další badatelé: Dr. Lucia Muggia, Karl-Franzens
Univ. of Graz; Mgr. Jana Steinová, Lucie Vančurová, Tereza
Řídká, PřF UK v Praze; Mgr. Ondřej Peksa, ZČM v Plzni. Ve

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011

Evidence sbírek

druhém roce řešení se O. Peksa se na projektu podílel
sběrem materiálu, determinací lišejníků, přípravou vzorků
pro extrakci DNA, doplněním a komentováním závěrečné
zprávy a připravované publikace „Are long-living lichen
thalli an arena for photobiont variation?“.

Oddělení prehistorie

Oddělení zoologické
Ústavní výzkumné úkoly
Akustický monitoring ptáků v Branžovském hvozdu
(Vacík) - řešitel: Vacík; doba řešení: 2010-2011; stav plnění
projektu: dokončený v roce 2011.
Hnízdní rozšíření a početnost ptáků ve Slavkovském
lese (Vacík) - řešitel: Vacík, další řešitel:Řepa; doba řešení:
2011; stav plnění projektu: dokončený v roce 2011.
Vřesoviště - ohrožený biotop Plzeňska: mezioborová
studie diverzity organismů (Hradská, Těťál) - řešitelé:
Peksa, Hradská, další řešitelé: Pecháčková, Těťál; doba
řešení: 2011-2014; stav plnění projektu: rozpracovaný.

evidence chronologická

43 př. č.

počet zakoupených

0 př. č.

náklady na nákup sbírek

0 Kč

evidence systematická

3.550 inv.č.

sbírkový fond k 31. 12. 2011 :

83.775 inv. č.

z toho v počítačové databázi :

83.775 inv. č.

inventarizace :

8.331 inv. č.

Do databáze lokačních seznamů byly zapsány nově
uložené sbírkové předměty za uplynulý rok a nové
lokační seznamy byly vytištěny a zařazeny do kartoték (A.
Novotná).
V průběhu roku probíhala inventarizace sbírkového
fondu zlomkové keramiky, která se soustředila na ty části
sbírky, které byly naposledy inventarizovány před rokem
2001 (L. Šmolíková, M. Mašková, M. Metlička).
Bylo dokončeno odstraňování nesrovnalostí v uložení
po přestěhování fondu zlomkové keramiky. Chybné údaje
byly opraveny v databázích lokačních seznamů a na
evidenčních kartách (L. Šmolíková, M. Metlička).
V depozitáři archeologických kovů byly na jednotlivé
zásuvky vytvořeny štítky s popiskami lokalit (A. Zelenka, L.
Šmolíková).
Bylo vytištěno, rozřezáno a do knih svázáno 2.400
evidenčních karet napsaných v roce 2010 (M. Mašková).
Na část přestěhovaného fondu celých nádob
a rozměrných artefaktů byly napsány nové lokační
seznamy a nové uložení zapsáno do evidenčních záznamů
(J. Metličková, L. Šmolíková, M. Metlička).

Knihovna Západočeského muzea
Granty a výzkumné projekty
Grantový projekt VISK6 na rok 2011 z oblasti rukopisů
nebyl schválen a tak zůstává stav digitální knihovny rukopisů
stejný. Celkem je již zdigitalizováno 163 dokumentů ze
sbírek knihovny. Byl naopak schválen grantový projekt
VISK6 na digitalizaci tisků a bylo provedeno celkem 10
titulů. Spolu s již digitalizovaným prvotiskem budou tvořit
základ pro další digitální knihovnu „Historických tisků“.
Knihovna byla spoluúčastníkem v grantovém projektu
VISK8B, který řeší provoz a rozvoj informační oborové brány
ART. Také tento projekt byl úspěšně rozšířen a všechny
plánované práce byly realizovány.

Oddělení záchranných archeologických
výzkumů

Ústavní výzkumné úkoly
Práce ústavním výzkumném úkolu UU02 „Soupis tisků
16. století“ pokračovaly revizí stávajících záznamů. Bylo
provedeno celkem 5 sezení společně s dr. A. Baďurovou
a při nich zrevidováno celkem 46 svazků s 68 tituly.
Byla dohledána a doplněna literatura, pojednávající
o uvedených tiscích. Byl proveden průzkum sbírky grafiky
v odd. umprum a byla objevena folia, vyjmutá ze starých
tisků, která dříve sloužila k expozičním účelů a dokonce dva
kalendáře ze 16. století. Velmi náročnou revizí záznamů,
dohledáním dalších položek se dokončení rukopisu
protáhlo. Teprve v závěru roku mohl být revidovaný soupis
znovu očíslován. Tato jeho verze teprve může sloužit
jako podklad pro pomocný aparát (rejstříky, chronologie,
konkordance). Započaly práce na grafické úpravě rukopisu
pro tisk. Jeho vydání je plánováno na r. 2012.

Materiál je většinou po základním zpracování předán
dalším oddělením (pravěk, starších dějin), nebo místně
příslušným muzeím.
Základní registrace je provedena před předáním nálezů
dalším institucím, u nichž jsou uloženy. Část materiálu je
převedena přímo pravěkému oddělení a oddělení starších
dějin Západočeského muzea v Plzni. V roce 2011 zapsáno
252 registračních čísel.
Soupis negativů a popis fotografií - 273 kusů.

Oddělení starších dějin
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evidence chronologická

197 př. č.

počet zakoupených

57 př. č.

náklady na nákup sbírek

92.670 Kč

evidence systematická

510 inv. č.
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sbírkový fond k 31. 12. 2011 :

98.531 inv. č.

z toho v počítačové evidenci

34.962 inv. č.

nové karty zapsané v roce 2011

510 inv. č.

přepsané karty v roce 2011

4.458 ev. č.

inventarizace :

6.150 inv. č.

Oddělení novějších dějin
evidence chronologická

60 př. č.

počet zakoupených

0 př. č.

náklady na nákup sbírek

0 Kč

evidence systematická

2.137 inv.č.

sbírkový fond k 31. 12. 2011 :

32.228 inv. č.

z toho v počítačové databázi :

4.199 inv. č.

nové karty zapsané v roce 2011

0 inv. č.

přepsané karty v roce 2011

0 ev. č.

inventarizace :

1.990 inv. č.

Oddělení uměleckoprůmyslové
evidence chronologická

9 př. č.

počet zakoupených

4 př. č.

náklady na nákup sbírek

16.100 Kč

evidence systematická

9 inv.č.

sbírkový fond k 31. 12. 2011 :

26.288 inv. č.

z toho v počítačové databázi :

16.405 inv. č.

nové karty zapsané v roce 2011

0 inv. č.

přepsané karty v roce 2011

0 ev. č.

inventarizace :

2.795 inv. č.

Oddělení národopisné
evidence chronologická

68 př. č.

počet zakoupených

47 př. č.

náklady na nákup sbírek

25.545 Kč

evidence systematická

66 inv.č.

sbírkový fond k 31. 12. 2011 :

77.054 inv. č.

z toho v počítačové databázi :

32.815 inv. č.

nové karty zapsané v roce 2011

3.192 inv. č.

přepsané karty v roce 2011

3.126 ev. č.

inventarizace :

4.887 inv. č.

Zvláště významné nákupy : NMP 77037-9 olejomalby,
portréty členů rodiny E. Velebila

Oddělení paleontologické
evidence chronologická

4 př. č.

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011

počet zakoupených

0 př. č.

náklady na nákup sbírek

0 Kč

evidence systematická

3.622 inv.č.

sbírkový fond k 31. 12. 2011 :

26.122 inv. č.

z toho v počítačové databázi :

26.122 inv. č.

nové karty zapsané v roce 2011

3.622 inv. č.

přepsané karty v roce 2011

0 ev. č.

inventarizace :

2.510 inv. č.

Oddělení botanické

Ochrana sbírek

Souhrn za celé muzeum:
evidence chronologická

719 př. č.

počet zakoupených

215 př. č.

náklady na nákup sbírek

226.675 Kč

evidence systematická

11.288 inv.č.

sbírkový fond k 31. 12. 2011 :

451.361 inv. č.

z toho v počítačové databázi :

252.770 inv. č.

nové karty zapsané v roce 2011

9.867 inv. č.

přepsané karty v roce 2011

8740 ev. č.

inventarizace :

32.970 inv. č.

Integrovaný systém ochrany sbírek ISO
Integrovaný systém ochrany sbírek je
zaměřen na budování informační a obrazové
databáze pro potřeby vyhledáváni
a dohledání muzejních sbírek v případě
mimořádné udalosti. Vybudováním systému
pilotních a regionálních pracovišť bylo
pověřeno MK ČR. Západočeské muzeum
působí jako regionální pracoviště pro
Plzeňsky kraj. Do databáze jsou přednostně evidovány
všechny vystavované a zapůjčované sbírkové předměty.
Dále pak sbírky předávané k restaurování
a konzervaci.
Počet obrazově zdokumentovaných sbírek : 52181
z toho v roce 2011: digitální foto :1359

Provizorní depositář na půdě v prostoru za hlavní kopulí
určený pro podsbírku militárií (pouze nehořlavé předměty,
jako ocelové přilby, fragmenty a střepiny granátů atd.,
náhradní hlavně, plechové schránky pro munici aj.) byl proto
vybaven již loni novými plechovými skříněmi jako náhradní
řešení - celkem jde o 11 ks skříní (z toho 4 s nástavcem),
které byly získány jak přesunem z jiných pracovišť ZČM, tak
nákupem v bazarech či u specializovaných firem. Sem byla
přesunuta i malá část fondu AC (reliéfy apod.) a uložena
do 4 malých plechových kartotéčních skříní.
U fondů MP, G a částečně i DP pokračovalo např.
přeložení a nové uložení map a grafiky (prokládací papíry,
obálky, nové desky, police) a nové uložení odznaků (nové
krabice) atd. s využitím nového obalového materiálu
získaného předloni z prostředků ISO MK ČR. Bylo
pokračováno ve vypracování nových lokačních seznamů.
V depositáři ZU (uniformy) byl během května upraven
vlastními silami mobilní šatnový systém vložením horních
závěsných tyčí stojanů. Rovněž byly vyrobeny svépomocí
nové police do úložných skříní fondu ZU.

evidence chronologická

18 př. č.

počet zakoupených

0 př. č.

náklady na nákup sbírek

0 Kč

evidence systematická

1.074 inv.č.

sbírkový fond k 31. 12. 2011 :

82.385 inv. č.

z toho v počítačové databázi :

31.321 inv. č.

Oddělení prehistorie

nové karty zapsané v roce 2011

2.213 inv. č.

přepsané karty v roce 2011

1.156 ev. č.

inventarizace :

4.875 inv. č.

Z podzemního depozitáře v Částkové ulici byl
přestěhován fond celých nádob, jejich torz a rozměrných
artefaktů do nově připravených depozitárních prostor ve
Zborovské ulici 40. Necelých 2.800 předmětů bylo pouze
pracovníky oddělení zabaleno, přestěhováno, vybaleno
a nově uloženo do kovových regálů (J. Metličková, M.
Metlička, P. Peterková, L. Šmolíková)
Byl umyt, roztříděn a u rozsáhlejších akcí také popsán
čísly nálezů veškerý materiál z nových přírůstků za rok
2011, který byl následně uložen v příručním depozitáři.
Do ochranných obalů byly uloženy a popiskami opatřeny
bronzové a jiné předměty, které se vrátily z konzervace
v Turnově. Celkem bylo nově uloženo 1036 předmětů (L.
Šmolíková).
V depozitářích kovových artefaktů, zlomkové keramiky
a celých nádob je průběžně měřena teplota a vlhkost (J.
Metličková).
Průběžně byly laboratorně ošetřovány a zpracovávány
menší soubory přírůstků za rok 2008, které byly určené
k systematické evidenci (P. Peterková, J. Tycová).

V rámci ochrany sbírek je pravidelně prováděna
desinsekce depositářů textilu městského a lidového a dále
části expozice od gotiky po secesi a expozice lidových
oděvů a zvykosloví. Zásah je prováděn v měsíci dubnu
a opakovaně v květnu.
Dokončen depozitář obrazů v CD Nepomuk, 63 m2

Oddělení starších dějin

Oddělení botanické

Nové půdní depositáře jsou sice vybudovány, ale
nevyřešily nedostatek místa - jsou určeny jen pro
archeologickou podsbírku (ta byla stěhována průběžně po
celý rok, úkol bude pokračovat i v následujících letech).
Nebyl tak zcela vyřešen problém uložení sbírkových
předmětů z jiných fondů, tj. podsbírky historické a podsbírky
militárií, kde je pociťován nedostatek místa, je nutno totiž
uložit část fondů Z a MZ (dřevce, zbytky ochranné zbroje,
sbírkové bedny na kulomety, truhlíky na náboje a granáty,
podstavce na pušky aj.- to je stále v depu Částkova a jen
část byla přestěhována) a část fondů MP a C (např. bude
převezeno z Nepomuka 18 ks cechovních truhlic a odlitky
zvonů aj. v cca 5 bednách.

Průběžné ošetřování celé sbírky vymrazováním;
průběžné sledování teplot a vlhkosti v depozitáři (R.
Bláhová; J. Mourková - dobrovolnice).

Oddělení zoologické
evidence chronologická

15 př. č.

počet zakoupených

2 př. č.

náklady na nákup sbírek

31.000 Kč

evidence systematická

15 inv.č.

sbírkový fond k 31. 12. 2011 :

16.080 inv. č.

z toho v počítačové databázi :

16.080 inv. č.

nové karty zapsané v roce 2011

15 inv. č.

přepsané karty v roce 2011

0 ev. č.

inventarizace :

1.020 inv. č.

Knihovna Západočeského muzea
evidence chronologická

305 př. č.

počet zakoupených

105 př. č.

náklady na nákup sbírek

61.360 Kč

evidence systematická

305 inv.č.

sbírkový fond k 31. 12. 2011 :

9.743 inv. č.

z toho v počítačové databázi :

7.091 inv. č.

nové karty zapsané v roce 2011

315 inv. č.

přepsané karty v roce 2011

0 ev. č.

inventarizace :

412 inv. č.

|28|

|29|

Oddělení uměleckoprůmyslové
Počátkem května 2011 byla dokončena rekonstrukce
střech na dvou budovách na Bolevecké návsi č. 17.
V následujících měsících byla realizována rekonstrukce
původních depozitářů fondu skla a keramiky a nově
získaných depozitářů na stejné adrese, které původně
využívalo národopisné oddělení ZČM v Plzni. Do depozitáře
skla bylo zakoupeno z vlastních prostředků šest nových
žaluziových skříní. Původní dřevěné regály v depozitáři
keramiky byly opraveny. Do konce roku 2011 byl fond skla
přestěhován do původního depozitáře.

Oddělení národopisné

Oddělení zoologické
Sbírky byly vyplynovány Coopexem dodavatelsky
firmou Desinsekta a některé předměty byly navíc ošetřeny
dalšími chemikáliemi vlastními silami. Depozitáře byly
pravidelně kontrolovány (teplota, vlhkost, stav sbírek)
a zjištěné nedostatky byly odstraňovány (Hradská, Těťál,
Vančurová, Vacík).

Výroční zpráva 2011
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Restaurování, konzervace
a preparace sbírek

Knihovna Západočeského muzea
Oba sbírkové fondy jsou uloženy ve vhodných
prostorách. Sbírkový fond ST je zabezpečen vlastní
klimatizační jednotkou, která udržuje v daném prostoru
příznivé klimatizační podmínky (17° C, 55% vlhkosti).
Během července a srpna byly v knihovně prováděny
drobné restaurátorské práce (tukování) pracovnicí
restaurátorského oddělení.

Oddělení prehistorie
Nově zkonzervované kovové artefakty z prostředků
z tzv. norských fondů byly uloženy do ochranných obalů,
opatřeny identifikačními štítky a uloženy do depozitárních
skříní. Nově tak bylo uloženo 622 ks sbírkových předmětů
zapsaných pod 275 inventárními čísly (L. Šmolíková).
V rámci dlouhodobé spolupráce se Střední
uměleckoprůmyslovou školou v Turnově byl na této
škole zkonzervován soubor bronzových předmětů
ze starých výzkumů mohylových pohřebišť. Celkem
bylo zkonzervováno 514 artefaktů zapsaných pod 217
inventárními čísly, předměty byly uloženy do ochranných
obalů a nově uloženy do depozitárních skříní (J. Metličková,
M. Metlička, L. Šmolíková).
Ze sbírek oddělení bylo v konzervační laboratoři
zkonzervováno 221 sbírkových předmětů:
Jednalo se o předměty z nových výzkumů a nálezů
z následujících lokalit: Podzámčí, okr. DO „Rýzmberk“;
Chotěšov, okr. PJ „Dobřanská pole“; Hracholusky, okr. PS;
Stod, okr. PJ pole „U Lomu“; Merklín, okr. PJ „Merklínská
hůrka“; Hradecko, okr. PS; Plzeň-Bukovec, okr. PM, k Zábělé;
Horní Kamenice, okr. DO „V Aleji“, Prášily, okr. KT „Sklářské
údolí“, Meclov, okr DO; Velhartice, okr. KT „Kouklovna“;
Kozolupy, okr. PS JV od obce a Kout na Šumavě, okr. DO.
Starší sbírkové předměty: Chrastavice, okr. DO; Bzí, okr.
PJ „Velká skála“; Milínov, okr. PJ hrad „Lopata“; Kyšice, okr.
PS; Bdeněves, okr. PS a Svržno, okr. DO „Černý vrch“. (I.
Čechová).
V konzervační laboratoři bylo zkonzervováno pro jiná
oddělení ZČM:

Oddělení konzervace
Průběžné sledování
klimatu v centrálním
depozitáři Nepomuk (pro
toto pracoviště pořízen
digitální přístroj na měření
vlhkosti/teploty
zn.
Greisinger GFTH).
Pro centrální depozitář
Nepomuk zajištěno plynování fy. Desinsekta proti
lezoucímu a létajícímu hmyzu.
Průběžné sledování klimatu v Muzeu Dr. Š. Adlera
Dobrá Voda (pro toto pracoviště pořízen digitální přístroj
na měření vlhkosti/teploty zn. Greisinger GFHT).
Měření klimatu v připravovaném Diecézním muzeu.
Zajištění optimálního klimatu pro předběžné uskladnění
výstavních exponátů.

• pro odd. ZAV - 1 železný klíč z Milevska
• pro odd. starších dějin - 39 železných předmětů
ze Sence a z Plzně z výzkumu u kostela sv. Máří
Magdaleny „U Zvonu“.
Pro Muzeum Českého lesa v Tachově byly zkonzervovány
3 bronzové předměty z Trpíst a Plané u Mariánských Lázní
(I. Čechová).
Pro Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích bylo v rámci
metodické pomoci zkonzervováno 6 bronzových artefaktů
z Vlčic u Blovic, Louňové, Měcholup a Kbelnice (I.
Čechová).
Pro Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech bylo zkonzervováno
20 artefaktů z výzkumu sídliště v Soběticích a Němčic (I.
Čechová).
Pro Prácheňské muzeum v Písku byl zkonzervován hrot
bronzového kopí z depotu v Písku (I. Čechová).
Pro Dům historie Přešticka byl v rámci metodické
pomoci zkonzervován bronzový náramek.
Pro Muzeum a galerii severního Plzeňska v Mariánské
Týnici v rámci metodické pomoci 1 bronzová sekera
z Dolního Hradiště.
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Pro Ústav archeologické památkové péče v Brně 71
železných předmětů z hradiště Vysoké Pole - Klášťov (I.
Čechová).
Pro Oblastní muzeum v Chomutově 58 kovových
artefaktů z žárového pohřebiště doby římské z Nezabylic
(I. Čechová).
Celkem bylo v konzervátorské laboratoři prehistorického
oddělení ZČM zkonzervováno a zrestaurováno 422
sbírkových předmětů.
V keramické laboratoři bylo zrestaurováno 37 artefaktů,
toho bylo 9 celých nádob a 28 torz z následujících lokalit:
Nýřany, okr. PS „U Mexika“, Křimice, okr. PM, před
rozvodnou, Dobřany, okr. PJ, nám. T.G. Masaryka, Přeštice,
okr. PJ, „V Háječku“, Dobřany, okr. PJ, tenisová hala,
Dýšina, okr. PS „Pod Školou II“ (P. Peterková, J. Tycová, J.
Metličková).

Oddělení záchranných archeologických
výzkumů
Podle finančně a kapacitně omezených možností
zpracovávány jak velké soubory získané dříve, tak i nové
nálezy z výzkumů. K lepení, sádrování a broušení sádry je
využíván také depozitář v Částkově ulici.
Konzervováno a restaurováno bylo celkem 12
keramických předmětů (M. Sochorová). Tyto práce
probíhaly v omezené míře díky plnému vytížení na
archeologických výzkumech.

Oddělení starších dějin
Celkem bylo pro vlastní účely konzervováno za rok
900 předmětů (vše vlastní kapacitou) a zrestaurováno
37 předmětů (vesměs vlastní kapacitou) + každoroční
překonzervace Městské zbrojnice (zde vystaveno 948
předmětů).
Dále jako každý rok bylo provedeno (v půli prosince
2011) kompletní chemické ošetření proti hmyzu
a mikroorganismům u fondu ZU (uniformy) v depositáři
chemicky plynofikací Coopex vlastními silami. Jako každý
rok byla provedeno (počátkem března 2011) jednoroční
překonzervace včetně pravidelné údržby
exposice
Městské zbrojnice (zde 948 předmětů) . Pokračovala
průběžná každoroční, rsp. dvouroční překonzervace
kožených předmětů fondu ZU (78 opasků, sumek
a pouzder na pistole atd.) a palných zbraní fondu Z (381
ks), z toho 194 dlouhých palných zbraní a 187 krátkých.
Vždy byla odstraněna stará vazelína a mechanismus byl
rozpohybován, následně byla zbraň ošetřena novou
konzervační látkou. Vyčištěny a nakonzervovány byly
některé křesadlové a kolečkové zámky (7 ks). Průběžně se
provádělo každoroční mechanické čištění fondu uniforem
kartáčem i vysavačem. Provizorně bylo ošetřeno a zabaleno
v konzervačním mastném papíru 103 zbytků (fragmenty
ramen a loktů, rsp. dřevců) Městské zbrojnice
V laboratorním zpracování u fondu HA bylo
pokračováno ve zpracování fondu HA (hotové ZAV,
např.Plzeň - U zvonu, Plzeň - nám.Republiky 24 nebo
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Františkánský klášter-černá kuchyně, pak z drobné akcí
a sběrů a tak bylo nakonzervováno 84 předmětů fondu HA
(většinou fragmenty středověkého dřeva ze ZAV Horšovský
Týn, ulice 5.května) a 15 předmětů bylo zrestaurováno (3 ks
skleněných baňek, 6 kameninových lahví, 2 trojnožkové
pánve, 2 keramické nádoby - vše výzkum nám.Republiky
24 plus 2 další nádoby z výzkumu Plzeň, U zvonu a Plzeň,
Františkánský klášter) .
Bylo samozřejmě pokračováno v nakonzervování, rsp.
překonzervování nových přírůstků fondů AZ a AN (zde 71
inv.čísel) a také podle výsledků inventur a dle fyzického
stavu probíhala překonzervace některých předmětů
fondů AN (počet všech konzervovaných předmětů
u numismatické podsbírky 247). U fondů podsbírky Historie
docházelo jen k drobným opravám (podlepení natržených
okrajů map, vygumování pošpiněných míst, vygumování
pošpiněných míst na papírovém modelu Plzně aj.).
Dále byly vyráběny z alkalického papíru obálky na mapy
a grafiku. Všechny výše uvedené práce byly prováděny
vlastními silami, s ohledem na finanční možnosti nebylo
počítáno s dodavatelským restaurováním a konzervací .
Průběžně byly prováděny vlastními silami i drobné opravy,
zcelování, barvení a doplňování stávajících předmětů ze
sbírek - zejm. fondy Z / ZU, MP, G, C, HA, stejně jako čištění
a případná překonzervace předmětů vrácených z výstav.
Restaurován byl bajonet Mannlicher a z větších oprav to
bylo 21 předmětů (4 zbraně a 1 prachovnice, 8 pažbových
botek pušek a 8 nabijáků vč. podpažbí , vše vč. výměn
šroubů a součástek z plechu).
Z oboru Historické archeologie a Numismatiky byla
poskytnuta pomoc při čištění, konzervaci a restaurování
archeologických a numismatických artefaktů z výzkumů
i jiných organizací. Šlo o tyto práce:
• Vyčištění, konzervace a určení pozdně střv. mincí ze
ZAV Kralovice čp.144 (20 ks); pro OMG Plzeň - sever
v Mariánské Týnici (počátek 2011, dr. M. Hus)
• Vyčištění a konzervace fragmentů středověkého skla,
ZAV Bor u Tachova; pro NPÚ, ú.o.p. Plzeň (jaro 2011,
M. Beránková)
• Vyčištění a konzervace 2 renesančních emailových
číší, pro odd. UMPRUM ZČM. Plzeň (jaro 2011, M.
Beránková)
• Překonzervace skleněných artefaktů antického skla
z fondu odd. UMPRUM ZČM Plzeň (konec roku, M.
Beránková)
• Konzervace fragmentů střv. skla pro ArÚ AV Praha
(konec 2011, Beránková)
• Velká oprava blůzy Finanční stráže pro Celní ředitelství
Plzeň (podzim 2011, M. Hejduk)
• Vyčištění a konzervace středověkých mincí
a archeologických artefaktů (7 ks) pro OMG Plzeňsever v mariánské Týnici (prosinec 2011, dr. M.Hus)
• Vyčištění a konzervace 3 střv. mincí ze ZAV na hradě
Gutštejn pro NPÚ , o.ú.p. Plzeň (dr. M. Hus, podzim
2011)
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nakonzervováno či zrestaurováno 298 ks, z oblasti
numismatiky 30 ks, z oblasti militárií 1, celkem 329.

Knihovna Západočeského muzea

• Konzervace vlastní : 20 sb. př. (soubor kovových
předmětů)
• Restaurování dodavatelsky: 2 sb. př. nákladem
46.870 Kč (prapor DTJ Plzeň, prapor Plzenskej
sokolskoj župi)

V r. 2011 byly restaurovány v rámci grantových projektů
VISK6 dva staré tisky (z toho jeden konvolut s 8 přívazky).
Šlo o drobné práce jako průzkum, vyčištění, srovnání listů
atd.
Dále byl předán k restaurování 1 rukopis (513 C 003).
Práce budou hotovy v červnu r. 2012. Jelikož se budou
provádět v rámci diplomové práce na restaurátorské škole,
budou bez úhrady.

Oddělení uměleckoprůmyslové

Oddělení konzervace

Oddělení novějších dějin

• Konzervace vlastní : 112 sb. př.
• Restaurování dodavatelsky : 18 nákladem: 260.200 Kč
• Restaurování vlastní : 18 ks plakátů (litografie z konce
19. a počátku 20. století) nákladem 130.200 Kč.

Oddělení národopisné
V rámci programu MKČR ISO 2011 Náročné
restaurování, konzervování a restaurování byl ze sbírek
národopisného oddělení restaurován soubor obalů na
čínský čaj a reklamní plakát na čínský čaj. Restaurátorské
práce provedla dodavatelsky restaurátorka papíru Alena
Waulinová (K. Světlé 11, 110 00 Praha).
Vedle dodavatelského restaurování byla provedena
konzervace vybraných předmětů oddělením konzervace
ZČM v počtu 78 inv. č. (86 předmětů).
• Restaurování dodavatelsky: eklamní plakát NMP L667
nákladem: 4.850 Kč (v programu ISO)
• Restaurování vlastní: 2.850 sb. př. (soubor obalů
na čínský čaj: L 662, L 663, NMP 6074, NMP 13460,
NMP 17141, NMP 17401, NMP 17402, NMP 17403,
NMP 17404, NMP 17477, NMP 24755) nákladem
103.870 Kč (v programu ISO), vlastní 48 670 Kč.

•
•
•
•
•
•

Celkem bylo konzervováno a restaurováno 218 sb. př.
z toho :
pro odd. národopisu 86 ks
odd. umprum 112 ks
odd. novověku 20 ks
knihovna Západočeského muzea tukování kožených
vazeb (běžný knihovní fond) 160 ks
knihovna Západočeského muzea oprava a tukování
(běžný knihovní fond) 5 ks
Metodická pomoc v rámci Plzeňského kraje:

Českobudějovická diecéze - odborná stáž 2 pracovníků
Muzeum Jižního Plzeňska (sbírkové předměty) 3 ks
Muzeum Nýrsko - archeologické nálezy 5 ks
Muzeum Nýrsko - svatební oděv 11 ks
Městské muzeum Mariánské Lázně - metodická pomoc
- konzervace (petrifikace) dřevěného potrubí 1,2 bm, Ø
70 cm.

Oddělení paleontologické
Paleontologické oddělení preparovalo a restaurovalo
10 rozměrných sbírkových předmětů z lokality Ovčín.

Oddělení botanické
Vlastními silami bylo zpreparováno cca 550 sbírkových
předmětů (sběry cévnatých rostlin a lišejníků).

Oddělení zoologické
Preparování vlastní 2.344 sb. př.
V průběhu roku bylo vypreparováno 1362 brouků
(Těťál) a do lihu uloženo 977 pavouků (Hradská). Po
absolvování preparátorského kurzu byla koncem roku
zahájena preparace obratlovců - 5 ptáků (Vančurová).

Na úseku HA tak bylo pro cizí organizace či oddělení
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Expozice a výstavy

Národopisné muzeum Plzeňska
JAK SE ŽILO NA PLZEŇSKU

návštěvnost celkem

59.869 osob

(zlevněné vstupné)

27.091 osob

z toho 


Vedle tradičně pojatých výstavních prostor je v muzeu
multifunkční sál, kde je možné s loutkami manipulovat
a seznámit se s různými technikami vodění.

Muzeum Š. Adlera 11.920 osob
Národopisné muzeum 9.295 osob



Muzeum loutek 22.250 osob



hl. budově ZČM 16.404 osob

návštěvnost kult. programů

9.900 osob

návštěvnost knihovny

553 osob

návštěvnost webových stránek

58.035

Expozice
Hlavní budova
JUBILEJNÍ SÁL - PORCELÁN VE ZNAMENÍ ZKŘÍŽENÝCH
MEČŮ
Míšeňský historický porcelán ze sbírek
Západočeského muzea v Plzni.
Expozice návštěvníkům na více než
130 unikátních artefaktech z našich
sbírkových fondů přibližuje umělecký vývoj
míšeňského historického porcelánu.
Pokusy o odhalení tajemství složení
tvrdého čínského porcelánu, jenž měl pro
Evropany až magické kouzlo, se objevovaly na nejrůznějších
místech našeho světadílu. V tvrdé konkurenci zvítězila
Míšeň, kde výrobu preferoval přímo saský kurfiřt a polský
král August Silný.
V nádherných prostorách Jubilejního sálu máte
možnost zhlédnout např. Model jezdeckého pomníku
saského kurfiřta a polského krále Augusta II., zhotovený
jako zkušební výpal pro sochu v nadživotní velikosti (J.J.
Kändler z roku 1736) či konvičky z tmavohnědé „Böttgerovy
kameniny“ (předchůdce porcelánové hmoty z let 17151720).
PLZEŇSKÁ MĚSTSKÁ ZBROJNICE
Expozice představuje sbírkový soubor
městské zbrojnice v Plzni, která vznikla za
vlády císaře Karla IV. Obsahuje nejstarší
soubor palných zbraní v Evropě z konce 14.
a počátek 15. století. Součástí zbrojnice je
největší sbírka palných zbraní z 1. poloviny
16. stol., příslušející městské hotovosti.
Nejmladší část tvoří palné zbraně třicetileté
války z počátku 17. století. Expozice je doplněna ukázkami
dobového odění a je součástí světového kulturního
dědictví.

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.
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Výstavy instalované v roce 2010, které přešly do roku
2011, pracovníci výstavnictví provedli deinstalaci :

Muzeum Dr. Šimona Adlera

• Celda Klouček - výstavní sál
• Advent a vánoce na Plzeňsku - výstavní sál NMP

ŽIVOT ŽIDOVSKÉ MENŠINY V ZÁPADOČESKÉM
POHRANIČÍ

Výstavy v prostorách hlavní budovy Západočeského
muzea v Plzni v Kopeckého sadech 2 :

Muzeum je věnováno památce
110-ti
zaniklých
komunit
v
západočeském
pohraničí
a originální formou seznamuje se
životem židovské menšiny na
Šumavě. Součástí expozice je
i rekonstruovaná původní košer
porážka a interiér pošumavské hospody. Předposlední část
na unikátních exponátech představuje návštěvníkovi
především židovské sakrální předměty ze sbírek
Západočeského muzea. Dokumentace života židovské
rodiny je rozdělena na nejdůležitější mezníky: narození,
obřízka chlapců, bar - micva, svatba
a závěr života.
Závěr expozice tvoří rekonstrukce interiéru, dokumentující
každodenní život Židů v daném regionu na přelomu 19.
a 20. století. Pojetí expozice je přínosem pro poznání
mnohonárodnostního obyvatelstva Šumavy a ukazuje, že
lidé různého vyznání a různých národností, žijící v jednom
geografickém prostředí mohou tvořit jednotnou sídelní
komunitu, pokud se nestanou předmětem politické
manipulace.
Muzeum je umístěno v rekonstruovaném rodném
domě židovského historika a rabína Dr.

• Itálie a italské v Plzni 26. 2. - 22. 5. 2011 - výstavní sál
• Ochrana kulturního dědictví - Péče o movité
památky Plzeňského kraje za podpory Evropského
hospodářského prostoru a Norska 17. 3. - 1. 5. 2011
- přízemí - přírodověda
• Voda a život 12. 5. - 14. 8. 2011 - přízemí přírodověda
• V srdci hedvábné stezky - Umění a řemeslo Střední
Asie 9. 6. - 21. 8. 2011 - výstavní sál
• Bonsaje 1.6. - 11. 9. 2011 - přízemí - přírodověda
• Sběratelé zkamenělin vystavují 22. 9. - 4. 12. 2011
- výstavní sál
• Autopohádky - Animánie 1.3. - 27. 11. 2011 - přízemí
- přírodověda
• Expedice středověk 8. 12. 2011 - 5. 2. 2012 přízemí
- přírodověda
• Secesní sklo z Klášterského mlýna - ke 175. výročí
vzniku sklárny 15. 12. 2011 - 5. 2. 2012 - výstavní sál

Výstavy
Oddělení výstavnictví
V roce 2011 jsme opět pracovali na realizaci více než
desítky výstav širokého tématického zaměření. Práce
oddělení spočívá ve výtvarném a technickém řešení
výstavy podle obdrženého scénáře, které je následně,
většinou svépomocí, realizováno v konkrétní podobě.
Výtvarné řešení výstavy zahrnuje instalaci předmětů ve
vitrínách, obrazových materiálů na panelech, kapách,
volných i velkoformátových tiscích, tj. grafickou úpravu
textů, skenování, pořizování a úprava fotografií a dalších
doprovodných informací. Další podstatnou částí je výroba
doprovodných prvků k výstavě a propagačních materiálů
-pozvánka, plakát, skládanka, transparent, baner,
infopanel..., podle požadavků k jednotlivé akci.
U převzatých výstav probíhá spolupráce podle dohody
formou nejrůznější výpomoci.
Pracovníci oddělení výstavnictví se pokoušejí vytvořit
jedinečnou atmosféru dotvářející téma dané instalace.
Po skončení výstavy provádějí její deinstalaci.
Zajišťují rovněž služby související s instalací výstav
a nákupy materiálu, provádějí úklid pracoviště a zajišťují
drobné provozní práce důležité pro chod organizace.
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Výstavy ve výstavním sále Národopisného muzea
Plzeňska na náměstí Republiky 13:
• 10 + 1 arabská pohádka - Ilustrace J. Bičovské 1. 4.
- 24. 4. 2011 - výstavní sál NMP
• Hodiny ze Schwarzwaldu 19. 5. - 21. 8. 2011 - výstavní
sál NMP
• Co oko nevidí - svět pod mikroskopem 1. 9. - 6. 11.
2011 - výstavní sál NMP
• Proměny vánoc ve dvacátém století 24. 11. 2011 - 8.
1. 2012 - výstavní sál NMP
Výstavy v zahraničí:
• Český dvůr - Maďarsko, Debrecen (červen - září) spolupráce
Výstavy v prostorách kavárny Západočeského muzea
v Plzni
• Předmět měsíce - instalace vitriny k cyklu přednášek
v Západočeském muzeu v Plzni, pořádaných 2x do
měsíce
Muzejní noc:
• příprava informačních a propagačních materiálů
k celorepublikovému zahájení
• prezentace výstavního oddělení výstavou archivních
plakátů - křídlo v 1. patře hlavní budovy

Výroční zpráva 2011
Úprava muzejních tiskovin
• Darovací listina, Výuční listina
Ředitelství
Vlastní výstavy oddělení
• Itálie a italské v Plzni, 26. 2. - 15. 5. 2011, kurátoři
Mergl, Hus
• Secesní sklo z Klášterského Mlýna - k 175. výročí
založení sklárny, 15. 12. 2011 - 5. 2. 2012, kurátor
Mergl
Spoluúčast na jiných výstavách ZČM
• Hodiny ze Schwarzwaldu, 20. 5. - 21. 8. 2011, výstavní
sál Národopisného muzea Plzeňska, ve spolupráci se
sběratelem M. Klikarem, kurátor Mergl
• Co oko nevidí aneb Hrajeme si s mikroskopem, 1.
9. - 6. 11. 2011, výstavní sál Národopisného muzea
Plzeňska, kurátor M. Mergl, spolupráce J. Mergl
Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu
i mimo muzeum
• Loos. Plzeň. Souvislosti, 8. 11. 2011 - 12. 2. 2012,
výstava Západočeské galerie v Plzni, odb. spolupráce
za ZČM, Mergl
Příprava výstav a expozic
• Člověk a stroj, příprava výstavy ZČM pro rok 2012,
Mergl
• Z Nového Světa do celého světa - 300 let
harrachovského skla, příprava výstavy ZČM pro rok
2012, Mergl
• Koncepce a příprava expozice Diecézního muzea
v Plzni, Frýda, Mergl
• Koncepce a libreto výstavy Ochrana kulturního
dědictví, Frýda
• Příprava koncepce a instalace stálé expozice
uměleckého řemesla a užitého umění ZČM, Mergl
• Koncepce a řízení realizace historických expozic
„Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“, Frýda
• Spolupráce na realizace scénáře a náplně infopointů
historických expozic. Frýda
• Zpracovány texty pro audioprůvodce pro expozici
„Plzeňská městská zbrojnice“ a „Hlavní budova
muzea“. Frýda
• Spolupráce při realizaci výstavy „Tvář Leonarda da
Vinci - Příběh rytířského řádu templářů. Zámek Zbiroh.
Frýda
Oddělení prehistorie
Expozice
Pokračovala příprava expozice „Pravěk jihozápadních
Čech“. Začátkem roku byl scénář doplněn umístěním
a náplní audio-video projekcí, byly vytvořeny návrhy

Výroční zpráva 2011
různých typů kreseb jako doprovodný materiál na panely
a do vitrín jako podklady pro grafika, vše jako poklad
pro nacenění jednotlivých položek pro výběrové řízení.
Proběhlo jednání s režisérem o možnostech videoprojekcí,
jejich výběr a příprava. (M. Metlička).
Byl odevzdán text pro Audioprůvodce expozicí Pravěku
jihozápadních Čech, který byl předán dodavatelské firmě
(M. Metlička).
Výstavy
V lednu byla v informačním centru ve Starém Plzenci
instalována výstava o pravěkém a středověkém osídlení
města a jeho nejbližšího okolí, která byla v květnu
doplněna a přenesena na hrad Radyně, kde je instalována
jako stálá. Pro výstavu, která je na hradě v méně
vyhovujícíh klimatických podmínkách, bylo zhotoveno 31
kopií archeologických nálezů (M. Metlička, J. Metličková,
P. Peterková).
Byly zapůjčeny artefakty na výstavu „Aenigma - Der
rätselhafte Code der Bronzezeit“ věnované nálezům tzv.
„chlebovitých“ idolů v Evropě. Výstava byla instalovaná
v Kelten Römer Museum v Manchingu (SRN) a probíhala
od května do listopadu 2O11.
Za oddělení byla připravena a realizována část
široce pojaté výstavy „Ochrana kulturního dědictví“.
Ochrana archeologických nálezů byla prezentována na
jednom panelu a v jedné pultové vitríně (M. Metlička, J.
Metličková).
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
Práce na expozicích či výstavách v dalších muzeích
• Aenigma. Der rätselhafte Code der Bronzezeit , 27.5
- 13. 11. 2011, Manching, Německo (výběr nálezů
z lokality Hosty, jejich zapůjčení a zpracování podkladů
pro prezentaci).
Oddělení starších dějin
Pokračování prací na realizaci historické části expozice
„Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“, která by měla
být fyzicky realizována od jara 2012 do konce roku. Proto
již na konci roku 2010 bylo svoláno jednání s realizačním
týmem a byla provedena kontrola scénáře a libreta, vlastní
práce pak byly průběžně prováděny během celého roku.
Oddělení (dr. M. Hus) rovněž zajistilo v létě dílčí
revitalizaci expozice „Historie celnictví“ v budově Celního
ředitelství Plzeň.
Spoluúčast na jiných výstavách ZČM
• Spoluúčast na společné výstavě ZČM: „Itálie a italské
v Plzni“, 25. 2. - 18. 5. 2011, podíl na scénáři aj. dr. M.
Hus a mgr. T. Bernhardt, pomoc při realizaci M.Hejduk
• Spoluúčast na společné výstavě muzeí Plzeňské kraje
„Ochrana kulturního dědictví“ v březnu a dubnu 2011
(oddělení mělo 1 vitrinu, podíleli se dr.M.Hus a M.
Hejduk)
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Práce na expozicích či výstavách v dalších muzeích
• „Lov a hon“, NPÚ Ostrava, zámek Hradec n.Moravicí,
mgr. P.Haverlant, 2. - 6. 2011(Hus)
• „Statečný cínový vojáček“, OM Rokycany, mgr. J.N.
Lehner, .6 - .8 2011 (Hus)
• „Čsl.legionáři“, Karlovarské muzeum, pobočka Nejdek,
mgr. J.Nedvěd, .9 - .11 2011 (Hus)
• Revitalizace stálé historické expozice Celního
ředitelství Plzeň v létě (dr.M.Hus)
• „Snídaně v trávě“, pův. výstava NMP, reinstalace na
faře Holostřevy 25. 2. 2011 (mgr. T. Bernhardt)
• „ Hledání zmizelého“, reinstalace v muzeu Zbiroh,
otevřeno 15. 6. (Mgr.J. Orna, M. Beránková,
dr.F.Frýda)
Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu
i mimo muzeum
• Zapůjčená výstava (MZM Brno) doplněná vlastními
exponáty - „Expedice středověk“) otevřená v .12
2011, reinstalace a doplnění výstavy (Mgr. Orna,
Mgr. Dudková)
Výstavy jiných subjektů, kam byly zapůjčeny sbírky
pro 6 muzeí, celkem zapůjčeno 88 inv. čísel, což je 276
předmětů
• Muzeum Louny, „Slovenské národní povstání 1944“,
19 inv.čísel (21 ks) .2 - .4 2011
• Muzeum Tábor - pobočka Soběslav, „Město pětilisté
růže“, 7 inv. č (7 ks), .3 - .10 2011
• Muzeum Děčín, „Slovenské národní povstání 1944“,
19 inv.čísel (23 ks) .4 - .10 2011
• Muzeum Rokycany, „Statečný cínový vojáček“, 16 inv.
č. (17 ks), .6 - .8 2011
• Muzeum Karlovy Vary - pob. Nejdek, „Čsl.legionáři“,
16 inv.č. (20 ks), .9 - .11
• Muzeum Nýrsko, „Mincovní poklad Strážov“ , 5 evid.
č. (182 ks)
• Muzeum Karlovy Vary, stálá expozice mincovna
Jáchymov, 105 inv.čísel (105 ks) -- jde o úpravu
reversů z minulých let, vrácena byla část zápůjčky a na
zbytek byla poskytnuta nová prolongace
• Muzeum Bezpečnostních sborů Habartov, 6 inv.č.
(6 ks)
Přesah zápůjček do expozic z minulých let
• Celní ředitelství Plzeň, stálá expozice dějin celnictví, 6
inv.čísel (7 ks)
• Plzeňský Prazdroj, Plzeňské historické podzemí, 58 inv.
čísel (78 ks) + 52 kopií
• Muzeum čsl.opevnění Králíky, stálá expozice
„U Cihelny “, 4 inv.čísla (4 ks)
• Muzeum Karlovy Vary, stálá expozice „Nová louka “,
11 inv.čísel (11 ks)
• Muzeum Karlovy Vary, stálá expozice Žlutice, 4 inv.
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čísla (4 ks)
• Muzeum Tábor, stálá expozice „Husité“, 3 inv.čísla
(3 ks)
• Muzeum Louny, stálá expozice, 3 inv.čísla (3 ks)
• Pivovarské muzeum Plzeň, stálá expozice, 3 inv.čísla
(3 ks)
• Zámek Zbiroh, majitel Gastro Žofín, expozice, 4 inv.
čísla (4 ks) + 1 kopie
• NPÚ Plzeň, st. hrad Velhartice, expozice, 11 inv.čísel
(11 ks)
• Kašperské Hory, hrad Kašperk, expozice, 32 inv.čísel
(32 ks)
• Město Plzeň, zapůjčen historický primátorský řetěz na
reprezentaci primátora
Oddělení novějších dějin
Spoluúčast na jiných výstavách ZČM
• Proměny vánoc ve 20. století. Výběr předmětů:
Tománková, Vyletová, výstavní sál NMP
• Zápůjčky na výstavy jiných organizací:
• Muzeum Českého lesa v Tachově - stálá expozice, 1 ks.
• Český rozhlas Plzeň - stálá expozice Muzeum
plzeňského rozhlasu, 3 ks.
• Museum Mittereich (SRN) - výstava Genossen unter
Glasur, 2 ks.
• Západočeská galerie v Plzni - výstava Loos - Plzeň souvislosti, 13 ks
Příprava výstav a expozic
• Příprava expozice Muzea církevního umění Plzeňské
diecéze, Západočeské muzeum ve spolupráci
s Plzeňskou diecézí, Atelierem Soukup a Regionální
rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Spoluautor
scénáře (Krčmář).
Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo
Západočeské muzeum v roce 2011
celkem : 58
z toho: výstavy tuzemské: 17
výstavy zahraniční: 2
pro účely digitalizace: 39
Počet poskytnuté digitalizované dokumentace
sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům
na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva:
222 ks
Oddělení uměleckoprůmyslové
Expozice
• „Porcelán ve znamení zkřížených mečů“ - míšeňský
historický porcelán ze sbírek ZČM v Plzni. (Dagmar
Braunová)

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011

Vlastní výstavy oddělení

Oddělení národopisné

• 10 + 1 arabská pohádka. Knižní ilustrace Jaroslavy
Bičovské. (2. 4. - 24. 4. 2011) (autoři: Jaroslava
Bičovská, Tereza Svášková, Jindřich Mleziva; kurátor:
Jindřich Mleziva)
• Muzeum a paměť - Egyptské starožitnosti (květen
2011) (autor: Jindřich Mleziva)
• V srdci Hedvábné stezky. Umění a řemeslo Střední
Asie. (10. 6 - 21. 8. 2011) (autoři: Tereza Hejzlarová,
Petra Belaňová; kurátor: Jindřich Mleziva)

Národopisné oddělení provozuje jednu ze tří
stálých expozic Západočeského muzea v Plzni. Expozice
s názvem „Jak se žilo na Plzeňsku“ je rozložena do obou
objektů Národopisného oddělení Plzeňska, a to do domu
Chotěšovského i Gerlachovksého. Tato stálá výstava se dělí
na dvě hlavní části. První představuje každodenní městský
život od 15. století do 20. let minulého století. Část druhá
se věnuje životu na venkově na Plzeňsku převážně v 19.
století.

Spoluúčast na jiných výstavách ZČM

Vlastní výstavy oddělení

• Itálie a italské v Plzni (26. 2. - 22. 5. 2011)
• Hodiny ze Schwarzvaldu (20. 5. - 21. 8. 2011)

• Výstavka Velikonoce v západních Čechách, scénář D.
Bechný
• doprovázející akci Velikonoční jarmark, v nikách
v průjezdu NMP,
• Proměny Vánoc ve 20. století, scénář: T. Hájková, NMP
- výstavní sál

Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu
i mimo muzeum
• XIV. celostátní výstava bonsají a suiseki (9. - 11. 9.
2011)
• Orient (9. 6. - 4. 9. 2011, Regionální muzeum
v Chrudimi)
Zápůjčky na výstavy jiných organizací:
• Město Nepomuk (expozice městského muzea) - 11
inv. č.
• Chateau Zbiroh (expozice na zámku Zbiroh) - 16 inv. č.
• Město Přeštice (expozice) - 26 inv. č.
• Národní památkový ústav (expozice zámku
v Nebílovech) - 4 inv. č.
• Krajský soud v Plzni (reprezentační prostory) - 3 inv. č.
• Temná noc, jasná noc (Oblastní galerie Vysočiny
v Jihlavě) - 1 inv. č.
• Orient (Regionální muzeum v Chrudimi) - 49 inv. č.
• Alphonse Mucha (The Sankei Shimbun, Osaka,
Japonsko) - 21 inv. č.
Příprava výstav a expozic
Příprava výstavy pro rok 2012 „Mistři plakátu - Plakáty
období Belle Époque ze sbírky Západočeského muzea
v Plzni“, libreto: Jindřich Mleziva, Ludmila Kotorová.
Příprava výstavy pro rok 2012 „Z Nového Světa do celého
světa - 300 let harrachovského skla“, spoluautorka scénáře:
Lenka Merglová Pánková
Počty zapůjčených sbírkových předmětů
Západočeské muzeum v roce 2011
celkem: 149
z toho: výstavy tuzemské 110
výstavy zahraniční 21
restaurování / konzervace 18
prezentační (včetně reprezentace) 3

mimo

Počet poskytnuté digitalizované dokumentace
sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům
na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva: 45

Výstavy v zahraničí
• Zvykosloví západních Čech, scénář Daniel Bechný,
centrum Bohemia Bavaria Schönsee
Výstavy muzea v jiných objektech
• Snídaně v trávě, scénář: Daniel Bechný, zapůjčeno do
Muzea v Jílovém u Prahy
Spoluúčast na jiných výstavách ZČM
•
•
•
•

Itálie a italské v Plzni
Hodiny ze Schwarzwaldu
Voda a život
Ochrana kulturního dědictví

Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu
i mimo muzeum.
• Jana Slámová: Lidová výroba na Plzeňsku - zpracování
náplně vitríny v expozici na hradě Radyně
Zápůjčky na výstavy jiných organizací:
• Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 5 inv. č.
• Stálá expozice: Národopis - lidová architektura, lidový
kroj
• Městské muzeum a galerie Nepomuk 45 inv. č.
• Stálá expozice městského muzea Muzeum Dr. B.
Horáka Rokycany 5 inv. č.
• Stálá expozice: „Rokycansko v minulosti“
• Plzeňský Prazdroj a.s. - Pivovarské muzeum 18 inv. č.
• Stálá expozice Pivovarského muzea Muzeum
středního Pootaví Strakonice 2 inv. č.
• Stálá expozice: Dudy a dudáci Obecní úřad Dýšina 4
inv. č.
• Reprezentace v prostorách Obecní úřad Úterý 4 inv. č.
• Reprezentace v prostorách Městské muzeum
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Františkovy Lázně 101 inv. č.
• Stálá expozice Muzeum a galerie severního Plzeňska
16 inv. č.
• Stálá expozice: Historický vývoj severního Plzeňska
Český klub velocipedistů 1880 2 inv. č.
• reprezentace v prostorách prodejny Národní
památkový ústav 30 inv. č.
• Stálé expozice SZ Kozel, SZ Nebílovy, SZ Manětín
a NKP Klášter Kladruby
• Gastro Žofín 28 inv. č.
• Zámecké expozice zámku Zbiroh
• Muzeum Českého lesa v Tachově 1 inv. č.
• Stálá expozice: Národopis Krajské muzeum
Karlovarského kraje, p.o. se sídlem v Chebu 11 inv. č.
• Stálá expozice: Uměleckohistorická expozice Město
Přeštice 23 inv. č.
• Stálá expozice Magistrát města Plzně 1 inv. č.
• Výzdoba atria Magistrát města Plzně 13 inv. č.
• Dvůr Gigant Záluží 5 inv. č.
• výzdoba interiéru Regionální muzeum v Jílovém
u Prahy 19 inv. č.
• výstava „Snídaně v trávě“ Národní zemědělské
muzeum Praha 1 inv. č.
• „Bobři v NZM Ohrada“ Město Přeštice - Dům historie
2 inv. č.
• výstava 300 let poutě v Přešticích (Historie milostného
a zázračného obrazu Divotvůrkyně Přeštické a procesí
v Přešticích)
• Regionální muzeum v České Krumlově 40 inv. č.
• „Příběh města Český Krumlov“ Západočeská galerie
v Plzni
2 inv. č.
• „Loos - Plzeň - souvislosti“ Centrum Bavaria Bohemia,
Freyung 1, 92539, Schönsee, Německo 27 inv. č.
• „Zvyky a obyčeje na Plzeňsku“ Moravské zemské
muzeum 1 inv. č.
• „Koloniál pana Bajzy aneb Historie obchodu
a obchodování“ - přesah z minulého roku Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti 54 inv. č.
• „Vánoce v muzeu, aneb půjdem spolu do Betléma“
Muzeum Kroměřížska 1 inv. č.
Příprava výstav a expozic:
• Svět pohádek: Loutky z fondu divadla DAS (scénář
výstavy - Jana Slámová, realizace 9. 2. - 2. 4. 2012)
Počty zapůjčených sbírkových předmětů
Západočeské muzeum v roce 2010
celkem : 500
z toho: výstavy tuzemské 439
výstavy zahraniční 2
restaurování /konzervace 12
prezentační (včetně reprezentace) 22

mimo

Počet poskytnuté digitalizované dokumentace
sbírkových předmětů pro publikační účely jiným subjektům
na základě smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva: 68
inv. č.a 833 ks negativů z pomocných fondů
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Oddělení paleontologické
Vlastní výstavy oddělení
• Název výstavy:“ Sběratelé zkamenělin vystavují“
Organizátoři výstavy: Paleontologické oddělení
Západočeského muzea v Plzni a os Palaia.
Propagace a publicita výstavy:
• http://plzen.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanky/
Soukromi-sberatele-zkamenelin-z-cele-CR-vystavuji-vPlzni-11950
• http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/sberatelezkamenelin-vystavuji-zapadoceske-muzeum-v-plzni28758/
• http://www.qap.cz/zpravy/zpravy-plzen/object/
sberatele-zkamenelin-vystavuji-v-zapadoceskemmuzeu-v-plzni-23421/article.htm
Oddělení botanické
Spoluúčast na jiných výstavách ZČM
• „Botanická“ vitrína v rámci výstavy Voda a život, 13. 5.
- 14. 8. 2011 (S. Pecháčková)
Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu
i mimo muzeum.
Expozice „Lišejníky a les“v rámci Velké výstavy hub
Plasy 2011 - Houby a les, 23. 9. - 25. 9. 2011, zimní
refektář plaského kláštera. Hlavní autor Zdeněk Sadílek,
pořadatelské instituce byly Gymnázium Plasy, Katedra
biologie PF ZČU, Město Plasy, Envic Plasy a Klášter Plasy,
Lesy ČR, ZČM v Plzni (O. Peksa).
Příprava výstav a expozic:
• Zpracovány prvotní nápady a návrhy pro scénář
výstavy „Květena v Plzeňsku“, 2013 - výstava k výročí
vydání stejnojmenné publikace F. Malocha (J.
Nesvadbová, S. Pecháčková).
• Příprava výstavy k 50. výročí založení Západočeské
pobočky ČBS, 2012 (J. Nesvadbová).
Počty zapůjčených sbírkových
Západočeské muzeum v roce 2011
celkem: 75
z toho: studijní: 75

předmětů

mimo

Oddělení zoologické
Spoluúčast na jiných výstavách
Voda a život (12.5.-14.8., hlavní budova ZČM - výstavní
sály v prvním patře) - výstava vznikla ve spolupráci
s Národním muzeem Praha a Blatským muzeem v Soběslavi
(kurátor výstavy: Vacík)
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Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů v muzeu
i mimo muzeum
Velká výstava hub Plasy 2011 (23.-25. 9., refektář Kláštera
Plasy) - výstava vznikla ve spolupráci ZŠ Plasy, Města Plasy,
Kláštera Plasy, IC Envic Plasy, Státního okresního archívu
Plasy, Západočeského muzea v Plzni a Katedry biologie FPE
ZČU v Plzni - instalace vitríny s exponáty a prezentace dvou
posterů (Vacík, Hradská, Říšová)
Zápůjčky na výstavy jiných organizací: 4 výpůjčky, 21
inventárních čísel
Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo
Západočeské muzeum v roce 2011
celkem : 21
z toho:
výstavy tuzemské : 21
Knihovna Západočeského muzea
Vlastní výstavy
V průběhu roku bylo v prostorách knihovny uspořádáno
13 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
Příprava a výběr knižních dokumentů pro výstavu „Itálie
v Plzni“. Vybráno a zapůjčeno celkem 11 svazků rukopisů,
prvotisků a vzácných tisků.
Na výstavu „Ochrana kulturního dědictví“ byl vybrán 1
restaurovaný starý tisk Severinova bible.
Muzeum loutek
Výstavy
Paměť loutky. V rámci projektu „Paměť loutky“ vznikl
v roce 2011 originální cyklus fotografií, který nevtíravou
a zároveň poutavou formou mapuje slavné okamžiky
z historie města Plzně. Vypravěčem slavného příběhu
města Plzně jsou historické i současné loutky, čímž získává
presentovaný sled historických událostí nový emocionální„lidský“ rozměr. Projekt spojuje témata pro Plzeň významná
- příběh města Plzně, loutkářskou tradici, zachované
autentické exteriéry a to vše nevšední scénografickou
stylizací, zaštítěnou kvalitní fotografií jana Pohribného.
V první fázi vznikl scénář, na kterém se podílelo v pozici
konzultantů několik odborníků ze Západočeského muzea
a Magistrátu města Plzně (např. PhDr.František Frýda, Ing.
Petr Bukovský, Ing.Miroslav Liška). V rámci scénáře vznikl
celý příběh města Plzně, ze kterého bylo postupně vybráno
15 nosných epizod. Výběr byl o to těžší, že na dané epizody
bylo potřeba vybrat fotogenickou, autentickou a v rámci
podpory cestovního ruchu vhodnou lokaci a zároveň najít
vhodné loutky. Finální body scénáře byly tedy sestaveny
ze tří skutečností: skutečného historického příběhu,
autentické lokace, související s příběhem a sady loutek,
vhodně doplňujících příběh. Na závěr scénáře byly příběhy
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stylisticky upraveny do formy komentářů a byly zadány
překlady do angličtiny.
Ve druhé fázi byly zajišťovány výpůjčky loutek z několika
sbírek a hlavně byly restaurovány a připraveny na focení.
Zároveň byly vyjednávány povolení k fotografování
jednotlivých míst a připravována technika - připojení
k elektrické energii, agregáty, technika na zavěšování apod.
Po obhlídkách byl vytvořen časový harmonogram dle
polohy slunce, který byl ale několikrát měněn v závislosti
na počasí. V této fázi byly zajištěny výpůjčky a pronájmy
rekvizit, např. historického US jeepu.
Ve třetí fázi proběhlo samotné fotografování v týmu
fotograf, autor scénáře, produkční, restaurátorka výtvarnice a technik. Fotografie vznikaly postupně v rozmezí
červen až srpen 2011 a jejich vznik byl dokumentován a je
součástí webové presentace.
Čtvrtá fáze probíhala v září 2011 a jednalo se
o grafickou úpravu fotografií, která byla o to náročnější, že
na fotografiích byla masivně vidět technika na zavěšování
loutek a jejich vahadla, popř. různé pomocné materiály.
V páté fázi se pracovalo na webové presentaci a na
připojení této presentace k webu města.
Celá presentace je uložena na www.muzeumloutek.cz.
Čtyři fotografie z cyklu byly vystavené na Czech Press
Photo na Staroměstské radnici.
V roce 2012 proběhne open air výstava v sadovém
okruhu Plzně, složená z cyklu fotografií Paměť loutky
a z panelů, reflektujících výročí Jiřího Trnky a Josefa Skupy
v roce 2012.

umístění venku a pro manipulaci dětmi. O faktu, že cíl
sympózia byl splněn svědčí i reakce návštěvníků dvorku,
kteří okamžitě začínají zkoušet hýbat objekty a zkoumají
je. Návštěvnost dvorku se zvýšila o přibližně 4000 osob mimo návštěvníky Muzea loutek.
Celé sympozium bylo monitorováno médii a na
jeho závěr proběhlo slavnostní „otevření dvorku“
s představením děl.. Díla jsou na dvorku vystavena až do
konce června 2012, kdy budou deinstalována a v ideálním
případě nahrazena objekty z dalšího ročníku.
Dvorek se stal novým turistickým cílem Plzně a novou
formou výtvarného počinu v historickém centru Plzně.
Konzultantem projektu byl Prof. Ak. Soch. Vratislav
Karel Novák, autor např. Stroje času (kyvadla) na Letné.
Partnerem projektu byla Západočeská univerzita - Ústav
umění a designu (jedno z děl je zároveň bakalářskou
prací).

Sochařské sympozium „ Kinetický dvorek 2011“
a následná roční výstava. Cílem sympozia bylo dlouhodobé
oživení a „zatraktivnění“ dvorku Muzea loutek unikátním
způsobem tak, aby umělecká díla - kinetické sochy a objekty
zároveň splňovala praktická a bezpečnostní kritéria pro
užívání dětmi. Cíl sympózia byl splněn, a tak na veřejně
přístupném místě v historickém centru Plzně vzniklo místo,
po jehož objevení se návštěvník cítí jako v Alence v říši divů.
Nejen, že dvorek muzea má charisma už sám o sobě, ale
výsledkem sympozia je osazení dvorku sochami a objekty,
jejichž části lze rozpohybovat a poznávat je nejen zrakem,
ale i hmatem.
Zadání bylo jednoduché - exteriérové volné plastiky,
které jsou zároveň uměleckým vyjádřením jednotlivých
umělců inspirovaných loutkou a loutkářstvím a zároveň
„komunikují“ s dětmi a umožňují jim se na vlastní smysly
seznámit s uměleckými díly. Zábavnou a přirozenou
formou tak děti získávají vztah k umění a otevřou svou
mysl a fantazii dalším směrem.
Sympozia se zúčastnilo pět umělců, citlivě vybraných
ze zájemců jak z řad profesionálů, tak studentů. Mimo
čtyř profesionálů - Eleny Kudrové, Lucie Nepasické,
Jiřího Špinky a Vladimíra Sosny se zúčastnila i studentka
Ústavu umění a designu ZČU Eliška Majerová, která prací
zároveň obhajovala bakalářský titul. Muzeum loutek tak
udělala další krok ve spolupráci Západočeského muzea
a Západočeské univerzity.
K dispozici byl celý dvorek, díla splňují kritéria pro
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Knihovna Západočeského
muzea

Fotoateliér
Souhrn zhotovení digitálních fotografií pro jednotlivá
oddělení, sbírkové předměty pro publikace, katalogy,
pozvánky,plakáty, poutače před hlavní budovu, sbírkové
předměty na ISO a dokumentární fotografie.
Digitální foto ISO - 1 359
Digitální foto TISK - 912
Digitální foto dokumentární - 1 791

Čtenáři
Ke konci roku je v evidenci 1.020 čtenářů,
z toho 49 zaměstnanců. Knihovnu
navštívilo celkem 553 čtenářů, 239
účastníků exkurzí a ca 1000 návštěvníků
při akci Muzejní noc, celkem tedy 1 792
návštěvníků.
Za čtenářské průkazy čtenářů bylo
vybráno v r. 2011 celkem 3.710,- Kč.
Rozmnožovací služby v knihovně přinesly finanční úhradu
v hodnotě 2.187,- Kč a kopie, zasílané na fakturu 1.181,Kč. Celkem byly tržby za knihovnu 7.078,- Kč.
Opět upozorňuji na nevyhovující otevírací dobou
knihovny. Její žádoucí změna je ovšem podmíněna
podstatnou změnou personálního obsazení knihovny.

Oddělení vnějších vztahů
Vernisáže
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expedice
Do skladu bylo přijato celkem 1460 kusů publikací od 6
titulů publikací (Erica 18, Sborník Příroda 113, Archeologie
ZČ 1, V srdci hedvábné stezky a Folia geologica 45). Do
výše uvedeného počtu je zahrnut titul Keramická produkce
města Plzně, který ovšem muzeum nevydalo, nemá tam
uveden copyright ani ISBN.
Za účelem prodeje bylo vyskladněno celkem 545
kusů publikací v celkové hodnotě 25.617,- Kč. Výměnou,
povinnými a pracovními výtisky a pro účely propagace
bylo rozesláno 1 681 kusů publikací. Z knihovny bylo
vyexpedováno za rok 2011 celkem 2 226 kusů publikací.

Itálie a italské -72obr.
Norské fondy -125obr.
Orientální pohádky - 94obr.
Hodiny ze Schwarzwaldu - 55obr.
Voda a život - 54obr.
V srdci hedvábné stezky - 74obr.
Sběratelé zkamenělin vystavují - 64obr.
Co oko nevidí - 33obr.
Cesta k animaci - 57obr.
Secesní sklo - 52obr.
Expedice středověk - 86obr.
Vánoce ve dvacátém století - 40obr.

Výstavy
• Itálie a italské - 19obr.
• Ochrana kulturního dědictví - 40obr.
• Orientální pohádky - 31obr.
• Hodiny ze Schwarzwaldu - 35obr.
• Voda a život - 25obr.
• V srdci hedvábné stezky - 35obr.
• Sběratelé zkamenělin - 51obr.
• Co oko nevidí - 36obr.
• Cesta k animaci - 29obr.
• Secesní sklo - 60obr.
• Expedice středověk - 8obr.
• Vánoce ve dvacátém století - 39obr.
•
Dokumentární fotografie

Metodická činnost
V rámci metodické pomoci bylo uspořádáno 1 setkání
regionálních knihovníků muzeí a galerií na počátku
prosince. Na schůzce byli seznámeni s novinkami v oboru
a seminářem v Českém Těšíně.

• Muzejní noc - 317obr.
• Interaktivní předvádění na výstavě Co oko nevidí
a Dny vědy a techniky - 66 obr.
• Vánoční dílna pro školy - 41obr.

Národopis
• vybavení depozitáře v Nepomuku přes Norské fondy
- 9obr.
• Velikonoce na dvoře, dílna pro veřejnost - 39obr.
• Drobné sbírkové předměty, ISO - 443ks.
• sklomalby, TISK - 4obr.
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Investor
•
•
•
•
•

zatékající sníh hlavní budova, TISK - 43obr.
obraz,detail - 2obr.
vitriny před restaurováním - 20obr.
ukradený okap na hlavní budově - 7obr.
obraz,TISK - 2obr.

Botanika
• herbář, ISO - 787ks.

Umprum
•
•
•
•
•
•
•
•
•

orientální talíř, TISK - 5obr.
Míšeňský porcelán, detaily, TISK - 117obr.
orientální sochy, detaily, TISK - 32obr.
talíř Pieta, TISK - 6obr.
karafa a šperk, TISK - 4obr.
Habánská keramika, detaily, TISK - 51obr.
obraz, detaily, TISK - 33obr.
nové nákupy, ISO - 26obr.
orientální textil a výšivky do publikace, detaily, TISK
- 485obr.
• hlavní budova, portály v lapidáriu, TISK - 51obr.

Knihovna
• knihy na výstavu, ISO - 5ks.

Prehistorie
• depozitář Norské fondy - 21obr.

Středověk
• depozitář Norské fondy - 8obr.

Novověk
•
•
•
•
•

plakáty, TISK,ISO - 60ks.
plakety a talíře, TISK - 13ks.
zahájení prací na novém divadle - 24obr.
Invest a Tesco, TISK - 56obr.
sbírkové předměty, ISO - 38ks.

Výstavnictví
• plakáty, TISK - 4obr.
• secesní váza, TISK - 6obr.

Restaurátoři
• obrazy po restaurování - 8ks.
• hodiny po restaurování - 8obr.
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Ostatní činnost muzea
Odborné konference a semináře
Oddělení prehistorie
Ve dnech 22.–25. června jsme pořádali 21. setkání
ARGE (Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/
West- und Südböhmen/Oberösterreich), které se konalo ve
Stříbře. Setkání bylo věnováno shrnutí výsledků výzkumů
od doby římské po vrcholný středověk za posledních
20 let. Účastnilo se ho přes 50 archeologů a více jak 30
studentů. V rámci setkání proběhla exkurze po významných
památkách v okolí Stříbra (kostel sv. Petra ve Stříbře,
mohyla u Butova, mohylové pohřebiště Kšice-Čertův
kámen, románský kostel ve Svojšíně a klášter Kladruby)
pro kterou byly napsány a přeloženy krátké exkurzy (M.
Metlička, A. Novotná, A. Zelenka, L. Šmolíková).
Dne 22. října proběhla v přednáškovém sále ZČM
členská schůze Západočeské pobočky ČAS, kde byli
členové prostřednictvím přednášejících seznámeni
s několika novými archeologickými výzkumy v západních
Čechách a také s projektem raně až vrcholně středověkého
Historického parku v německém Bärnau (A. Zelenka, M.
Metlička).
Oddělení paleontologické
Paleontologické oddělení organizovalo seminář „Rok
Kašpara Sternberga“, která se konala v přednáškovém sále
Západočeského muzea v Plzni. Seminář se uskutečnil 19.
května 2011. Seminář se konal k příležitosti 250. výročí
narození Kašpara Sternberga a 175. výročí od vydání jeho
práce Nástin dějin českého hornictví (1836). Seminář byl
organizován ve spolupráci s Hornickou maticí SlezskoMoravsko-Českou. Semináře se zúčastnilo 26 účastníků
z celé ČR.

Účast na odborných a vědeckých
konferencí
Ředitelství
• Mergl - Sympozium Naše Itálie. Stará i mladá Itálie
v české kultuře 19. století,
• 24. 2.– 26. 2. 2011, SVK Plzeň, Mergl - referát
Benátské v českém skle
• Zasedání mezinárodní muzejní sekce pro dějiny skla
ICOM Glass, 30. 5. - 2. 6. 2011, Barcelona – Mergl
• Konference k dějinám skla – Pracovní zasedání
odborné skupiny pro dějiny skla České archeologické
společnosti. Vedení konference. Chrudim. 23
– 24.4.2011. Frýda
• Seminář „Veřejnost a archeologie“.Praha Národní
archiv a Komitét modrého štítu. 11.10.2011. Frýda

Výroční zpráva 2011
Oddělení prehistorie
• Ve dnech 17.-18. února se M. Metlička, L. Šmolíková
a A. Novotná zúčastnili konference Pohřební ritus,
která byla zaměřena na téma „Druhotné zásahy
v hrobech“. Konferenci pořádala Slezská univerzita
v Opavě a v roce 2012 bude jejím pořadatelem
Západočeské muzeum.
• V dubnu se M. Metlička účastnil kolokvia „Výzkumy
v Čechách 2010“, kde přednesl referát o výzkumu při
stavbě multifunkčního sportovního areálu na břehu
nádrže České údolí v Plzni-Valše.
• Ve dnech 8.-10. 6. se L. Šmolíková, A. Novotná a A.
Zelenka účastnili XXXIX. semináře archeologů z muzeí
a institucí památkové péče konané v Hodoníně.
Tématem semináře byla „Archeologie v muzeích
a vzdělávací systém“.
• V září se M. Metlička a A. Novotná zúčastnili
pravidelné mezinárodní konference „Otázky neolitu
a eneolitu našich zemí 2011“, která byla pořádaná
Muzeem v Mikulově.
• Dne 16. listopadu se M. Metlička a L. Šmolíková
zúčastnili jednodenní konference „Antropologie &
Archeologie“ konané v Národním muzeu v Praze.

•

•
•
•
•
•

•

Oddělení záchranných archeologických výzkumů
• Dějiny staveb, Nečtiny, 25. - 27. 3. (M. Čechura,
referát Archeologický výzkum u kostela sv. Jana
Křtitele v Ostrovci (okr. Plzeň-sever).
• 30. Niederbayerischen Archäologentag, 29. až 30.
dubna 2011, Deggendorf (Německo) (P. Hereit)
• Sympozium „Archeologie ve filmu“, které proběhlo
v rámci mezinárodního festivalu archeologických filmů
„Cinearchea“, 9. a 10. června 2011, Kiel (Německo)
(P. Hereit)
• Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko
(západní a jižní Čechy) Horní Rakousko, 23. až 25.
června 2011, Stříbro (okres Tachov) (P. Hereit)
• CONTRA VIM MORTIS NON EST MEDICAMEN IN
HORTIS. 10. zasedání k problematice sepulkrálních
památek, Praha, 3. 11. 2011 (M. Čechura)
• Archeologie a antropologie. Národní muzeum v Praze,
16. 11. 2011 (M. Čechura)
• Výzkumy v Čechách v roce 2010, 12. – 13. 4 2011 (M.
Sochorová).
• Škola muzejní propedeutiky 2011 – 2012, AMG, Praha
(M. Sochorová).
Oddělení starších dějin
• XXXI. Smetanovské dny, SVK Plzeň, únor 2011 (účast
dr. M. Hus, mgr. T. Bernhardt) .
• VI. mezinárodní konference policejní historie, M PČR
Praha, 24. – 26. 11. 2011 (účast dr. M. Hus; přednáška
„Hodnostní označení a uniformy rakousko-uherské
a československé celní správy 1918 – 1952“
• Krajská konference kronikářů spojená s vyhlášením
nejlepších kronik Plzeňského kraje, Plzeň, 1. 12.
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•

•
•

2011, pořádal OK a ORR KÚ PK (účast dr. M. Hus)
– přednáška „Kroniky jako střípek do mozaiky ‘velké ’
historie“
Konference „Forum pro kreativní Plzeň“, Plzeň 31. 10.
2011, poř. OK MmP a PHMK 2015, o.p.s. (účast dr. M.
Hus), účast jen v diskusi a následné korespondence
s účastníky
Konference „1. Čs. armádní sbor v SSSR – nové
dokumenty“, Praha 18. 4. 2011, pořad. MO ČR
a Společnost L.Svobody (účast dr. M. Hus).
Symposium „Renesanční most ve Stříbře a PZM“
– Stříbro 11. 10. 2011, pořad. ČNB a MÚ Stříbro (účast
dr. M. Hus).
Konference „Průmyslová krajina jako kulturní
dědictví“, 19. 1. 2011, pořad. HÚ AV a PřF UK (účast
mgr. T. Bernhardt) .
Seminář „Veřejnost a archeologie“, Praha 11. 10.
2011, pořad. Národní archiv a Český komitét MŠ
(účast mgr. J. Orna) .
Konference „Archeologie modernity“, Plzeň 1. – 2. 12.
2011, pořad. KAR FF ZČU a ZČM (účast mgr. J. Orna)
–přednáška „ Archeologické poznání novověkých
lékáren v Plzni“
XXXIX. Seminář archeologů z muzeí a institucí
památkové péče, Hodonín 8.- 10. 6. 2011, pořad.
AMG ČR a M Hodonín (účast mgr. J. Orna a mgr. V.
Dudková) .
XLIII. medzinárodná konferencia stredovekej
archeológie, Modra (SR) 12. – 16. 9. 2011, pořadatel
ArÚ SAV (účast mgr. J. Orna a mgr. V. Dudková)
– přednáška „Archeologické doklady obléhání Plzně
husity“
2.studentská vědecká konference „Archeologie bez
hranic“, Plzeň 24. – 25.11. 2011, pořad. KAR FF ZČU
a ZČM (účast mgr. J. Orna a mgr. V. Dudková).
Konference „Pohřební ritus“, Opava 17. – 18. 2. 2011,
pořádal Ústav archeologie FPF Slezské university
(účast mgr. V. Dudková a Bc J. Kůrková).

Oddělení novějších dějin
• Setkání proti extremismu, Možnosti samosprávy při
řešení politického extremismu, Sněmovní sál radnice,
Plzeň, 27.4. 2011 (Krčmář) - příspěvek Historická
analýza extremistických hrozeb v Plzni.
• Projekt Stories, Národní muzeum fotografie, Jihočeské
muzeum v Českých Budějovicích a Waldviertel
Akademie, Gross Siegharts (Rakousko), 24 - 26.10.
2011, (Krčmář) – příspěvek Zničené kostely.
• Seminář Pobočky české informační společnosti, o.s.
při Národním archivu v Praze: „Fotografie“, Praha,
3.11. 2011 (Tománková).
Oddělení národopisné
• 25. - 26. 5. - 16. veletrh muzeí, Moravské Budějovice
• 9. 5. - 11. 5. – seminář EK AMG, Uherské hradiště,

|45|

Oddělení paleontologické
• Výjezdní zasedání RGN - Srbsko u Berouna, 2021.1.2011, referát: Příprava NG Barrandien Západní
část (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.)
• X. Hornstein – Workshop, Museum für Naturkunde
Chemnitz, Chemnitz 2011. referát: Anatomische
Strukturen in verkieseltem Holz aus dem Pilsner
Becken - erste Erkentnisse (Ing. Jan Bureš, RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D.)
• 20th International Workshop on Plant Taphonomy.
Konference se konala od 24.3. - 27.3. 2011. Drážďany,
Německo; referát: The problem of identifying
epiphytic plants in the fossil record. (RNDr. Josef
Pšenička, Ph.D.)
• XVII International Congress on the Carboniferous and
Permian. Konference se konala od 1. do 17. července.
Perth, Západní Austrálie; referát: Preliminary
report on the earliest callipterid assignable to the
morphogenus Rhachiphyllum Kerp from the late
Moscovian (Asturian) Farmington Shale (Illinois Basin,
USA). (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.)
Oddělení botanické
• 12. výjezdní interdisciplinární seminář pořádaný NTC
ZČU Plzeň – Nečtiny, 18. 1. (O. Peksa, S. Pecháčková).
• Seminář katedry botaniky PřF JU: Gokhan Halici
(Erciyes University, Kayseri, Turkey): „The biology of
lichenicolous fungi and their biodiversity in Turkey.“,
27. 1. (O. Peksa).
• Celostátní rhizologický workshop 25. –27. 3., Třeboň,
poster „Srovnávací sbírka podzemních orgánů rostlin
v Západočeském muzeu.“ (S. Pecháčková).
• Seminář katedry botaniky PřF JU: Lucia Muggia
(Institut fur Pflanzenwissenschaften, Karl-FranzensUniversität Graz): „The implications of morphological
and phylogenetic species concepts and cryptic
speciation in lichens.“, 30. 3. (O. Peksa).
• Obhajoba dis. práce J. Šoun: „Taxonomická revize
vybraných skupin druhů rodu Caloplaca.“, 30. 3. (O.
Peksa).
• Jarní setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS
v Podyjí, 31. 3. – 3. 4. (O. Peksa).
• Seminář „Ochrana Brd povojenských.“, Strašice 15.–
16. 9. (J. Nesvadbová).
• Bryologicko-lichenologické dny Krkonoše, 22.–25. 9.
(O. Peksa).
• Školení GIS – Praha, ArcData, 1.–2. 12. (S.
Pecháčková).
Oddělení zoologické
• „Zoologické dny Brno 2011“, Masarykova univerzita,
17.–18.2.2011, poster „Pavouci Šumavy – dosavadní
poznatky“ (autoři: Kůrka A., Hradská, I.; účast:
Hradská, Těťál)
• „Ornitologie – věda pro každého“, celostátní
konference České společnosti ornitologické, 7.–

Výroční zpráva 2011
9.10.2011, Mikulov, zámek (Vacík)
Knihovna Západočeského muzea
• Inforum 2011, 17. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích, Praha VŠE, 25. – 27. května (I.
Šedo)
• 36. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií,
Český Těšín 7.-9. září (I. Šedo – přednáška Regionální
literatura v muzejních knihovnách, A. Pátková)
• Knihovny současnosti 2011, České Budějovice 14.-16.
září (I. Šedo)
• 12. konference Archivy, knihovny muzea v digitálním
světě, Praha Národní archiv 1.-2. prosince (I. Šedo)

Výroční zpráva 2011
• Frýda – Škola muzejní propedeutiky Praha, přednášky
Historické sbírky v muzeu, Prezentace muzejní sbírek,
třídy A,B.
• Mergl - Ústav umění a designu ZČU, přednášky Dějiny
užitého umění 2 – umělecké řemeslo 19. století;
přednášky Dějiny kovu a šperku; přednášky Dějiny
keramiky; seminář Vybrané kapitoly z dějin umění
• Mergl - Ústav dějin umění FFUK Praha, přednášky
Umělecké řemeslo 1
přednášková činnost mimo ZČM
• Mergl - 13. 4., Historie českého porcelánu, Střední
škola keramická, Karlovy Vary

Muzeum loutek

Oddělení prehistorie

• Muzeum a škola, 16.-17.března 2011, Zlín

• V rámci výuky a praxe proběhly přednášky
o pravěku s ukázkami originálních předmětů pro ZŠ
v Domažlicích (J. Randová).
• Dne 18. 3. proběhla na oddělení prehistorie
přednáška o archeologické sbírce ZČM a exkurze 16
studentů archeologie z Karlovy Univerzity v Praze.
Účastníci si prohlédli uložení sbírek a byli seznámení
s muzejní prací (M. Metlička).

Oddělení konzervace
• Seminář Komise konzervátorů-restaurátorů při komisi
AMG – Opava 5. 9.-9. 9.2011
• (M. Nauš, E. Podzemná, V. Vondrovský)
•
• Semináře:Historická svítidla (Rudolfinea) 16. 2. 2011,
Muzeum Roztoky u Prahy – E. Podzemná.
• Mezinárodní tématický seminář 5.5.-7.5.2011
– Boulleho technika, Mnichov, SRN (M. Nauš).
• Materiály v konzervátorské praxi 15. 9.-16.9.2011,
Hrádek u Sušice - E. Podzemná.
• Povrchové úpravy kovů 24.11.2011 (STOP) – NM
Praha, V.Vondrovský

Přednášková činnost pracovníků
Ředitelství
přednášková činnost v ZČM
• Frýda – Středověké a raně novověké sklo z Plzně,
cyklus Příběhy předmětů
• Frýda- Plzeň – středověká pevnost a její městská
zbrojnice, cyklus Příběhy předmětů
• Mergl - 1. 2., Vázy od barona Spauna – secesní sklo
z Klášterského Mlýna, v cyklu Příběhy předmětů
• Mergl - 5. 4., Portál domu U červeného srdce, v cyklu
Příběhy předmětů
• Mergl - 30. 8., Muzejní budova ZČM – stánek kultury,
v cyklu Památkového ústavu
• Mergl - 4. 10., Váza profesora Schickela, v cyklu
Příběhy předmětů
• Mergl - 20. 12., Secesní sklo z Klášterského Mlýna,
komentovaná prohlídka výstavy
Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami

exkurze
• Proběhla exkurze odborných pracovníků
Severočeského muzea v Liberci do depozitářů ve
Zborovské ulici, kde byli návštěvníci seznámeni
s uspořádáním sbírek (M. Metlička).
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
přednášková činnost v ZČM
• „Křehká krása Laténu“ v rámci přednáškového cyklu
ZČM „Příběhy předmětů“ (P. Schneiderwinklová – M.
Sochorová)
přednášková činnost mimo ZČM
• Archeologické výzkumy v milevském klášteře, 21.3.
2011, KD Písek (P. Břicháček)
• Archeologický výzkum novověkého hřbitova
v Poběžovicích. 17. 1. 2011, KD Poběžovice (M.
Čechura).
• Poněkud jiný úhel pohledu - Letecká archeologie
v západních Čechách – Nedestruktivní archeologie.
Přednáška pro Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
– Doubravka, květen 2011 (P. Braun)
• Prezentace archeologických nálezů pro žáky 5. třídy
na II. ZŠ v Mariánských Lázních (P. Schneiderwinklová)
• Pravěk západních Čech, ZŠ Dolní Bělá, 12.4
(P.Břicháček)

• Frýda – Katedra archeologie FF ZČU, přednášky
Muzeologie a ochrana památek.
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Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami
• přednášky v rámci výuky archeologie na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích, filosofická fakulta,
tematické celky: Archeologie raného středověku,
Šlechtická sídla a Církevní stavby, Archeologický ústav,
P. Břicháček
odborné exkurze
• Archeologie severu jižních Čech, pro JČU Č.
Budějovice, 9.4 (P.Břicháček)
• Kamýcko a Krásnohorsko, historie a archeologie, 16.4
(P.Břicháček
Oddělení starších dějin
přednášková činnost v ZČM
• dr. M. Hus, 15. 3. 2010, „Ruské legie, carský zlatý
poklad a jeho zbytky v ZČM“, 22 posluchačů
• mgr. T. Bernhardt, 15. 2. 2011, „Hruškův plán Plzně
1837 - 45“, cca 25 posluchačů
• mgr. J. Orna, 21. 6. 2011, „Gotický reliefní kachel
s motivem plzeňského znaku“, cca 20 posluchačů
• Bc. J. Kůrková, 19. 4. 2011, „Románské reliefní
dlaždice z hradiště ve Starém Plzenci“, cca 23
posluchačů
• mgr. J. Orna, přednáška „ Archeologické poznání
novověkých lékáren v Plzni“, konference „Archeologie
modernity“, Plzeň 1. – 2. 12. 2011, pořádala KAR FF
ZČU (cca 50 posluchačů)
• mgr. J. Orna, mgr. V. Dudková, přednáška
„Archeologické doklady obléhání Plzně husity“,
výroční členská schůze České archeolog.společnosti,
Plzeň 22. 10. 2011 (cca 30 posluchačů)
přednášková činnost mimo ZČM
• dr. M. Hus - přednáška „Hodnostní označení
a uniformy rakousko-uherské a československé celní
správy 1918 – 1952“, VI. mezinárodní konference
policejní historie, M PČR Praha, 26. 11. 2011 (cca 40
posluchačů)
• dr. M. Hus – přednáška „Kroniky jako střípek do
mozaiky ‘velké’ historie“, krajská konference kronikářů
spojená s vyhlášením nejlepších kronik Plzeňského
kraje, Plzeň, 1. 12. 2011, pořádal OK a ORR KÚ PK (cca
200 posl)
• mgr. J. Orna a mgr. V. Dudková – přednáška
„Archeologické doklady obléhání Plzně husity“, XLIII.
medzinárodná konferencia stredovekej archeológie,
Modra (SR) 12. – 16. 9. 2011, pořadatel ArÚ SAV (cca
40 posluchačů)
• mgr. J.Orna – přednáška „Lokalita U Zvonu a její
archeologické poznání“, Plzeň 2. 6. 2011, pořádal
Spolek za starou Plzeň na místě ZAV (cca 50
posluchačů)
• dr. M. Hus – přednáška „Nový svátek a protihusitské
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tradice v Plzni“, Plzeň 9. 5. 2011, pořádalo
Nakladatelství a vydavatelství ZR&T, cca 18
posluchačů
• mgr. T. Bernhardt – přednáška „Vývoj nábřeží Radbuzy
a okolí Americké třídy“, Plzeň 2. 10. 2011. v rámci tzv.
Architektonické procházky Plzní, pořádala o.p.s. Škoda
Plzně, cca 200 posluchačů
• mgr. T. Bernhardt –přednáška „Od opozice k opoziční
smlouvě“, Plzeň 15., 4. 2011, v rámci semináře ve
Frišově vile nazv. „1988 – 1998“, cca 50 posluchačů
Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami
V rámci projektu č. IHISTUD CZ.1. 07/2. 2. 00/ 15.
0390 „Zapojení externích pracovníků do výuky“ byl jako
lektor použit během roku nepravidelně pro výuku určitých
archeologických a historických témat při seminářích na
KAR FF ZČU rsp. KAHV FF ZČU mgr. J. Orna:
Oddělení novějších dějin
přednášková činnost v ZČM
• Krčmář, 1.11. 2011, Plzeň na černobílých
diapositivech. Cyklus Příběhy předmětů.
přednášková činnost mimo ZČM
• Krčmář, Vejvanov, 30.4. 2011, Babská skála
• Krčmář, Sněmovní sál radnice., Plzeň, 27.4. 2011,
Historická analýza extremistických hrozeb v Plzni.
• Krčmář, Městský sál Gross Siegharts (Rakousko),
25.10. 2011, Zničené kostely
Oddělení uměleckoprůmyslové
• Jindřich Mleziva: Od dřeváku ke střevíci – umění obuvi
na Blízkém východě, Příběhy předmětů – cyklus ZČM
v Plzni (17. 5. 2011)
• Lenka Merglová Pánková – Ústav umění a designu
ZČU, přednášky Dějiny umění 3 – evropské umění 19.
století; Pedagogická fakulta, přednášky Dějiny umění
3K – evropské umění 19. století pro pedagogické
pracovníky;
Oddělení národopisné
přednášková činnost v ZČM
• D. Bechný, 7. 6. 2011, Kdo si hraje, nezlobí. Stavebnice
Anker (Příběhy předmětů)
• T. Hájková, 21. 9. přednáška o muzeologii pro
Sportovní gymnázium Plzeň
přednášková činnost mimo ZČM
• D. Bechný: 26. 5., Moravské Budějovice, referát
Muzejní noc a aktivizace návštěvníka
• D. Bechný 10. 5., Uherské hradiště, referát Autorský

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011

zákon v muzejní praxi
• D. Bechný, červen 2012, Szeged / Maďarsko,
Pivovarnictví v Plzni
Oddělení paleontologické

Účast pracovníků muzea v poradních
sborech, edičních radách a profesních
sdruženích

• Oborová komise muzejních archeologů při AMG
(P. Hereit)
• Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň
(všichni členové oddělení)

přednášková činnost v ZČM

Ředitelství

• RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., 3.3. 2011, Čína - Yunnan
krajina věčného jara

• Frýda – člen Poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost Oblastního muzea v Lounech
• Frýda – člen Redakční rady časopisu Časopis
Společnosti přátel starožitností Praha
• Frýda – člen poradní komise ministra kultury pro
novelu památkového zákona. Praha.
• Frýda – člen Senátu Asociace muzeí a galérií ČR
• Frýda – člen Kulturní komise přeshraniční spolupráce
Plzeňský kraj – Dolní Bavorsko – Horní Falc
• Frýda - Člen archeologické komise AMG ČR
• Frýda – Mergl – Rada pro přípravu Muzea církevního
umění Plzeňské diecéze.
• Mergl - Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
• Mergl - Sbírkotvorná komise Chebského muzea, Cheb
(předseda)
• Mergl - Správní rada Galerie města Plzně

členství v redakčních a edičních radách odborných
periodik

přednášková činnost mimo ZČM
• RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Setkání důchodců,
hasičský dům Radnice, 9.11. 2011, Západní Austrálie
• RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., ZŠ Plzeň-Újezd, 1.2. 2011,
Země, kolébka života.
Oddělení botanické
přednášková činnost v ZČM
• „Čtvrtstoletí bádání na Pastvišti u Fínů“, J. Brabec,
Z. Ipser, J. Nesvadbová, výroční schůze Západočeské
pobočky ČBS (i pro veřejnost), 26. 2.
• „Detektivka pokračuje: kam zmizely slaměnky?!“
– ZČM Plzeň, 15. 11. (S. Pecháčková).
• „Potkali se v depozitáři“ z cyklu Příběh předmětu 6.
12. (O. Peksa).
přednášková činnost mimo ZČM
• Přednáška pro ZŠ Chotíkov – Příroda v okolí obce, 6. 4.
(S. Pecháčková).
Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
a dalšími vysokými školami
• „The study of photobionts in the lichenized genus
Lepraria.“, 18. 7., katedra botaniky PřF UK, v rámci
obhajoby disertační práce (O. Peksa).
• Vedení speciální lichenologické exkurze (PřF UK) na
Božím Daru, 14.–15. 9. (O. Peksa).
• Přednáška „Muzejní botanika v praxi“ – PřF JU České
Budějovice, 2. 11. (S. Pecháčková).
• „Lišejník není jen houba, ale i řasa.“ v rámci kurzu
Lichenologie na PřF JČU, 11. 11. (O. Peksa).
Oddělení zoologické

Oddělení prehistorie
Práce v profesních sdruženích
• Ve výboru Oborové komise muzejních archeologů
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).
Práce v odborných komisích
• V poradní archeologické komisi při Národním
památkovém ústavu, územním odborném pracovišti
v Plzni, která rozděluje příspěvky na PPZAV (Metlička
- předseda).
• M. Metlička je člen odborné komise pro realizaci
archeologického skanzenu „Geschichtspark BärnauTachov, kde jsou budovány repliky staveb raně
a vrcholně středověké vesnice včetně vodním
příkopem opevněné tvrze (motte) a kostela.
Členství v edičních a redakčních radách

• „Straky ve městě“, 5.2.2011, Dolní Kamenice,
přednáška na Valné hromadě Holýšovského
ornitologického klubu (Vacík)
• „Straky ve městě“, 8.2.2011, Tachov, Muzeum
Českého lesa, přednáška pro veřejnost (Vacík)
• „Zajímaví bezobratlí Rašeliniště u Polínek“, 16.3.2011,
Plzeň, ZČM – přednáška pro veřejnost v rámci cyklu
Příběh předmětu (Hradská, Těťál)
• „Straky ve městě“, 22.9.2011, Mariánské Lázně,
Správa CHKO Slavkovský les, přednáška pro veřejnost
(Vacík)

• M. Metlička je odpovědný redaktor nového časopisu
„Archeologie západních Čech“. Do tisku bylo předáno
2. číslo časopisu, 3 a 4 číslo časopisu je v přípravě.
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
členství ve vědeckých a odborných komisích
• Muzejní rada OM Jindřichův Hradec (P. Břicháček).
• Sbírkotvorná komise Městského muzea ve Stříbře (M.
Čechura)
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• Jindřichohradecký sborník historický, redakční rada,
P. Břicháček
• ediční rada ZČM v Plzni, P. Břicháček
Oddělení starších dějin
Práce v profesních sdruženích:
• dr. M. Hus, Numismatická oborová komise AMG
• dr. M. Hus, Vojenskohistorická oborová komise AMG
• mgr. J. Orna a mgr. V. Dudková, Archeologická oborová
komise AMG
Členství v profesních organizacích v zastoupení muzea
•
•
•
•

Česká numismatická společnost (dr. M. Hus)
Česká společnost přátel drobné plastiky (dr. M. Hus)
Evropská numismatická asociace (dr. M. Hus)
Německá společnost pro studium řádů DGO, dříve
BDOS (dr. M. Hus)
• Společnost přátel starožitností českých (dr. M. Hus,
mgr. J. Orna)
• Česká archeologická společnost (mgr. J. Orna)

• Komise pro výchovu a vzdělávání MO Plzeň-2 (dr. M.
Hus)
• Komise pro rozvoj okrajových částí obvodu MO Plzeň2 (dr. M. Hus)
• Kulturní komise Nadace 700 let města Plzně (dr. M.
Hus)
• Krajská sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska (dr. M. Hus)
• Vlastivědná společnost „Regio“ (mgr. J. Orna
– předseda)
Oddělení novějších dějin
Práce v profesních sdruženích
• Komise muzejních historiků AMG - člen (Krčmář).
• Společnost přátel starožitností – člen (Krčmář)
Práce v odborných komisích
• Poradní sbor Muzea Cheb (Krčmář).
• Pracovní skupina při Collegium Bohemicum pro
přípravu expozice k dějinám Němců v českých zemích
(Krčmář).
• Pracovní skupina pro zřízení Muzea církevního umění
plzeňské diecéze (Krčmář).
• Konzultační skupina pro posuzování zákonnosti
nahlášených shromáždění a pochodů při magistrátu
města Plzně (Krčmář).
Členství v edičních a redakčních radách

Práce v odborných komisích:

• Ediční rada Západočeského muzea v Plzni (Krčmář).

• Poradní sbor pro akv.činnost MaG Severního Plzeňska,
Mar. Týnice (dr. M. Hus)
• Poradní sbor pro akviziční činnost VM dr. Hostaše
v Klatovech (mgr. J. Orna)
• Západočeská regionální archeologická komise (mgr. J.
Orna, mgr. V. Dudková)

Členství komisích veřejně prospěšných organizacích
a sdruženích a komisích veřejné správy

Členství v edičních a redakčních radách:
• Sborník ZČM - Historie (dr. M. Hus a mgr. T. Bernhardt,
oba redakční i ediční rada)
• Ediční rada Pivovarského muzea Plzeň (dr. M. Hus)
• Redakční rada sborníku Minulostí západočeského
kraje (mgr. T. Bernhardt)
• Redakční rada Archeologie západních Čech (mgr. T.
Bernhardt)
• Odborný redaktor sborníku Scamna super Misam, PeF
ZČU (mgr. T. Bernhardt)
Členství v komisích veřejně prospěšných organizací
a sdružení a v komisích veřejné správy
• Historická komise Regionální jednoty ČSOL Plzeň
(dr. M. Hus)
• Komise pro symboliku Republikového výboru ČSOL
Praha (dr. M. Hus)
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• - Nadační fond Dominanty – člen správní rady
(Krčmář).
• - Česká společnost Josepha Haydna – člen výboru
(Palová).
Oddělení uměleckoprůmyslové
Práce v odborných komisích
• Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea B.
Horáka v Rokycanech (Dagmar Braunová)
• Ústav umění a designu ZČU, semestrální klauzurní
komise (Lenka Merglová Pánková)
Oddělení národopisné
Práce v odborných komisích
• D. Bechný – předseda Etnografické komise AMG
• J. Slámová – členka Etnografické komise AMG
• - členka komise pro ochranu nemateriálních statků
trad. lid. kultury
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Oddělení paleontologické
Členství v poradních sborech
• RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. - člen Rady pro centrální
evidenci sbírek MK ČR
• RNDr. Josef Pšenička, PhD - práce v Radě národních
geoparků MŽPČ
Členství v edičních a redakčních radách
• RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. člen ediční rady
Západočeského muzea v Plzni
• RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. člen redakční rady
mezinárodního impaktovaného časopisu Bulletin of
Geosciences
• RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. šéfredaktor časopisu
Západočeské muzea v Plzni Folia musei rerum
naturalium bohemiae occidentalis: geologica et
paleobiologica
• RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. člen redakční rady
recenzovaného časopisu Západočeského muzea
v Plzni ERIKA
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• členka redakční rady Sborníku ZČM – Příroda
(Hradská)
• člen redakční rady internetového časopisu
Západočeské entomologické listy (Těťál)

• Místopředseda výkonného výboru oborové komise
Knihovníků muzeí a galerií při AMG.(dr.Šedo)
• člen výkonného výboru Svazu knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP) (dr.Šedo)
• člen Spolku českých bibliofilů, na jehož činnosti se
podílí organizačně i jako konzultant. (dr.Šedo)
• člen a byl zvolen do Rady Společenstva českých
knihařů (dr.Šedo)
• Členství v edičních radách – je členem ediční rady
časopisu Bulletin SKIP (dr.Šedo)

Oddělení konzervace

• Výbor Bryologicko-lichenologické sekce České
botanické společnosti (O. Peksa).
• Výbor Západočeské pobočky ČBS (S. Pecháčková, J.
Nesvadbová).

Členství v profesních organizacích

Práce v profesních sdruženích
• předseda Západočeské pobočky České společnosti
ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni (Vacík)
• člen České společnosti ornitologické (Vacík)
• člen České zoologické společnosti (Vacík)
• členka České arachnologické společnosti (Hradská)
• člen České společnosti entomologické (Těťál)
Členství v edičních a redakčních radách
• vedoucí redaktor Sborníku ZČM – Příroda (Vacík)
• člen redakční rady časopisu Erica (Vacík)
• člen ediční rady Západočeského muzea v Plzni (Vacík)

Oddělení starších dějin
Počet odborných badatelských návštěv: 21
(numismatika 2, historie 9, militária 0, archeologie 10),
z toho studentů : 6.
Počet předmětů, ke kterým byla poskytnuta práva
reprodukce
Během roku bylo poskytnuto jedno právo / smlouva
o reprodukci (mapy a plány Plzně, ing. Čihák, ÚKRmP)
Žádosti o rešerše, konsultace, odhady, telefonické a emailové dotazy

Muzeum loutek

Práce v profesních sdruženích

Oddělení zoologické

15 badatelských návštěv odborných a vědeckých
pracovníků (5 na výzkumech a 10 na pracovišti), z toho 10
zahraničních (na výzkumech a na pracovišti).

Práce v profesních sdruženích

Oddělení botanické

• Časopis Calluna (vydává Západočeská pobočka ČBS)
– S. Pecháčková, vedoucí redaktor; J. Nesvadbová,
technický redaktor.
• Časopis Erica – O. Peksa, vedoucí redaktor; S.
Pecháčková, J. Nesvadbová – redaktorky.
• Redakční rada časopisu Bryonora (vydává Bryologickolichenologické sekce ČBS) – O. Peksa, redaktor.
• Redakční rada Sborníku Západočeského muzea,
Příroda – S. Pecháčková, O. Peksa.

Oddělení záchranných archeologických výzkumů

Knihovna Západočeského muzea

• Markéta Formanová – člen Komise pro práci
s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG ČR

Členství v edičních a redakčních radách

– Z. Schejbalovou, P. Menšíka, M. Moravcovou, E.
Průchovou, J. Hložka a D. Vokounovou-Franzeovou.

•
•
•
•

Unie výtvarných umělců Plzeňské oblasti (J. Špinka)
Asociace restaurátorů ČR (J. Špinka)
Asociace umělců medailérů ČR (J. Špinka)
Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí
a galerií ČR – člen výboru (E. Podzemná).
• Předseda Západočeské sekce Komise konzervátorů
a restaurátorů při AMG ČR – (E. Podzemná)

Badatelská činnost
Oddělení prehistorie
V průběhu roku bylo na oddělení 44 badatelských
návštěv, kterým bylo předloženo ke studiu 2732 sbírkových
předmětů.
Počet odborných badatelských návštěv celkem : 44
z toho studentů : 36
z toho zahraničních : 3
počet registrovaných uživatelů příruční knihovny : 16
• Na oddělení je vedena magisterská práce J. Randové
(UK Praha), jejímž cílem je zpracovat záchranný
výzkum v Chotěšově nazvaná „Neolitické sídliště
v Chotěšově, výzkum 2000“ (M. Metlička)
• Je poskytnuta odborná pomoc pro bakalářskou práci
T. Maříka (ZČU Plzeň) nazvanou „Povrchový průzkum
hradu Skála“ (A. Zelenka).
• V rámci společného projektu „Partnerství pro
archeologii…“ jsou poskytovány informace
a archeologický materiál pro doktorandy ZČU v Plzni
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Oddělení zpracovalo celkem 129 různých dotazů,
rešerší, konsultací , určování a rad na různá témata z různých
oborů dějin, konkrétně vlastní historie (34), archeologie
a protohistorie (26) , militárií (15) a numismatiky apod.
(54), Z toho 4 do zahraničí (2 Velká Británie od historie,
2 Německo od archeologie) a 22 studentů (vesměs
archeologie)
Celkem badatelské návštěvy a drobné konsultace,
rešerše a dotazy = 150 + 1 repro
Oddělení novějších dějin
počet odborných badatelských návštěv celkem : 14
z toho studentů : 0
z toho zahraničních: 0
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce: 222 ks
Oddělení uměleckoprůmyslové
počet odborných badatelských návštěv celkem: 10
z toho studentů: 0
z toho zahraničních: 0
počet registrovaných uživatelů knihovny: 0
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva
reprodukce: 45
žádosti o rešerše: 0
Oddělení národopisné
počet odborných badatelských návštěv celkem : 61
z toho studentů : 4
z toho zahraničních: 2
počet registrovaných uživatelů knihovny:
žádosti o rešerše: 2
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Oddělení paleontologické
počet odborných badatelských návštěv celkem: 45
z toho studentů : neevidováno
z toho zahraničních: 14
počet registrovaných uživatelů knihovny: neevidováno
Oddělení botanické
počet odborných badatelských návštěv celkem: 6
z toho studentů: 0
z toho zahraničních: 0
počet registrovaných uživatelů knihovny:0
Oddělení zoologické
počet odborných badatelských návštěv celkem: 1
z toho studentů : 0
z toho zahraničních: 0
žádosti o rešerše: 3
Knihovna Západočeského muzea
Za rok 2011 bylo v knihovně muzea evidováno celkem
6 badatelských návštěv. Badatelům bylo zpřístupněno
celkem 49 svazků ze sbírky Starých tisků.

Spolupráce s jinými organizacemi
Ředitelství
• Frýda – člen zkušební komise bakalářských
a magisterských zkoušek ZČU , katedra archeologie
ZČU.
• Frýda – předseda zkušební komise Školy muzejní
propedeutiky AMG ČR.
• Mergl - odb. spolupráce na výstavním projektu Loos.
Plzeň. Souvislosti, Západočeská galerie v Plzni
• Mergl – autorská příprava výstavy a editorská příprava
katalogu Z Nového Světa do celého světa – 300 let
harrachovského skla
• Mergl – člen zkušební komise bakalářských
a magisterských zkoušek ZČU – Ústavu umění
a designu.
Oddělení prehistorie
s Národním památkovým ústavem, územním odborným
pracovištěm v Plzni a centrálním pracovištěm v Praze :
• spolupráce na památkové ochraně v regionu,
zaměřování lokalit, koordinace archeologické činnosti
a výzkumů.
• realizace výzkumů z programu PPZAV v regionu (M.
Metlička).
s Muzeem Šumavy v Sušici:
• v rámci metodické pomoci byl do PC databáze
převedena katalog evidence archeologické sbírky (J.
Metličková, M. Metlička).
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s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze v.v.i.:
• s M. Chytráčkem na muzejním zpracování a evidenci
nálezů výzkumu pravěkého hradiště na Černém vrchu
u Svržna, okr. Domažlice a při konzervaci dřevěných
konstrukcí u rybníčku na předhradí hradiště Vladař
u Žlutic.
• s M. Dobešem na zpracování staroa středoeneolitických nálezů z jihozápadních Čech.
• s N. Profantovou – zpracování starohradištních až
středohradištních nálezů z regionu “
• s L. Jiráněm – na zpracovávání nově nalezených
depotů doby bronzové v Čechách a konzultace při
zpracování pohřebiště v Brdě.
• s I. Pavlů – neolitické osídlení jihozápadních Čech,
výzkum sídliště ve Vochově
s Národním muzeem v Praze:
• s oddělením archeologie (P. Sankotem)
spoluprácujeme při výstavách a konzultacích při
studiu nálezových fondů z obou organizací.
• s oddělením antropologie na zpracovávání
antropologického materiálu (Beroun, Rokycany).
s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích:
• s O. Chvojkou na zpracování pozůstalosti po A.
Benešovi a při zpracování nově nalezených depotů
doby bronzové v Čechách.
s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích:
• s J. Boudou při terénních výzkumech, na přípravě
budoucí nové expozice pravěku a na zpracování
tamního archeologického fondu.
se Západočeskou univerzitou v Plzni, katedrou
archeologie:
• vydávání časopisu Archeologie západních Čech
(P. Vařeka, J. John).
• s L. Šmejdou a P. Krištufem spolupráce v rámci
projektu „Partnerství pro archeologii“
• konzultace při určování nálezových souborů, pomoc
studentům při bakalářských a magisterských pracích.
• s P. Kočárem na určování rostlinných makrozbytků
a uhlíků, v roce 2011 určování vzorků z výzkumů
v Meclově, Dobřanech, Hradci u Stoda. Dále také při
konzervaci kovových artefaktů se zachovanými otisky
dřeva
s Muzeem Chodska v Domažlicích:
• spolupráce při provádění záchranných výzkumů
v Meclově, na hradě Rýzmberk, v Úsilově, Staňkově,
Horšovském Týně, ve Všerubech-Hájku, v Lískové a při
evidenci sbírkového fondu.
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s Krajským muzeem Karlovarského kraje v Karlových
Varech:
• výstava, prospekce archeologických nálezů,
konzervace sbírkových předmětů.
s Prácheňským muzeem v Písku:
• s J. Fröhlichem na zpracovávání laténských nálezů ze
Šumavy a zpracování bronzových depotů.
s Muzeem Dr. Hostaše v Klatovech:
• s J. Hůrkovou na konzervaci bronzových a železných
nálezů, určování nálezů.
s L. Krušinovou
• zpracování materiálu z několikaletého výzkumu na
zámku v Horšovském Týně a slovanských nálezů ze
Svržna–Černého vrchu.
s Domem historie Přešticka
• na konzervaci sbírkových předmětů, příprava
archeologické výstavy
s Oblastním muzeem v Chomutově:
•

s L. Ondráčkovou na konzervaci a zpracování
archeologických nálezů z římského pohřebiště
v Nezabylicích.

s Muzeem a galerií severního Plzeňska:
• výroba kopií pro novou stálou expozici, konzervace
kovových nálezů.
Oddělení záchranných archeologických výzkumů
• Archeologický ústav AV ČR Praha, spolupráce
na tvorbě databáze Archiv a databáze IDTAV, na
výzkumné činnosti a při specializované konzervaci
nálezů.
• Jihočeská univerzita České Budějovice, Filozofická
fakulta, katedra archeologie, výuka oboru
a posuzování bakalářských a diplomových prací
(P. Břicháček).
• Jihočeské muzeum České Budějovice – zpracování
recenzních posudků, rekonstrukce nálezových zpráv
Expozitury ArÚ AV ČR v Plzni (P. Břicháček)
• Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav
pro pravěk a ranou dobu dějinnou, posuzování
bakalářských a diplomových prací (P. Břicháček).
• Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta, konzultace k bakalářské práci (P. Braun).
• Magistrát města Plzně, ochrana archeologických
památek v areálu MPR a v předměstské zóně.
• Muzeum Chodska v Domažlicích, spolurealizace
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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, včetně účastí na
památkových komisích) a stavební úřady Plzeňského
kraje – ochrana archeologických památek.
• Muzeum T.G. Masaryka v Rakovníku, rekonstrukce
keramických nádob z lokality Pavlíkov-Brabečky pro
expozici (M. Sochorová), korektury textů pro publikaci
„Příběh nejkrásnější keltské hlavy“.
Oddělení starších dějin
• Celní ředitelství Plzeň – revitalizace stálé expozice,
průběžné konsultace, pomoc při zpracování koncepce
sbírkové činnosti atd. (dr. M. Hus, průběžně)
• Česká numismatická společnost – různé soupisy
regionálních jetonů a známek; nálezy mincí v regionu,
spolupráce při akvizicích atd. (dr. M. Hus, průběžně)
• Odbor památkové péče MmP, spolupráce na
památkové ochraně MPR v centru města a VPR na
území městských obvodů (dr. M. Hus , mgr. J. Orna)
• Čsl.obec legionářská – dlouhodobá spolupráce,
přednášky, účast v různých komisích, spolupráce na
zorganizování různých akcí ČsOL (dr. M. Hus)
• PeF ZČU Plzeň – dlouhodobý projekt „Historická
dílna“ spolupráce při organizování (mgr. T. Bernhardt,
průběžně)
• PeF ZČU Plzeň – dlouhodobý projekt „Scamna super
Misam“ (mgr. T. Bernhardt)
• Archeologický ústav v Praze – spolupráce na tvorbě
dbf „Archiv“ (mgr. J. Orna) plus spolupráce při
poznávání krajiny a při koordinace archeol. výzkumů
• NPÚ o.ú.p. Plzeň – dlouhodobá spolupráce
na památkové ochraně regionu, koordinace
archeologické činnosti, spolupráce na prohlášení
kulturních památek (např. býv. kostel sv. Máří
Magdaleny v Plzni), metodická i praktická pomoc
při konzervování a restaurování artefaktů ze ZAV,
spolupráce na různých výstavách atd. (Mgr. J. Orna,
Mgr. V. Dudková, M. Beránková)
• FF ZČU – spoluúčast na výuce, na vedení
a konsultacích studentských pracích, bakalářských
a magisterských (dr. M. Hus, mgr. J. Orna)
• Muzeum Chodska v Domažlicích – spolupráce při
provádění ZAV (mgr. J. Orna)
• Muzeum v Blovicích – spolupráce při provádění ZAV
(mgr. J. Orna)
• Policie ČR – Krajské ředitelství, odbor OKTE,
spolupráce při evidenci sbírkových zbraní PČR,
konsultace, poskytování literatury, zápůjčky
technického materiálu atd. (M. Hejduk)
• Divadlo JKT v Plzni – krejčovská dílna a kostymérna
, spolupráce při tvorbě kostýmů, konsultace,
poskytování literatury aj. (M. Hejduk)
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• Muzeum dr. B.Horáka v Rokycanech – určování střv.
a antických mincí, upřesnění evidence, konsultace,
rešerše, recenze aj. (dr. M.Hus)
• Muzeum Královského hvozdu Nýrsko – spolupráce při
provádění ZAV a prospekci historických mincí, výstav
atd. (dr. M. Hus)
Oddělení novějších dějin
• Biskupství plzeňské – příprava expozice Muzea
církevního umění Plzeňské diecéze (Krčmář).
• Nadace Dominanty při Plzeňském biskupství – činnost
nadace (Krčmář).
• Národní památkový ústav – územní pracoviště Plzeň
– historická fotodokumentace, publikační činnost
(Krčmář).
• Vydavatelství Kalous & Skřivan – zhotovení kalendáře
(Krčmář).
• Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola
Zámeček – zhotovení kalendáře (Krčmář).
• Odbor bezpečnosti a prevence kriminality města Plzně
– konzultace (Krčmář).
• Vydavatelství a nakladatelství RegionAll, časopis
Vítaný host – publikační činnost, konzultace (Krčmář)
• Katedra právních dějin Právnické fakulty ZČU
– konzultace (Krčmář).
• Klub Augusta Sedláčka – členská činnost (Krčmář).
• Společnost přátel starožitností – členská činnost
(Krčmář).
• Atelier Soukup – konzultace, příprava expozice
(Krčmář).
• Collegium Bohemicum o.p.s. – příprava expozice
(Krčmář).
• Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – příprava
expozice pro Collegium Bohemicum a projekt Stories
(Krčmář).
• Národní muzeum fotografie – projekt Stories
(Krčmář).
• Waldviertel Akademie (Rakousko) – projekt Stories
(Krčmář).
• Muzeum Cheb – poradní sbor (Krčmář).
• ZOO Plzeň – historická fotodokumentace, konzultace
(Krčmář, Morgensternová)
• Útvar koncepce a rozvoje města Plzně – historická
fotodokumentace, konzultace (Krčmář, Palová).
• Vydavatelství Cuvillier Verlag Göttingen a zvonař H.
Herold – konzultace k dějinám zvonařství (Krčmář).
• Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici - konzultace z oblasti kampanologie,
fotomateriál (Krčmář).
• Creative Studio – příprava filmu pro expozici Muzea
církevního umění Plzeňské ciecéze (Krčmář).
• Ústav umění a designu ZČU – příprava expozice Muzea
církevního umění Plzeňské diecéze (Krčmář).
• Společnost přátel starožitností – recenzní posudky
(Krčmář).
• Archiv města Plzně – recenzní posudky (Krčmář).
• Česká společnost Josepha Haydna – členská výborová
činnost, pořadatel mezinárodního hudebního
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festivalu staré hudby Haydnovy hudební slavnosti
(Tománková).
• Klub vojenské historie Tommy & Yankee – konzultace
(Tománková).
• Knihovna města Plzně – historická dokumentace,
konzultace (Morgensternová, Tománková).
• Česká obec sokolská – spolupráce na připravované
výstavě (Vyletová).
Oddělení uměleckoprůmyslové
• Příprava výstavy a texty katalogu „Z Nového
Světa do celého světa – 300 let harrachovského
skla“ s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze
(spoluautorka: Lenka Merglová Pánková)
• Vedení diplomových a bakalářských prací – UUD
ZČU, KVK Pedagogická fakulta, ZČU (Lenka Merglová
Pánková)
Oddělení paleontologie
V rámci spolupráce na IGCP 575
• National Museum Wales, Cardiff; Institute of
Geology and Palaeontology, Charles University,
Praha; Naturalis, Leiden, The Netherlands; University
of Bucharest, Faculty of Geology and Geophysics,
Laboratory of Paleontology, Bucharest, Romania;
Institute of Biological, Environmental and Rural
Sciences, University of Aberystwyth, Llanbadarn Fawr,
UK;
Projekt výzkumu tufů na Radnicku
• Národní muzeum, Praha; Geologický ústav AV ČR;
Institute of Geology and Palaeontology, Charles
University, Praha;
Práce v Redakční radě časopisu Bulletin of Geosciences
• Česká geologická služba, Praha;
Práce redakční rady Folia musei rerum naturalium
bohemiae occidentalis: geologica et paleobiologica
• Smithsonian Institut, Washington, USA
• Projekt EnviroGIS (projekt z ESF)
• Fakulta pedagogická, katedra geografie, ZČU v Plzni;
V rámci interního projektu UUP 2011/08
• Laboratoire de Botanique et bioinformatique de
l´architecture des plantes, CIRAD, Montpellier, Francie
• V rámci projektu výzkumu spodnokambrické fauny
a flóry Číny
• Yunnan Key Laboratory for Palaeobiology, Yunnan
University, Kunming, China
• Nanjing Institute of Geology and Palaeontology,
Chinese Academy of Sciences, Nanjing, China
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• Department of Earth and Environmental Science,
University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
Oddělení botanické
• Vedení bakalářské práce P. Steierové (O. Peksa) a I.
Hruškové (S. Pecháčková) z PF ZČU.
• Účast v komisi obhajob botanických Ph.D. prací na PřF
JU v Českých Budějovicích. (S. Pecháčková).
• Západočeská pobočka České botanické společnosti
– sestavení návrhů materiálů pro jednání přípravného
výboru k oslavám 50 let Západočeské pobočky ČBS
(výstava v mazhauzu magistrátu + žádost o dotaci;
konference; exkurze (J. Nesvadbová).
• Exkurze Smrčiny v okolí Modravy – organizování
exkurze pro Zpč. pobočku ČBS i veřejnost, účast na
exkurzi 15. 10. (J. Nesvadbová).
• Exkurze Po stopách F. Malocha do lesa Březí – vedení
exkurze pro Zpč. pobočku ČBS i veřejnost 18. 5. (J.
Nesvadbová).
• Zoologická a botanická zahrada Plzeň, Krajský úřad
Plzeňského kraje – odběr živého materiálu rostliny
Trifolium striatum ke kultivaci ve skleníku botanické
zahrady (J. Nesvadbová).
• Centrum pro další vzdělávání pedagogů – film „Jak se
dělá herbář“ – příprava scénáře, vyhledání vhodného
místa k natáčení, natáčení základních terénních
snímků s kameramanem Centra p. Marešem (S.
Pecháčková, J. Nesvadbová).
• Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinou – tvorba
obsahu informační tabule k mohylám v lese Háj
u Nové Hutě (otevření 4. 6. 2011), spolupráce
s archeology ZČM M. Metličkou a J. Metličkovou
(J. Nesvadbová, J. Sofron); jednání k přípravě
studie k Paškově parku v Nové Huti; dokumentace
k nepovolenému kácení stromů v Horomyslicích (J.
Nesvadbová).
• Pozemkový fond ČR, pobočka Plzeň – s ohledem na
dřívější průzkum rekonstrukční vegetace Dýšinska
sestavení podkladů a připomínek k návrhu projektu
komplexních pozemkových úprav obce Dýšiny (J.
Nesvadbová).
• Sbor pro občanské záležitosti v Dýšiné: obstarávání
starých fotografií obce, krajiny, občanů (spolupráce
s dalšími občany v obci a fotografem P. Pecháčkem),
popisy fotografií, rozhovory s pamětníky a jejich
zpracování (J. Nesvadbová).
• Český svaz zahrádkářů (okr. Plzeň sever) – příprava
a organizace soutěže v poznávání cévnatých rostlin 23.
5. (J. Nesvadbová).
• Základní škola generála Pattona v Dýšiné – exkurze
s poznáváním cévnatých rostlin pro školní děti 20. 6.
(J. Nesvadbová).
• Skautský oddíl Kotva, o.s. – příprava přírodovědného
stanoviště pro skautskou soutěž, březen 2011 (S.
Pecháčková).

•
•
•
•

– výuka (Praktická cvičení ze zoologie bezobratlých),
vedení bakalářských a diplomových prací, konzultace
(Hradská, Vacík, Těťál)
Katedra ekologie Fakulty životního prostředí ČZU
Praha – spolupráce při zpracování tématu disertační
práce (Vacík)
Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké
fakulty UK Praha – spolupráce při zpracování tématu
disertační práce (Hradská)
Národní muzeum Praha – spolupráce při kroužkování
ptáků (Vacík), zpracování sbírek karbonských
pavoukovců a výzkumu šumavských smrčin (Hradská)
Městské muzeum Mariánské Lázně – spolupráce při
determinaci entomologických sběrů (Těťál)

Muzeum loutek
• Unicef – spolupráce na projektu Adoptuj panenku
a zachráníš dítě
Oddělení konzervace
• Škoda Výzkum s.r.o. Plzeň – „Rozbor holícího strojku“
NMP 76348 analýza rozpadu sbírkového předmětu.

Oddělení zoologické
• Katedra biologie Pedagogické fakulty ZČU Plzeň
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Publicita muzea
Přehled zpráv 1.1.2011 - 1.2.2011
Domažlický deník
• Lhotám při jejich založení vrchnost ulehčila placení
6.1.2011 Domažlický deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Poutavá archeologická přednáška v Poběžovicích
21.1.2011 Domažlický deník str. 10 U nás doma
• Co našli archeologové v Poběžovicích?
25.1.2011 Domažlický deník str. 10 U nás doma
		
Chebský deník
• Lhotám při jejich založení vrchnost ulehčila placení
6.1.2011 Chebský deník str. 8 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Lipnice vyhlášena vesnickou památkovou zónou
13.1.2011 Chebský deník str. 10 Region JOSEF KEJHA,
TAMARA HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
Jičínský deník
• O výzbroji žoldnéřských vojsk v 16. a 17. století
12.1.2011 Jičínský deník str. 7 Jičínsko - servis (zr)
Mladá fronta DNES
• Vydejte se do muzea poznat Altaj
6.1.2011 Mladá fronta DNES str. 5 Kraj Plzeňský (kol)
• Stará Plzeň v proměnách věků
7.1.2011 Mladá fronta DNES str. 5 Kraj Plzeňský Jan
Novotný
• Pozastavení v uspěchaných dnech
8.1.2011Mladá fronta DNES str. 5 Kraj Plzeňský
• „Ovčí babička“ pomáhá pletením ponožek i šál
12.1.2011 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová
• Prazdroj láká Čechy i Tchajwance
13.1.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
(ČTK)
• Krátce
13.1.2011 Mladá fronta DNES str. 5 Kraj Plzeňský
• Očima dětí
14.1.2011 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
• Plzeň lákala turisty do zoo či pivovaru. A bodovala
i muzea 14.1.2011 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj
Plzeňský Jan Novotný
• Němečtí umělci vystoupí v muzeu
26.1.2011 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský (kol)
• Vypraví se za poznáním do malého Norska
27.1.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Pardubický
(ban)
• Němečtí umělci vystoupí v muzeu
28.1.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský (kol)
• Večírek v muzeu s Janem Burianem
1.2.2011 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský (red)
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Plzeňský deník
• Turistické cíle hlásí rekordní návštěvnost i úbytek
cizinců
13.1.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko LADISLAV
VAINDL
• Romanu Němečkovou, tiskovou mluvčí
Západočeského muzea v Plzni
19.1.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (lov)
• ČÍSLO DNE 30 000
13.1.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str.
Plzeňsko
Rokycanský deník
• ČÍSLO DNE 30 000
14.1.2011 Rokycanský deník str. 3 Rokycansko

Přehled zpráv 4.2.2011 - 1.4.2011
Domažlický deník
• Vystavuje restaurátorka a malířka nejen miniatur
14.3.2011 Domažlický deník str. 8 Kultura regionu
PETR DVOŘÁK
KOKTEJL
• TIPY PRO VÁS 4 26.2.2011 KOKTEJL str. 111 Tipy pro
vás Vítězslav Stránský, Michal Dvořák
Lidové noviny
• Vzniká první česká novostavba muzea
14.3.2011 Lidové noviny str. 9 Kultura JIŘÍ PEŇÁS
Mladá fronta DNES
• Spalovna či Inwest, to lidi pálí
2.3.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
• Západočeská galerie představí své poklady
2.3.2011 Mladá fronta DNES str. 5 Kraj Plzeňský (ban)
• Itálie v muzeu i galerii 10.3.2011 Mladá fronta DNES
str. 4 Kraj Plzeňský (ban)
• FOTO - Vaším objektivem
11.3.2011 Mladá fronta DNES str. 5 Kraj Plzeňský
• Plzeň čeká chudší rok na atrakce. Zaměří se na
propagaci
17.3.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
(ČTK)
• Jak je chráněno kulturní dědictví
18.3.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
• Krátce
19.3.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
• Dočasně uzavřou expozici porcelánu
22.3.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
• Pavel Fišer vypráví o Skalistých horách
23.3.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský (jak)
• Výprava do Kanady
24.3.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský (ban)
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• Opravené díky grantu
24.3.2011 Mladá fronta DNES str. 5 Kraj Plzeňský (ban)
• Výpravy za poznáním
30.3.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský (jak)
• Krátce
31.3.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
• Krátce
31.3.2011 Mladá fronta DNES str. 5 Kraj Plzeňský
		
Plzeňský deník
• Dobrá zpráva
2.3.2011 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
• Za Hlávkova života se Lužany hemžily osobnostmi
3.3.2011 Plzeňský deník str. 6 Region
• V muzeu se vypravíte do Austrálie
9.3.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (lov)
• Mantov má název podle italské Mantovy
10.3.2011 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Zemřel archeolog Beneš
11.3.2011 Plzeňský deník str. 7 Region (pd)
• KAM DNES A ZÍTRA V PLZNI A NA PLZEŇSKU ZA
ZÁBAVOU
11.3.2011 Plzeňský deník str. 25 Metropol - servis
• Atrakce v Plzni budou letos sázet na servis
16.3.2011 Plzeňský deník str. 6 Region (čtk)
• Manětín, barokní perla severního Plzeňska
17.3.2011 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Výstava ukáže zachráněné památky
18.3.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko LADISLAV
VAINDL
• Drby z pěší zóny
19.3.2011 Plzeňský deník str. 10 Region
• Míšeňský porcelán uvidíte od soboty
22.3.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (lov)
• Koncerty Smetanovských dnů přilákaly 5400
návštěvníků
22.3.2011 Plzeňský deník str. 6 Region
• Malesice od staročeského jména Mališa, Maleša
24.3.2011 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA,
TAMARA HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• O Merklíně Švejkovi zpíval opilý feldkurát Katz
31.3.2011 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA,
TAMARA HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Na apríla uvede divadlo v Klatovech hororovou
komedii
1.4.2011 Plzeňský deník str. 6 Region
Právo
• Krátce
3.3.2011 Právo str. 11 Západní Čechy
• * Za perlou Indického oceánu
9.3.2011 Právo str. 11 Západní Čechy (her)
• Zástavba ostudné proluky je o krok blíž
18.3.2011 Právo str. 10 Západní Čechy - Plzeňský kraj,
Karlovarský kraj Ivan Blažek
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Světlo
• Tematický rejstřík
4.2.2011 Světlo str. 61 Rejstřík 2010
			

Přehled zpráv 30.3.2011 - 2.5.2011
Domažlický deník
• Divadelní léto tentokrát ukáže Marnou lásky snahu
8.4.2011 Domažlický deník str. 5 Region MICHAELA
KUNEŠOVÁ
• Mýto slavilo 1. máj už v roce 1890
14.4.2011 Domažlický deník str. 5 Region JOSEF
KEJHA, TAMARA HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Školáci z H. Týna na exkurzi v Plzni
27.4.2011 Domažlický deník str. 8 u nás doma
		
Chebský deník
• Fotografie vyprávějí, jak lidé opouštěli vlast
18.4.2011 Chebský deník str. 8 Kultura regionu PETR
DVOŘÁK
Klatovský deník
• ŽÁCI Z DOLNÍ BĚLÉ MĚLI ARCHEOLOGICKÝ DĚJEPIS
14.4.2011 Klatovský deník str. 10 Region
		
Literární noviny
• dopis
7.4.2011 Literární noviny str. 6 Domov Ivo FENCL
Metro
• Na divadlo si můžete zajít i pod širé nebe
14.4.2011 Metro str. 14 Plzeň XXL MŠ
• Plzeňský kraj bude mít nejlepší stavbu
20.4.2011 Metro str. 4 Čechy MARTIN ŠTĚRBA
Mladá fronta DNES
• Barevné putování dětí s Kalílou a Dimnou
2.4.2011 Mladá fronta DNES str. 5 Kraj Plzeňský (jn)
• Výpravy za poznáním: Malé Norsko a Korfu
7.4.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský (kol)
• Arabská vůně v Plzni
7.4.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský (ban)
• Shakespeare se usadí za hotelem v centru Plzně
8.4.2011 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský
Gabriela Špalková
• O tituly se utkají kašny, domy i spalovna biomasy
16.4.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
Martina Němcová, Aleš Tolar iDNES.cz
• Krátce
18.4.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
• Velikonoční tradice ožívají v muzeu
19.4.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský (kol)
• Plzeň se baví na území Keltů

Výroční zpráva 2011

•
•
•
•

20.4.2011 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský Jitka
Šrámková
Velikonoce. Školní volno začíná. Čas zvolit program
20.4.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
Jaroslava Šašková
Krátce
21.4.2011 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský (jak)
Velikonoční menu
22.4.2011 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
Památkáři se bojí negativní změny centra Plzně
28.4.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský Jitka
Šrámková

Výroční zpráva 2011

•
•
•
•

15.4.2011 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana LADISLAV
VAINDL
Mutěnín patřil po staletí Vídršperkům
21.4.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
Zvoneček i Plamínek potěšily
28.4.2011 Plzeňský deník str. 10 kultura regionu
inzerce (jf)
Zvláštní jméno Mrtník neznamená nic neslušného
28.4.2011 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
OTÁZKA PRO
30.4.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (lov)
OTÁZKA PRO
2.5.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (mik)

OBCHOD & FINANCE

•

• Devět tipů pro rodiny s dětmi v Plzni
30.3.2011 OBCHOD & FINANCE str. 38 Náš kraj - tip

Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever

Olomoucký deník
• Nejstarší palnou zbraň muzea roztrhl před stoletími
výstřel
12.4.2011 Olomoucký deník str. 12 Olomoucký kraj
ALEŠ DRECHSLER
Pardubický deník
• Nestačím se divit, prohlásil bývalý ředitel muzea
Šebek
2.4.2011 Pardubický deník str. 8 Pardubicko/ nás
doma František Šebek
Písecký deník
• Plzeňáci se představují ve Sladovně
22.4.2011 Písecký deník str. 9 Písecko EVA
RAJTMAJEROVÁ
Plzeňský deník
• Mirošov patřil řadě výjimečných majitelů
7.4.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Zveme vás…
7.4.2011 Plzeňský deník str. 8 Plzeňský kraj
• Divadelní léto ukáže Marnou lásky snahu		
8.4.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko MICHAELA
KUNEŠOVÁ
• Divadelníci plánují hru, politici se hádaj
11.4.2011 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko
• Fotografie vyprávějí, jak lidé opouštěli vlast
13.4.2011 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu PETR
DVOŘÁK
• Skladby posluchačů konzervatoře zazářily
14.4.2011 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu JANA
TOMAŽIČOVÁ
• Mýto slavilo 1. máj už v roce 1890 (71)
14.4.2011 Plzeňský deník str. 9 Region JOSEF KEJHA,
TAMARA HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Číňany má do Plzně nalákat pivo

• Divadelní léto ukáže Marnou lásky snahu
8.4.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 5 Region
(mik)
• ŽÁCI Z DOLNÍ BĚLÉ MĚLI ARCHEOLOGICKÝ DĚJEPIS
14.4.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 3
Plzeňsko
		
• Číňany má do Plzně nalákat pivo
15.4.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 1 Titulní
strana LADISLAV VAINDL
• Danielu Vítovou z tiskového servisu Divadelního léta
2.5.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 6 Region
(mik)
Právo
• Parkovací svéráz končí, přicházejí archeologové
5.4.2011 Právo str. 10 Západní Čechy - Plzeňský kraj,
Karlovarský kraj Ivan Blažek
• Výstava 10 + 1 arabská pohádka v Národopisném
muzeu
7.4.2011 Právo str. 11 Západní čechy Svatava
Hernandezová
• Dvůr muzea ožije starými řemesly a dovednostmi
19.4.2011 Právo str. 11 Západní Čechy (her)
• Norské fondy zachraňují kulturní dědictví
27.4.2011 Právo str. 11 Západní Čechy Svatava
Hernandezová
Sedmička
• Itálie v Plzni
21.4.2011 Sedmička str. 1 Titulní strana
• Itálie leží za humny. A hraje na polyfon
21.4.2011 Sedmička str. 12 Kulturní tipy Markéta
Čekanová

Přehled zpráv 4.5.2011 - 1.6.2011
Chebský deník

stonožky a vážky
6.5.2011 Chebský deník str. 5 Region LADISLAV
VAINDL
• Obránci Plzně proti husitům mají desku
10.5.2011 Chebský deník str. 5 Region (red)
• Školní zahrada ve Strážově skrývala stříbrný poklad ze
středověku
26.5.2011 Chebský deník str. 12 Region DAVID KOJAN
IN magazín
• PÁTEK
18.5.2011 IN magazín str. 5 Tento týden v Česku
		
Literární noviny
• sms :-)
12.5.2011 Literární noviny str. 21 zkrátka
• Muzea otevřená do noci
19.5.2011 Literární noviny str. 3 Kaleidoskop im
• dopis z Plzně
26.5.2011 Literární noviny str. 6 Domov Ivo FENCL
Metro
• Všechno o sladkovodním životě
13.5.2011 Metro str. 5 Čechy
		
Mladá fronta DNES
• Vítězství Plzně nad husity slavili měšťané téměř 450
let
10.5.2011 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský
Miroslav Hus
• Trolejbusy brázdí město sedmdesát let
10.5.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský (fr)
• Muzea mají 18. května svátek... a slavit se bude
i o víkendu
13.5.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Zdraví - kam do
muzea Michaela Bučková, Kateřina Hovorková, Anna
Kozákováž
• Pohled do světa vodních živočichů
16.5.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský (čtk)
• Divadelní léto se blíží, koupit už lze vstupenky
16.5.2011 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský (gal)
• Muzeum ukazuje život kolem vody
19.5.2011 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský (ban)
• Muzea večer ožijí
20.5.2011 Mladá fronta DNES str. 5 Kraj Plzeňský (ban)
• Na školní zahradě objevili stříbrný poklad: mince ze
14. a 15. století
25.5.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
(iDNES)
• Školáky vezměte na loď nebo do lanového parku
27.5.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Cestování - příloha
(miš, kah)
• V Národopisném muzeu se dezinfikuje
1.6.2011 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský (jak)

• Místo zahradničení hledá penzista s kladívkem obří
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OBCHOD & FINANCE
• Devět tipů pro rodiny s dětmi v Plzni
11.5.2011 OBCHOD & FINANCE str. 74 Náš kraj - tip
Plzeňský deník
• Prohlídky přinesou procházku historií Plzně
4.5.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko LADISLAV
VAINDL
• Místo zahradničení hledá penzista obří stonožky
a vážky
5.5.2011 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana LADISLAV
VAINDL
• Nadryby, ves lidí žijících nad rybnatým tokem
5.5.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• KOMU PATŘÍ STAVBY V PLZNI?
9.5.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
• Dobrá zpráva pro Plzeň
10.5.2011 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
• Plzeňané mají velblouda, teď i desku
10.5.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (red)
• Začátek roku byl slabší, ale zájem roste
11.5.2011 Plzeňský deník str. 6 Region (čtk)
• Nečtiny byly za třicetileté války třikrát vypáleny
12.5.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• VÝSTAVA UKÁŽE ZVÍŘATA ŽIJÍCÍ U RYBNÍKŮ I ŘEK
13.5.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
• Tipy na výlet do Bavorska
13.5.2011 Plzeňský deník str. 6 Region
• Radnice přidá na loutky a několika festivalům
14.5.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko DANA VESELÁ
• OTÁZKA PRO
18.5.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
• V historii Nezvěstic se jméno takřka neměnilo
19.5.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Máj, festivalů ráj
19.5.2011 Plzeňský deník str. 17 PLZEŇSKÝ KRAJ (PR)
• Slavnosti k 950. výročí od první písemné zmínky
Chebu
20.5.2011 Plzeňský deník str. 6 Region
• Muzea si mohli Plzeňané prohlédnout v noci
21.5.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko LADISLAV
VAINDL
• Galerie stojí. Ale jen zmenšená
23.5.2011 Plzeňský deník str. 6 Z regionu MIROSLAVA
TOLAROVÁ
• Daniela Kovářová pokřtí v muzeu třiatřicet povídek
23.5.2011 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (pd)
• Školní zahrada ve Strážově skrývala stříbrný poklad
26.5.2011 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana DAVID
KOJAN
• Nepomuk je rodištěm jediného západočeského
svatého
26.5.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC

Výroční zpráva 2011
• Stavbami kraje jsou kašny, zámek i blok na biomasu
26.5.2011 Plzeňský deník str. 9 Region (čtk)
• Starosti o provedení svých skladeb ponechávám Pánu,
říká Jan Děd
30.5.2011 Plzeňský deník str. 54 Kultura/hudba příloha PETR DVOŘÁK
• ZÁBAVNÉ POŘADY
30.5.2011 Plzeňský deník str. 60 Kultura/programy
- příloha
			
• HISTORICKÝ VÍKEND aneb Strašidla a mumraje
plzeňské
30.5.2011 Plzeňský deník str. 61 Kultura/programy
- příloha
			
• KONCERTY
30.5.2011 Plzeňský deník str. 62 Kultura/programy
- příloha
• PŘEDNÁŠKY, BESEDY
30.5.2011 Plzeňský deník str. 63 Kultura/programy
- příloha
• MUZEA
30.5.2011 Plzeňský deník str. 65 Kultura/programy
- příloha
• KNIHOVNY
30.5.2011 Plzeňský deník str. 69 Kultura/programy
- příloha
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever
• Obránci Plzně proti husitům mají desku
10.5.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 6
Region (red)
• Muzea si mohli Plzeňané prohlédnout v noci
21.5.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 7
Region LADISLAV VAINDL
Právo
• Muzejní noc láká také na atraktivní výstavy
18.5.2011 Právo str. 13 Západní Čechy (her)
• Ve Strážově zacinkal poklad
25.5.2011 Právo str. 5 Zpravodajství (paš)
• Přijďte se pokochat nádherou švarcvaldek
26.5.2011 Právo str. 11 Západní Čechy Svatava
Hernandezová
• Západočeské muzeum láká na výstavu Voda a život
31.5.2011 Právo str. 11 Západní Čechy Svatava
Hernandezová
Rokycanský deník
• Rokycany oslavily kulatiny důstojně
19.5.2011 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko JAN
ENGLER
Týdeník Klatovska
• Školní zahrada skrývala stříbrný poklad
1.6.2011 Týdeník Klatovska str. 2 Týdeník Klatovska
DAVID KOJAN

Výroční zpráva 2011
Železničář
• Jílové: historie psaná zlatem
26.5.2011 Železničář str. 8 Za poznáním MARTIN
NAVRÁTIl

Přehled zpráv 2.6.2011 - 1.7.2011
Domažlický deník
• S Danielou Kovářovou o nebi, pekle a ráji
7.6.2011 Domažlický deník str. 10 Kultura regionu JIŘÍ
ŠANTORA
• Hudebníci ze Skvrňan hrají v Domě hudby
8.6.2011 Domažlický deník str. 8 Servis (pd)
Chebský deník
• Hrály lesní rohy filharmonie
25.6.2011 Chebský deník str. 8 Kultura regionu JANA
TOMAŽIČOVÁ
Klatovský deník
• Zahrada vydala další poklad
4.6.2011 Klatovský deník str. 3 Klatovsko MILAN
KILIÁN
Literární noviny
• sms :-)
30.6.2011 Literární noviny str. 15 Zkrátka
			
Mladá fronta DNES
• V muzeu postavili také jurtu
11.6.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský (čtk)
• Pěší mohou putovat od planety k planetě
21.6.2011 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský (jak)
• Krátce
28.6.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
(pol,iDNES)
• Shakespeare pod plzeňským nebem
1.7.2011 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský
Gabriela Špalková
Naše Valašsko - regionální týdeník
• Obliba Festivalu muzejních nocí na Valašsku stále
roste
6.6.2011 Naše Valašsko - regionální týdeník str. 3
Zpravodajství 			
OBCHOD & FINANCE
• Po stopách cisterciáků
22.6.2011 OBCHOD & FINANCE str. 57 Tipy/cestování
Plzeňský deník
• Zchátralý zámek v Nebílovech zachránili památkáři
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2.6.2011 Plzeňský deník str. 6 Region		
• Plzeňanka bude hrát v živém vysílání
2.6.2011 Plzeňský deník str. 11 U nás doma Michal
Pipta
• ZVEME VÁS
4.6.2011 Plzeňský deník str. 8 Plzeňský kraj
• Alchymisté vaří ze zelí a citronů
6.6.2011 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko DANA VESELÁ
• Mladí hudebníci ze Skvrňan si rádi vybírají Dům hudby
8.6.2011 Plzeňský deník str. 11 Kultura regionu (pd)
• V Nových Mitrovicích hutě nahradila sklárna
9.6.2011 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• V muzeu nahlédnete do jurty
10.6.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (lov)
• PROGRAM HISTORICKÉHO VÍKENDU
11.6.2011 Plzeňský deník str. 12 Region
• V zoologické zahradě návštěvníci rozdělávali oheň
i drtili zrno na mouku
13.6.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko JANA
NATHANSKÁ
• Slavnostní koncert pro Jana Děda
13.6.2011 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu PETR
DVOŘÁK
• Maily Inwestu zřejmě nepomohou
16.6.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko DANA VESELÁ
• Nynice jsou vesnickou památkovou zónou
16.6.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• KAM DNES A ZÍTRA V PLZNI A NA PLZEŇSKU ZA
ZÁBAVOU
17.6.2011Plzeňský deník str. 25 Servis
• Nýřany proměnil objev ložisek černého uhlí
23.6.2011 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARAHÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Hrály lesní rohy filharmonie
24.6.2011 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu JANA
TOMAŽIČOVÁ
• Večer k jubileu Jana Děda
24.6.2011 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu
JAROSLAV FIALA
• Karel Lhota v Plzni spolupracoval s Adolfem Loosem
– 7. díl
25.6.2011 Plzeňský deník str. 6 Region - křížovka
DAVID RŮŽIČKA
• Třiatřicítku křtila Daniela Kovářová
27.6.2011 Plzeňský deník str. 67 Kultura/literatura
- příloha (pd)
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever
• V zoo se lidé vrátili do pravěku
13.6.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 3
Plzeňsko JANA NATHANSKÁ
• Maily plzeňskémi Inwestu asi nepomohou
16.6.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 7
Region DANA VESELÁ
• KAM DNES A ZÍTRA V PLZNI A NA PLZEŇSKU ZA
ZÁBAVOU
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24.6.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 25
Servis
Právo
• Kašny mají filmové ocenění
22.6.2011 Právo str. 11 Plzeňský kraj (her)
• Archeologové ze tří zemí se sešli ve Stříbře
30.6.2011 Právo str. 11 ZÁPADNÍ ČECHY Svatava
Hernandezová
• Pozvání do srdce Hedvábné stezky
1.7.2011 Právo str. 11 Západní Čechy Svatava
Hernandezová
Rokycanský deník
• Zaniklé vsi zítra ožijí ve Zbiroze
15.6.2011 Rokycanský deník str. 2 Rokycansko (naš)
• Zbirožské muzeum přibližuje zmizelé vesnice v okrese
21.6.2011 Rokycanský deník str. 7 Servis (esv)
Sedmička
• Blíží se kulturou nejnabitější víkend
9.6.2011 Sedmička str. 9 Kultura a volný čas Markéta
Čekanová
• Einstein a Newton povraždí sestřičky
16.6.2011 Sedmička str. 10 Kulturní tipy Pavel
Pechoušek
• Kam vyrazit o víkendu
16.6.2011 Sedmička str. 10 Kulturní tipy
• Shakespeare se uhnízdí v centru Plzně
30.6.2011 Sedmička str. 9 Kultura a volný čas Pavel
Pechoušek

Přehled zpráv 27.7.2011 - 1.9.2011
City DNES
• Plzeň láká na pivo i na kulturu
30.8.2011 City DNES str. 38 Výlet BARBORA NĚMCOVÁ
Klatovský deník
• Imaginární galerie už stála miliony
31.8.2011 Klatovský deník str. 1 Titulní strana
MIROSLAVA TOLAROVÁ
Květy
• TELEGRAFICKY
4.8.2011 Květy str. 4 Stalo se šm, ip
Metro
• Zprávy stručně
26.8.2011 Metro str. 3 Region ČTK
Mladá fronta DNES
• Můžete si loutky sami rozhýbat

Výroční zpráva 2011
3.8.2011 Mladá fronta DNES str. 5 Regionální sport
• Anglické nábřeží omládne
4.8.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský Jan
Novotný
• Tipy na víkend
5.8.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
• Vědci touží vybudovat sen. Paleontologické centrum
23.8.2011 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský
• V nejstarších Pompejích okusíte práci paleontologů
23.8.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Plzeňský
Jaroslava Šašková
OBCHOD & FINANCE
• Po stopách cisterciáků
27.7.2011 OBCHOD & FINANCE str. 66 Cestování / tip
Plzeňský deník
• Knihovnu zatím povede Daniel Bechný
2.8.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (tom)
• V Prádle se nepraly košile, ale zlatonosné písky
4.8.2011 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Komu patří plzeňské stavby?
8.8.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
• Nejstarším známým vladykou Plešnic byl Držkraj
11.8.2011 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• OTÁZKA PRO
15.8.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (lov)
• Deštivé léto v Plzni zvedlo návštěvnost památkám
i hotelům
17.8.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko LADISLAV
VAINDL
• Břetislav Holakovský ukazuje svěží tvorbu
17.8.2011 Plzeňský deník str. 10 Kultura regionu
BEDŘIŠKA BRŮHOVÁ
• Pňovany byly za Ferdinanda I. povýšeny na městečko
18.8.2011 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Do sálu radních se vrátili purkmistři
22.8.2011 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko (dav)
• Dobrá zpráva 20
25.8.2011 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
• Planá za Šliků měla i mincovní právo
25.8.2011 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARAHÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Ohlédnutí za letošními prázdninami
27.8.2011 Plzeňský deník str. 6 Plzeňský kraj (pr)
• výročí
29.8.2011 Plzeňský deník str. 62 Kultura/divadlo příloha
• Plzeň je město krásné knihy, připomněla knihovna
k jubileu
29.8.2011 Plzeňský deník str. 67 Kultura/literatura
- příloha PETR DVOŘÁK
• Imaginární galerie už stála miliony
31.8.2011 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana

Výroční zpráva 2011
MIROSLAVA TOLAROVÁ
• Václav I. daroval Přeštice Anežce, později svaté
1.9.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA,
TAMARA,HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever
• Romanu Němečkovou, mluvčí Západočeského muzea
v Plzni
15.8.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 2
Plzeňsko(lov)
• Deštivé léto v Plzni zvedlo návštěvnost památkám
i hotelům
17.8.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 6
Region LADISLAV VAINDL
Právo
• Na plzeňské radní dohlížejí purkmistři
29.8.2011 Právo str. 15 Západní Čechy (ib)
Respekt
• Dinosauří pop
8.8.2011 Respekt str. 67 Trend Radek Mikuláš

Přehled zpráv 7.9.2011 - 30.9.2011
Chebský deník
• Nejcennější kus má amatérský paleontolog
v Národním muzeu
24.9.2011 Chebský deník str. 8 Region LADISLAV
VAINDL
Klatovský deník
• Strážovský poklad se vrátil domů. Zájem o něj byl
veliký
19.9.2011 Klatovský deník str. 2 Klatovsko LUDVÍK
POUZA
Lidové noviny
• Kam o tomto víkendu?
8.9.2011 Lidové noviny str. 24 Servis LN		

(tau)
• Velká synagoga vyjeví dnes zájemcům mnohá
tajemství
20.9.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský (jak)
• Rozpité stránky vydaly svědectví
27.9.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Karlovarský
Jana Plechatá
Plzeňský deník
• Ptenín původně patřil klášteru Anežky České
8.9.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Jméno velkého divadla je spojeno s Tylovým odkazem
- 4. díl
8.9.2011 Plzeňský deník str. 7 Region DAVID RŮŽIČKA
• Radůza bude koncertovat na zámku Kozel
9.9.2011 Plzeňský deník str. 6 Region
• Podle legendy založili Přimdu prchající milenci
15.9.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• KAM DNES A ZÍTRA V PLZNI A NA PLZEŇSKU ZA
ZÁBAVOU
17.9.2011 Plzeňský deník str. 25 Servis
• Strážovský poklad se vrátil domů
19.9.2011 Plzeňský deník str. 7 Region LUDVÍK POUZA
• Příšovská sopka patří k nejstarším rezervacím
22.9.2011 Plzeňský deník str. 15 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Paleontolog amatér hledá zkameněliny v českých
lomech i v Maroku
23.9.2011 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko LADISLAV
VAINDL
• Prohlídky opět oživí střed města
24.9.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (lov)
• ZVEME VÁS
24.9.2011 Plzeňský deník str. 8 Plzeňský kraj
• Výstava v nejdeckém muzeu přiblíží život a boje
československých legionářů
26.9.2011 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (red)
• Karel Příchovský probodl soka ve veřejném souboji
29.9.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Bratři Nedvědové společně zahrají ve Stříbře
30.9.2011 Plzeňský deník str. 6 Region
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever

Mladá fronta DNES
• V muzeu se zelenaly bonsaje
12.9.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
Jitka Šrámková
• Anketa
14.9.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
• Uvidíte, co byste bez mikroskopu nikdy nespatřili
14.9.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
(tau)
• Uvidíte, co byste bez mikroskopu nikdy nespatřili
14.9.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
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• Jméno velkého divadla je spojeno s Tylovým odkazem
- 4. díl
8.9.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 7 Region
Právo
• Mikroskopy defilují na výstavě v Národopisném
muzeu
7.9.2011 Právo str. 13 REGION ČECHY Svatava
Hernandezová
• Ostuda náměstí začíná vstávat z mrtvých
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14.9.2011 Právo str. 12 Západní Čechy Ivan Blažek
• Sběratelé zkamenělin vystavují v muzeu
27.9.2011 Právo str. 11 Západní Čechy Svatava
Hernandezová
• * Planety míří do skladiště
30.9.2011 Právo str. 11 Západní Čechy (ib)
Technický týdeník
• CO OKO NEVIDÍ - SVĚT POD MIKROSKOPEM
20.9.2011 Technický týdeník str. 2 Informujeme/
Chystá se (sed)
Týdeník Klatovska
• Strážovský poklad se vrátil domů. Zájem o něj byl
veliký
21.9.2011 Týdeník Klatovska str. 5 Týdeník Klatovska
LUDVÍK POUZA

Přehled zpráv 1.10.2011 - 1.11.2011
Chebský deník
• O poklad byl velký zájem
24.10.2011 Chebský deník str. 6 Z regionu JIŘÍ
KOHOUT
Metro
• Muzeum vybuduje stálou historickou expozici
13.10.2011 Metro str. 10 Plzeň XXL MARTIN ŠTĚRBA
• Nebel se představí na Animánii
13.10.2011 Metro str. 11 Plzeň XXL MARTIN ŠTĚRBA
Mladá fronta DNES
• V muzeu opět vypráví Příběhy předmětů
3.10.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
• V muzeu opět vypráví Příběhy předmětů
3.10.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
• Zahraniční divadla Alfě vlastně závidí
4.10.2011 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Plzeňský
Kateřina Tauchenová
• Českoslovenští legionáři
5.10.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní čechy Lev
Havlíček
• Nové divadlo je třeba. A galerie snad není?
8.10.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
• Jak se žije na niti
10.10.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní čechy
(kol)
• Město se stane baštou animátorů
11.10.2011 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Plzeňský
(ban)
• Krátce
19.10.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
• Krátce
19.10.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
• Kameny, to je vášeň a magie

Výroční zpráva 2011
22.10.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
Kateřina Tauchenová
• Kameny, to je vášeň a magie
22.10.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
Kateřina Tauchenová
• Plzeň na diapositivech
1.11.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
Plzeňský deník
• Víkend patřil rybářům i traktorům
3.10.2011 Plzeňský deník str. 12 Region
• Příkosice byly znovu obnoveny až po válce
6.10.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARAHÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Architekt Jan Soukup: Kancelář je pro mě jako můj
starý známý
10.10.2011 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko EVŽEN
ZAVADIL
• Mladí z Prahy i Plzně nadchli soudobou hudbou
12.10.2011 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu (jtž)
• Při obléhání Rabí přišel Žižka o druhé oko
13.10.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• V muzeu si budete moci zabádat
15.10.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (lov)
• Radčice se nazývají od raků nebo od jména Radek?
20.10.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA,
TAMARA HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• KOMU PATŘÍ STAVBY
24.10.2011 Plzeňský deník str. 5 Region
• O vystavený poklad byl velký zájem
24.10.2011 Plzeňský deník str. 6 Z regionu JIŘÍ
KOHOUT
• Plzeň zítra oslaví státní narozeniny
27.10.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko DANA
VESELÁ
• Obec Radnice vznikla nejspíš už za Přemyslovců
27.10.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA,
TAMARA HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Ke zřízení Tylova pomníku v Plzni vedla dlouhá cesta 
3. díl
27.10.2011 Plzeňský deník str. 9 Region DAVID
RŮŽIČKA

Výroční zpráva 2011
• Náměstí ve Stříbře čekají změny
24.10.2011 Právo str. 11 ZÁPADNÍ ČECHY Jindra
Pašková

animaci
12.11.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
(ban)
• Podzimní sklizeň začala. Kreslením filmu i tvorbou
loutek
14.11.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
Jaroslav Nedvěd
• Krátce
1.12.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
• Krátce
1.12.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy

Tachovský deník
• Pod náměstím jsou tři dlažby
13.10.2011 Tachovský deník str. 2 Tachovsko JIŘÍ
KOHOUT
• O poklad byl velký zájem
24.10.2011 Tachovský deník str. 2 Tachovsko JIŘÍ
KOHOUT

Plzeňský deník

Přehled zpráv 3.11.2011 - 1.12.2011
Art + antiques
• artmix
15.11.2011 Art + antiques str. 76 tipy
Dobrý den s kurýrem
• Kouzelné betlémy ve Slováckém muzeu
14.11.2011 Dobrý den s kurýrem str. 11 Kultura
KATEŘINA KAMRLOVÁ
E15
• tipy E15
7.11.2011 E15 str. 20 Kultura
Chebský deník
• V MUZEU JSOU HISTORICKÉ DÁRKY
26.11.2011 Chebský deník str. 5 Region
Klatovský deník
• Rybník Bušek přinesl krajské vítězství školákům
z Velhartic
15.11.2011 Klatovský deník str. 3 Klatovsko DAVID
KOJAN
• Pověst o pokladu se ve Strážově vyprávěla 550 let
18.11.2011 Klatovský deník str. 2 Klatovsko DAVID
KOJAN

Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever

Lidové noviny

• Do muzeí se v pátek můžete vydat zdarma
27.10.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 2
Plzeňsko (pk)

• Kam o tomto víkendu?
1.12.2011 Lidové noviny str. 24 Servis LN

Právo

• Animánie přiveze tvůrce Aloise Nebela
4.11.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová
• Horolezci budou mluvit o expedici na nepálskou horu
Manaslu
5.11.2011 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Plzeňský
Barbora Němcová
• Podzimní sklizeň: Plzeň bude do příští neděle patřit

• Z kasáren bude depozitář
1.10.2011 Právo str. 12 Region Čechy (zr)
• Animánie – Podzimní sklizeň 2011
11.10.2011 Právo str. 11 Západní Čechy (her)
• Dotkni se mikrosvěta
18.10.2011 Právo str. 10 Západní Čechy (her)

• Rabštejn nad Střelou je nejmenším městem v Evropě
3.11.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• V MUZEU UVIDÍTE AUTOPOHÁDKY
4.11.2011 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
• ČTĚTE UVNITŘ
7.11.2011 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
• V Plzni představil Autopohádky, teď Žabka tvoří
Čtyřlístek
7.11.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko LADISLAV
VAINDL
• Ves Raková asi hojně oplývala raky
10.11.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA,
TAMARA HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Díky dětem ožil mimozemšťan, mumie i víly
14.11.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko MIROSLAVA
TOLAROVÁ
• Umělecké dvojice hrály baroko i současnost
16.11.2011 Plzeňský deník str. 11 Kultura regionu
JANA TOMAŽIČOVÁ
• Oceněný: Plzeň jen přešlapuje
18.11.2011 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko EVŽEN
ZAVADIL
• Rybnici darovala Anežka z Potvorova klášteru v Plasích
24.11.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• V MUZEU JSOU HISTORICKÉ DÁRKY
25.11.2011 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
• O Rokycanech už píše nejstarší kronikář Kosmas
1.12.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
Právo

Mladá fronta DNES
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• Výstava zahajuje festival Podzimní sklizeň Animánie
8.11.2011 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy Svatava
Hernandezová
• Proměny Vánoc v Národopisném muzeu
25.11.2011 Právo str. 11 Jihozápadní Čechy (her)
Sedmička
• Festival sklízí, co animátoři zaseli
16.11.2011 Sedmička str. 8 Tip na výlet Markéta
Čekanová
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Technický týdeník
• KERAMIKA Z PLZNĚ V OBDOBÍ 14. A 15. STOLETÍ
29.11.2011 Technický týdeník str. 2 Informujeme/
Chystá se /sed/

Přehled zpráv 1.12.2011 - 31.12.2011
Haló noviny
• Interaktivní výstava
9.12.2011 Haló noviny str. 3 Z domova
Chebský deník
• V MUZEU VYZKOUŠÍTE MUČÍRNU I ZBROJ
10.12.2011 Chebský deník str. 6 Region
Klatovský deník
• Muzeum získá stará kasárna
20.12.2011 Klatovský deník str. 1 Titulní strana (mt)
Lidové noviny
• Kam ve sváteční dny?
22.12.2011 Lidové noviny str. 23 Vánoční bohoslužby
- servis LN
			
• Kam o silvestrovském víkendu?
29.12.2011 Lidové noviny str. 23 Servis LN Ondřej
Golis
Mladá fronta DNES
• Do muzea na přednášku a interaktivní výstavu
5.12.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Kraj Karlovarský
• Do muzea na přednášku a interaktivní výstavu
5.12.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní čechy
• Krátce
7.12.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní čechy
• Vánoce v průběhu století. Dárky, recepty, vzpomínky
7.12.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní čechy
Barbora Němcová
• Vánoce v průběhu století. Dárky, recepty, vzpomínky
7.12.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní čechy
Barbora Němcová
• Zkuste si, jak se žilo předkům
12.12.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní Čechy
(ČTK)		
• Film o singles... Fenoménu dnešní doby
15.12.2011 Mladá fronta DNES str. 4 Západní čechy
Jitka Šrámková
Plzeňský deník
• Děti ze ZŠ a MŠ Chotíkov zajímá životní prostředí
7.12.2011 Plzeňský deník str. 11 U nás ve škole
Ladislava Kuncová
• Rozvadov vděčí za svůj název Palackému
8.12.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA,

Výroční zpráva 2011
TAMARA HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• V MUZEU VYZKOUŠÍTE MUČÍRNU I ZBROJ
9.12.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
• V knize o lidových písních Plzeňska bučí i kráva
údernička
15.12.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko MIROSLAVA
TOLAROVÁ
• Poříčí spálil poprvé císařský generál Buquoy
15.12.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• ČÍSLO DNE
16.12.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko
• Vázy připomenou výročí slavné hutě
16.12.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko LADISLAV
VAINDL
• Muzeum získá stará kasárna
20.12.2011 Plzeňský deník str. 1 Titulní strana
• Vědeckou knihovnu povede Daniel Bechný
20.12.2011 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko MIROSLAVA
TOLAROVÁ
• Vojenské důstojníky nahradí archeologické vykopávky
20.12.2011 Plzeňský deník str. 3 Plzeňsko MIROSLAVA
TOLAROVÁ
• KRÁTCE
20.12.2011 Plzeňský deník str. 10 U nás doma
• V Sedlci začínali příští průkopníci průmyslu
22.12.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA
TAMARA HÁJKOVÁ JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• výročí
27.12.2011 Plzeňský deník str. 52 Příloha - Plzeňský
kulturní přehled leden 2012 - kultura / divadlo
• Děti hrály soudobé skladby
28.12.2011 Plzeňský deník str. 8 Kultura regionu JANA
TOMAŽIČOVÁ
• První zpráva zmiňuje Oldřicha a Předíka ze Seče
29.12.2011 Plzeňský deník str. 6 Region JOSEF KEJHA,
TAMARA HÁJKOVÁ, JIŘÍ JANOUŠKOVEC
• Úspěchy a pády. Jaký byl končící rok 2011?
30.12.2011 Plzeňský deník str. 2 Plzeňsko (tom, dav,
lov, ez)
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever
• Aula hornobřízské základní školy dnes večer patří
pravěkým lovcům
8.12.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 2 Titulní
strana (pk)
• V knize bučí i kráva údernička
15.12.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 7
Region MIROSLAVA TOLAROVÁ
• Vědeckou knihovnu povede Daniel Bechný
20.12.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 9
Region MIROSLAVA TOLAROVÁ
• Vojenské důstojníky nahradí archeologické vykopávky
20.12.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 9
Region MIROSLAVA TOLAROVÁ
• Úspěchy a pády. Jaký byl končící rok 2011?
30.12.2011 Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever str. 7
Region (tom, dav, lov, ez)
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Právo
• Středověk neskončil. V Plzni právě začal
10.12.2011 Právo str. 12 Region Čechy Ivan Blažek
• Koule do děl proti Plzni vyráběli husité na místě,
ukázal rozbor
10.12.2011 Právo str. 14 Region Čechy (zr, ČTK)
• Muzeum odstěhuje depozitář do Zbirohu		
20.12.2011 Právo str. 10 Jihozápadní Čechy Ivan
Blažek
Rokycanský deník

Orna, mgr. V. Dudková)
• „Výstava Expedice středověk v ZČM“ – představení
výstavy v ZAK, ČRo, MF Dnes, Plzeňském deníku
a v Právu , prosinec 2011 (mgr. J. Orna, mgr. V.
Dudková)
• „Nové depositáře ZČM ve Zbiroze“ – klip v ČT 24, 26.
12. 2011 (mgr. J. Orna)

Oddělení novějších dějin
• umístnění internetového odkazu na http://www.
national-geographic.cz/ v sekci medailonků VIP autorů
(Krčmář).

• V knize o lidových písních Plzeňska bučí i kráva
údernička
19.12.2011 Rokycanský deník str. 4 Rokycansko
MIROSLAVA TOLAROVÁ

Oddělení národopisné

Sedmička
• Ulice? Napínavé čtení osobité kroniky města
1.12.2011 Sedmička str. 3 Úvodník / obsah Markéta
Čekanová
• Před Silvestrem zpátky do středověku
22.12.2011 Sedmička str. 8 Tip na výlet Markéta
Čekanová

Oddělení starších dějin
Během roku pracovníci oddělení poskytli řadu
rozhovorů pro tisk, rozhlas a regionální
televizi v rámci propagace muzea (viz dole). Oddělení
jako samostatný celek se ale nezúčastnilo žádného veletrhu
cestovního ruchu, jednorázové propagační prezentace atd.
Z výše zmíněných výraznějších akcí uvádíme: (celkem 25
výstupů)
• Rozhovory pro tisk , rozhlas aj. při vernisáži výstavy
„Itálie a italské v Plzni“ v únoru 2011 (cca 3 interview,
dr. M. Hus, mgr. T. Bernhardt)
• Rozhovor pro ČRo a ČT 2 v květnu 2011 při odkrytí
nálezu mincí ve Strážově , odvysíláno týž den večer
– 2 interwiev (dr. M. Hus)
• Klip v ČT 24 o nálezu mincí ve Strážově ( 21. 10. 2011
večer)
• „Nový svátek“ , Plzeňský deník a MF Dnes + střih v Čro
9. 5. 2011 (dr. M. Hus)
• „Kroniky a kronikáři“, ČRo 1. 12. 2011, odpolední
relace (dr. M.Hus)
• „Cyklus Historie předmětů v ZČM“ – upoutávka v ČRo,
pořad Kaleidoskop, únor 2011 (mgr. T. Bernhardt)
• „Plzeňské řeky a kudy k nim“ , panelová diskuse ČRo
27. 10. 2011 k tématu Plzeň – EHMK 2015 (mgr. T.
Bernhardt)
• doprovodný program a předkolo festivalu Finále, účast
v diskusi v ČRo v dubnu 2011 (mgr. T. Bernhardt)
• „ZAV U Zvonu „ – interview pro Plzeňský deník, ČRo,
MF Dnes a Právo, duben a květen 2011 (mgr. J. Orna)
• „Keramická produkce města Plzně“ –představení
publikace v ČRo v říjnu 2011 + noticka v Právu (mgr. J.
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• 11. 3. Český rozhlas Plzeň – pořad Páteční azyl – Půst
a postní doba – Jana Slámová
• 19. – 22. 4. Český rozhlas Plzeň - upoutávky na
Velikonoční jarmark (vysíláno opakovaně) – Jana
Slámová
• 25.11. – Plzeňský deník: V muzeu jsou historické dárky
(k výstavě Proměny Vánoc ve 20. století)
• 13. – 16. 12. Český rozhlas Plzeň - upoutávky na
Vánoční dílny (vysíláno opakovaně) – Jana Slámová

Oddělení paleontologie
• Podzemní zoo má termín pro otevření: Slavnosti
svobody; vazba k projektu spolupráce se ZOO Plzeň;
http://www.denik.cz/regiony/podzemni-zoo-matermin-pro-otevreni-slavnosti.html
• Čeští a čínští paleontologové zkoumají lokalitu na
severu Číny; vazba k EXPEDICI WUDA 2011; http://
ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesti-a-cinstipaleontologove-zkoumaji-lokalitu-na-severu-ciny
• http://plzen.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanky/
Soukromi-sberatele-zkamenelin-z-cele-CR-vystavuji-vPlzni-11950
• http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/sberatelezkamenelin-vystavuji-zapadoceske-muzeum-v-plzni28758/
• http://www.qap.cz/zpravy/zpravy-plzen/object/
sberatele-zkamenelin-vystavuji-v-zapadoceskemmuzeu-v-plzni-23421/article.htm

Oddělení botanické
• Český rozhlas Plzeň: živé vysílání „Setkání s hostem
... J. Nesvadbovou“, 7. 2. (k přednášce: „Čtvrtstoletí
bádání na Pastvišti u Fínů“).

Oddělení zoologické
• Název příspěvku: Rozhovor redaktora Jiřího Blažka
s kurátorem výstavy „Voda a život“ Romanem Vacíkem
(0512bk-vystava-Zpc-muzeum-dlouha), autor: Jiří
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Blažek, Český rozhlas Plzeň, premiéra: 12.5.2011
(+reprízy)

Muzeum loutek
Články
• Můžete si loutky sami rozhýbat, 3.8.2011, Mladá
fronta DNES,strana 5, Regionální
• Dotýkat se exponátů je doporučeno, 29.7.2011,
Mladá fronta DNES,strana 1, Kraj Plzeňský
• Plzeňské muzeum loutek otevřelo kinetický dvorek
plný soch v pohybu, 29.7.2011, Plzen.iDNES.cz
• NA EXPONÁTY V MUZEU SE TENTOKRÁT SAHAT SMÍ,
29.7.2011, Plzeňský deník, strana 2 ,Plzeňsko
• Dobrá zpráva pro Plzeň, 27.7.2011, Plzeňský deník,
strana 1
• Kinetický dvorek v Muzeu loutek je místem na hraní,
Autor: Svatava Hernandezová,
• Právo ,strana 10, 29.7.2011
Média
• Muzeum loutek nachystalo návštěvníkům kinetický
dvorek, 2.8.2011, ČRo - plzen.cz ,
Dominik Mačas
• Muzeum loutek otevřelo kinetický dvorek, 1.8.2011
17:00, ČRo Plzeň, Jiří TERŠ,
Plzeň v kostce – 2 reportáže
Ostatní
• Prázdninová štafeta,- jedno z kontrolních mist.
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Ediční a publikační činnost
muzea
Pokračovalo se s přidělováním nové řady čísel ISBN.
V roce 2011 byla přidělena celkem 6 čísel ISBN. Jde
o následující tituly (řazeno dle čísel ISBN) :
978–80-7247–077-8 – Sborník – Příroda 113
978–80-7247–078-5 – Sborník – Příroda 114
978–80-7247–079-2 – V srdci hedvábné stezky
978–80-7247–080-8 – Výroční zpráva za r. 2010
978–80-7247–081-5 – Folia Geologica 45
978–80-7247–082-2 – Čínský textil
Vydány byly celkem 2 tituly periodik – Sborník
Západočeského muzea Příroda 113 v nákladu 200 ks
a Folia Geologica v nákladu 200 kusů. Na sklad byly dodány
i časopisy s vročením 2009 – Erica č. 18 (náklad 180 ks),
Archeologie západních Čech 1 (náklad 300 ks). Naopak
Sborník Západočeského muzea Příroda č. 114, plánovaný
na r. 2011, nebyl v tom roce vydán. Stále nebyla vydána
publikace Atlas hnízdního rozšíření ptáků v Plzni, které
bylo přiděleno číslo ISBN a plánováno vydání v r. 2009.
Povinné výtisky jsou pravidelně předávány dle zákona.

Ředitelství
• Frýda,F.: Specifika sbírkotvorné činnosti a správy
historických sbírek. In: Úvod do muzejní praxe. Učební
texty Muzejní školy AMG. Praha
• Frýda,F.: Keramická plastika s erbem Kašpara Kropáče
z Konzince. In:Časopis Společnosti přátel starožitností
2/2011. Praha - recenzovaný
• Frýda, F.: Dvě poznámky k českému středověkému
sklo. In: Sklář a keramik 5-6/2011. - recenzovaný
• Mergl, Jan: Czech Modern Glass and the Roy and
Mary Cullen Collection, in: Srp, Karel / Bydžovská,
Lenka / de Lima Green, Alison / Mergl, Jan: New
Formations. Czech Avant-Garde Art and Modern
Glass from the Roy and Mary Cullen Collection, The
Museum of Fine Arts, Houston, 2011, ISBN 978-0-30016996-6, s. 266-293

Oddělení prehistorie
Periodika
• Vydáno bylo 2. číslo časopisu „Archeologie západních
Čech“, ve kterém je publikováno 8 recenzovaných
odborných článků, 3 krátké články a informace
o výzkumech prováděných z programu PPZAV (M.
Metlička, T. Bernhardt).
Odborné články recenzované
• Zelenka, A. 2011: Polykulturní sídliště na katastru
Plzně-Bručné a Plzně-Černice, okr. Plzeň-město.
Archeologie západních Čech 2, 7-104. Plzeň.
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- Zelenka, A. – Trnka, R.: Vrcholně středověké osídlení
na katastru Horní Břízy, okr. Plzeň-sever. Archeologie
západních Čech 3. Plzeň.
Odborné články nerecenzované
• Metlička, M. – Břicháček, P. 2011: Záchranný výzkum
časně laténských obytných objektů u Mašovic, okr.
Domažlice. Archeologie ve středních Čechách 15/1,
367-384. Praha.
• Metlička, M. - Droberjar, E. - Řezáč, M. 2011: Západní
Čechy a dálkové kontakty v době římské a stěhování
národů na základě nálezů římských a germánských
spon. In: Archeologie barbarů 2010, Studia
Archaeologica Suebica I. Lublin.
• Metlička, M. (v tisku): Archäologische Forschungen zu
neolithischen Siedlungsarealen in Südwestböhmen
1990-2010. Fines Transire 20.
• Chvojka, O. – Chytráček, M. – Metlička, M. (v tisku):
Forschungen zur Bronzezeit in Süd- und Westböhmen
in den Jahren 1990-2010. Fines Transire 20.
• Chytráček, M. – Metlička, M. (v tisku): Forschungen
zur Eisenzeit in Südwestböhmen in den Jahren 19902010. Fines Transire 20.
Drobné články
• Metlička, M.: Záchranný výzkum na břehu přehrady
České údolí v Plzni-Valše. článek pro kolokvium
„Archeologické výzkumy v Čechách 2010“. Zprávy ČAS
2011. Praha.
• Zelenka, A. 2011: Starý Plzenec – Vrchlického ulice
(ppč. 652 a 149/2). Výzkumy financované z programu
PPZAV. In: AZČ 2. Plzeň.
• Novotná, A. 2011: Záchranný výzkum při stavbě RD
u hřbitova v Městě Touškově. Výzkumy financované
z programu PPZAV. In: AZČ 2. Plzeň.

Oddělení záchranných archeologických
výzkumů
Kapitola v odborné knize
• Břicháček, P. – Čechura, M. 2010: Die St.-JacobusKirche in Domažlice/Taus und ihre Stellung in örtlicher
früh mittelalterlicher Siedlungsagglomeration. in:
Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und
historische Quelle. Lumír Poláček, Jana MaříkováKubková (Hrsg.) Brno, s. 289-303.
• Břicháček,P. – Košnar,L. 2011: Die Bedeutung der
Donautrasse für die ur- und frühgeschichtliche
Entwicklung Süd- und Westböhmens. Ein Abriss,
Siedlungs- und Küstenforschung in südlichen
Nordseegebiet 34, Rahden/Westf., 227-242.
• Čechura, M. 2011: Christian, Non-christian or
Pagan: The Burials of newborns as the source
to understanding of medieval and postmedieval
mentality. In: Kim jesteś człowieku? - XIII Funeralia
Lednickie. Eds. Wojciech Dzieduszycki, Jacek
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Wrzesiński. Poznan 2011, 289-297.
• Čechura, M. 2011: Gestalt und Funktion
mitteleuropäischer Friedhöfe im Licht materieller
Quellen. In: Ecclesia als Kommunikationsraum
in Mitteleuropa (13.-16. Jahrhundert). Hg. v. Eva
DOLEZALOVA u. Robert SIMUNEK. Oldenbourg,
München 2011, 211-236.
• Hauserová, M. - Čechura, M. v tisku: Die
Raumbeziehungen und Kommunikationsbindungen
der romanischen Emporenkirchen. In: Eigenkirchen,
Höfe, Sitze und die Entwicklung von frühen Eliten in
Ostmitteleuropa.
Článek v recenzovaném časopise
• Břicháček, P. – Metlička, M.: Záchranný výzkum
časně laténských obytných objektů u Mašovic (o.
Domažlice), Archeologie ve středních Čechách 15/1,
Praha ÚAPPSČ, 367-384.
• Břicháček, P.: Hrady Landštejn a Pomezí, výsledky
archeologického výzkumu, Vlastivědný sborník
Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 23, 435 – 444.
• Břicháček, P.- Čechura, M., v tisku: Kostel sv. Jakuba
většího v Domažlicích a jeho postavení v místní raně
středověké sídelní aglomeraci. Archeologie západních
Čech 2.
• Čechura, M. 2011: recenze: Pawel Duma: Grób
alienata. Pochówki dzieci nieochrzczonych,
samobójców i skazańców w późnym średniowieczu
i dobie wczesnonowożytnej, Avalon, Kraków 2010.
Archeologické rozhledy 63, 2011, s. 547-548.
• Čechura, M. 2010: recenze: Bořivoj Nechvátal et
al., Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na
Vyšehradě. Studia Mediaevalia Bohemica 2010/1,
176-177.
• Čechura, M. 2011: Rudolf Krajíc, Středověké
cihlářství. Sezimovo Ústí – archeologie středověkého
poddanského města. Recenze. Studia Mediaevalia
Bohemica 2/2010, č. 2, 336-337.
• Čechura, M. 2011: recenze: Vladimír Hašek – Josef
Unger: Religious Architecture in the Czech Republic
in the Light of Geophysical Prospection and
Archaeological Excavation. BAR IS 21289, London
2010. Archeologické rozhledy 63, 2011, 549-550.
• Čechura, M. 2011: recenze: Petr Kubín ed.: Svatý
Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete
Václava Svatého. Univerzita Karlova, Katolická
teologická fakulta, Praha 2010. Archeologické
rozhledy 63, 2011, 551-552.
• Čechura, M. v tisku: Zemřel Antonín Beneš (19352011). Minulostí západočeského kraje XLVI, 440-446.
• Nováček, K. - Hauserová, M. - Čechura, M. - Falta, M.
2011: Románský kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně.
Průzkumy památek 1/2011, ročník 18, 5-30.
• Hereit, P.: Nález osídlení ze 13. století v Mimově
(okres Domažlice). In: Archeologie v západních
Čechách 3, v tisku.
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Článek ve sborníku
• Čechura, M. 2011: Kostel sv. Apolonie v Málkově
u Přimdy. In: Dějiny staveb 2010, 185-195.
• Ostatní
• Čechura, M. 2011: Počátky archeologického bádání na
severním Plzeňsku I. Vlastivědný sborník. Čtvrtletník
pro regionální dějiny severního Plzeňska 21, č. 1,
2011, 21-22.
• Čechura, M. 2011: Počátky archeologického výzkumu
na severním Plzeňsku II. In: Vlastivědný sborník.
Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska
21, č. 2, 12-15.
• Čechura, M. 2011: Počátky archeologických výzkumů
ve Všerubech. Všerubské listy 1, květen 2011, 4.
• Čechura, M. 2011: O pohanské kněžce ze Všerub.
Všerubské listy 1, září 2011,5-6.
• Smetana, J.: Nové neolitické nálezy z Dolní Lukavice.
In: Jižní Plzeňsko IX, v tisku.
• Sochorová, M.: Přeštice (o. Plzeň – jih) – archeologické
nálezy z Rybovy ulice, sborník Pod Zelenou horou
1/2011, v tisku.
• Sochorová, M.: Přeštice (o. Plzeň – jih) – dílčí výsledky
výzkumu parcely v intravilánu obce, sborník Přehled
záchranných archeologických výzkumů v roce 2010,
ČSSA Praha, 192–195.

Oddělení starších dějin
Monografie vydávané ZČM
• „Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15.
Století“, autoři mgr. J. Orna, mgr. V. Dudková, mgr. T.
Bernhardt, jde o výstup GP 9/07
Odborné články recenzované
• „Renesanční římsový kachel s motivem Meluziny
– výrobní a technologické aspekty středověkých
a raně novověkých komorových kachlů“ (Archaeologia
mediaevalis Moravica et Silesiana III, 2011, autor
mgr. J. Orna)
• „Hraničářský prapor 6 „Sibiřských úderníků“ a jeho
odznaky 1917 – 1947“ (Sborník ZČM - Historie, dr. M.
Hus, odevzdáno již 2010; v tisku)
Ostatní tiskoviny
• dr. M. Hus: „Hodnostní označení a uniformy
rakousko-uherské a československé celní správy
1918 – 1952“, Almanach VI. mezinárodní konference
policejní historie, Praha 2011 , s.
• dr. M. Hus : „Kroniky jako střípek do mozaiky ‘velké’
historie“, Vlastivědný sborník – čtvrtletník pro
regionální dějiny severního Plzeňska, Mariánská
Týnice 2011
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Scénáře a libreta výstav

Oddělení novějších dějin

Spoluúčast na libretech a scénářích při revitalizaci
jedné expozice, při 2 společných výstavách ZČM, jedné
převzaté výstavě a 3 výstav jiných organizací.

Publikace

Jiné samostatné publikace a knihy
• „100 zajímavostí ze staré Šumavy II“ (mgr. T.
Bernhardt – P. Mazný – P. Fencl – F. Nykles – V.
Horpeniak, samostatná kniha, nakl. Starý most, Plzeň
2011)

• Voděrová H. – Krčmář L. – Růžička D. : Historie
turistiky v Plzeňském kraji. RegionAll, Plzeň 2011
Příspěvky
• Krčmář L.: Kamýk. Vítaný host, Jaro/2011, s. 12.
• Krčmář L.: Šelmberk a Schellenberg. Vítaný host na
Šumavě a v Českém lese, Léto 2/2011, s. 32-33.

Recenze a posudky na jiná díla

Internet

• „Antropogenní objekty v lesním prostředí – Woodland
archeology“ – studentský projekt KAR FF ZČU
(oponent Mgr. J. Orna, leden 2011)
• „Biografie vybraných představitelů západočeských
kulturnětechnických dějin“ – studentský projekt PeF
ZČU (rec. Mgr. T. Bernhardt, leden 2011)
• „1.světová válka 1914 - 18 a Evropská unie 2008“
autora ing. A. Rehbergera pro Česko-německý fond
budoucnosti (rec. Dr. M. Hus, červen 2011)
• „Cínový vojáček – dějiny a vývoj“ autora mgr. J. N.
Lehnera pro ŠMP AMG ČR (rec. Dr. M. Hus, červenec
2011)
• „Pranýře a klece hanby …“ autora mgr. J. Sokola do
sborníku NPÚ, ú.o.p. Plzeň (rec. Dr. M. Hus, srpen
2011)
• „Zaniklá středověká . a raně novověká vesnice Vojkov
na Černokostelecku – nedestruktivní výzkum“ pro
Acta FF (recenzoval mgr. J. Orna)

• Krčmář L.: Jediný zachovaný velkomoravský kostel
na světě je skutečným unikátem http://www.
national-geographic.cz/detail/jediny-zachovanyvelkomoravsky-kostel-na-svete-je-skutecnymunikatem-6068/ 14.12. 2011
• Krčmář L.: Soch Ježíše Krista jsou milióny. Ale tahle
je pátá nejvyšší http://www.national-geographic.
cz/detail/soch-jezise-krista-jsou-miliony-ale-tahle-jepata-nejvyssi-6848/ 23.12. 2011

• článek v nerecenzovaném časopise Pšenička,
J., Opluštil, S., 2011. Fossil flora from the Újezd
u Svatého Kříže Coalfield (Bolsovian, Pennsylvanian)
Radnice Basin, Czech Republic. Folia Musei Rerum
Naturalium Bohemiae Occidentalis, Geologica et
Paleobiologica, Vol. 45, No. 1-2, 61-94.
• Bureš, J., (v tisku). Exkurze Západočeské pobočky ČBS
„Vegetace na odvalech po těžbě černého uhlí v okolí
Zbůchu“, Calluna, ročník 17, Plzeň.
• Bureš, J., Matějková, I., Sofron, J., (v tisku). Exkurze
Západočeské pobočky ČBS za květenou vápencových
výchozů v okolí Klatov, Calluna, ročník 17, Plzeň.
• Nesvadbová, J., Bureš, J. (v tisku). Impatiens
glandulifera a její rozšíření na území Plzeňského
a Karlovarského kraje, Calluna, ročník 17, Plzeň.
Abstrakta

Drobné články v periodickém tisku

• Pšenička, J., 2011. The probelm of identifying
epiphytic plants in the fossil record. 20. International
Workshop on Plant Taphonomy, Program, abstracts,
Participants, Senckenberg, word of biodiversity, 9.
• Pšenička, J., Kerp, H., Opluštil, S., Elrick, S.,
DiMichele, W.A., Bek, J., Nelson, J.W., Ames, P.R.,
2011. Preliminary report on the earliest callipterid
assignable to the morphogenus Rhachiphyllum Kerp
from the late Moscovian (Asturian) farmington Shale
(Illinois Basin, USA). Programe and Abstracts: The
XVII International Congres on the Carboniferous and
Permian, Geological Survey of Western Australia, 105.

• 48 článků (rubrika Křížem krážem českým západem
v Plzeňském deníku) v periodickém tisku (Krčmář).

Oddělení botanické

Muzejní tiskoviny

Oddělení paleontologické

Impaktované tiskoviny

Oddělení se podílelo na redakčních pracích některých
publikací vydávaných v ZČM a to počítačovou sazbou
a zalomením textu, korekturami, vkládáním obrázků
apod.

Ediční činnost

• Peksa O. & Škaloud P. (2011): Do photobionts
influence the ecology of lichens? A case study of
environmental preferences in symbiotic green alga
Asterochloris (Trebouxiophyceae). – Molecular
Ecology 20: 3936–3948.
• Svoboda D., Peksa O. & Veselá J. (2011): Analysis of
the species composition of epiphytic lichens in Central
European oak forests. – Preslia 83: 129–144.

Redakční práce

Kalendáře
• Krčmář L. – Schýbal J.: Plzeň za císařepána 2012. Ve
stínu svatého Bartoloměje. Kalous & Skřivan, Plzeň
2011

• sborník Archeologie západních Čech II (red. mgr. T.
Bernhardt)
• „Čínský textil ve sbírce ZČM“ autorů H.heroldové a J.
Mlezivy (red. T.Bernhardt)

• Folia musei rerum naturalium bohemiae occidentalis,
geologica et paleobiologica, Vol. 45, No 1-2. (4
články), recenzovaný časopis, není na seznamu
protekčních časopisů evidovaných radou pro vědu
a výzkum
• 4 čísla Bulletin of Geosciences, Vol. 86, Nos 1 - 4. (42
článků) - impaktovaný časopis

Mimomuzejní tiskoviny

Publikační činnost

Pracovník oddělení se dále podílelo redakčními pracemi
(počítačová sazba, zalomení textu, vkládání obrázků atd.)

• článek v impaktovaném časopisu (Jimp) Pšenička, J.,
(in press). The probelm of identifying epiphytic plants
in the fossil record. PALAIOS (35 normostran + 12
figur)
• článek v recenzovaném časopisu (Jneimp) Bureš, J.,
(v tisku). Nálezy zkřemenělých dřev kordaitů a konifer
v sedimentech plzeňské karbonské pánve (Discovery
of silicified cordaite and conifers wood in the
sediments of the Pilsen Carboniferous Basin). Erica
17, Plzeň.

• sborník Minulostí západočeského kraje XLVI (mgr. T.
Bernhardt)
• sborník Musa pedestris (mgr. T. Bernhardt)
• sborník Scamna super Misam (mgr. T. Bernhardt)

Recenzované tiskoviny
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• Brabec J., Ipser Z., Jersáková J., Malinová T., Balounová
Z., Plesková L., Somol V., Brabec J., Krinke L., Štefánek
M. & Nesvadbová J. (2011): Populační dynamika,
energetická náročnost kvetení a přežívání švihlíku
krutiklasu Spiranthes spiralis (L.) Chevall. na tradičně
obhospodařované lokalitě „NPP Pastviště U Fínů“.
– Příroda 31: 185–200.
• Malíček J., Bouda F., Palice Z. & Peksa O. (2011):
Zajímavé nálezy vzácných a přehlížených dutohlávek
v České republice. – Bryonora 34–50.
• Nesvadbová J. & Pecháčková S. (2011): Kolonizační
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historie Eragrostis minor v západních Čechách
odvozená z floristických dat. – Erica 18: 33–48.
• Pecháčková S. (2011): Čtvrtý doplněk k flóře města
Plzně. – Erica 18: 11–32.
• Peksa O. (2011): Lišejníky národní přírodní památky
Křížky. Sborník Muzea Karlovarského kraje 19: 165–
178.
Ostatní
• Chvojková E. & Nesvadbová J. (2011): Luftova zahrada
v Plzni. – Calluna 16/1: 3–4.
• Nesvadbová J. (2011): Upozornění na literaturu.
– Calluna 16/1: 10.
• Nesvadbová J. (2011): Jiří Kalibán šedesátníkem.
– Calluna 16/1: 14.
• Nesvadbová J. (2011): Připomenutí botanika Václava
Vacka. – Calluna 16/1: 14–15.
• Nesvadbová J. & Sofron J. (2011): Nedožitá jubilea
– Calluna 16/1: 15.
• Nesvadbová J. & Nesvadba J. (2011): Paškův park
v Nové Huti. – Obecní Zpravodaj, leden–únor, Dýšina:
9
• Nesvadbová J. & Nesvadba J. (2011): Sokolské cvičiště
v Nové Huti – jeho minulost +(a budoucnost ?)
– Obecní zpravodaj, březen–duben, Dýšina: 9.
• Nesvadbova J. & Sofron J. (2011): Herbáře Univerzity
Karlovy a západní Čechy. – Calluna 16/1: 9.
• Nesvadbová J. & Sofron J. (2011): Archiv oddělení
botaniky Západočeského muzea v Plzni. – Erica 18:
201–213.
• Pecháčková S. [ed.] (2011): Zajímavé floristické nálezy
členů Západočeské pobočky ČBS. – Calluna, Plzeň
16/1: 6–8.
• Peksa O. (2011): Velká výstava hub Plasy 2010.
– Calluna, Plzeň 16/1: 10.
• Redakce (Nesvadbová J.) (2011): Jiří Salák – 60 let.
– Calluna 16/1: 14.
• Redakce (Nesvadbová J.) (2011): Pavel Valtr – 75 let.
– Calluna 16/1: 14.

Oddělení zoologické
Odborná kniha
• Vacík, R., v tisku: Rozšíření, početnost a ekologické
nároky ptáků v Českém lese. – Plzeň, Západočeské
muzeum, 252 s.
Recenzované tiskoviny
• Hradská, I., Těťál, I., 2011: Pavouci (Araneae)
a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae)
vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců.
– Erica, Plzeň 18: 131–146.

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011

Oddělení vnějších vztahů

Výchovná a vzdělávací činnost

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. Mimo jednání se sponzory muzea
zajišťuje veškeré výstupy muzea na veřejnost.
Zajišťuje provoz a pronájem přednáškového sálu
muzea i využívání ostatních prostor muzea pro kulturní
a společenské akce, včetně organizace a pořádání
svatebních obřadů v muzejních prostorách. Oddělení
zajišťuje a realizuje i oficiální jednání muzea se zahraničními
partnery, včetně organizace zahraničních návštěv v muzeu.
Pro významné hosty města a kraje zajišťuje provádění
v muzejních prostorách.
Zajišťuje spolupráci se Západočeskou univerzitou
v Plzni. V průběhu roku 2011 byl v Západočeském muzea
v Plzni a v Muzeu loutek realizován projekt přípravy
edukační aktivity (animačního programu) studenty
Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni – obor
výtvarná výchova pod vedením Mgr.Jindřicha Lukavského.
Cílem projektu bylo simulovat zakázku na vypracování
edukační aktivity, která by měla jádro zakotveno v oboru
výtvarná výchova a zároveň efektivně využívala prostory
a sbírky Západočeského muzea v Plzni, Národopisného
muzea Plzeňska a Muzea loutek. Výsledkem bylo deset
samostatných animací pro odlišné cílové skupiny, které
byly doplněny pracovními listy a metodickým materiálem.
Zajišťuje spoluorganizaci odborných seminářů
a konferencí. V roce 2011 se podařilo zorganizovat řadu
návštěvnicky úspěšných výstav (např. „Voda a život“,“Co
oko nevidí – Svět pod mikroskopem“ nebo „Hodiny ze
Schwarzwaldu“).

Oddělení starších dějin

muzejní noci. Představení práce paleontologů. Účast:
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Ing. Jana Mlnáříková, Marie
Spáčilová, odborná pomoc František Tichávek (externí
spolupracovník paleontologického oddělení a sběratel).

Veřejné prezentace

Přednáškové cykly

Pracovníci muzea se zúčastnili „Muzejní noci ZČM „
dne 20. 5. 2011 s programem včetně krátkého filmu o ZAV
U Zvonu (mgr. J. Orna, mgr. V. Dudková) rsp. aktivní účastí
při provázení muzejními expozicemi (mgr. T. Bernhardt)
Pracovníci uspořádali prezentaci archeologického
výzkumu v Plzni U Zvonu pro členy Spolku Za starou Plzeň
2. 6. 2011 (mgr. J. Orna, mgr. V. Dudková)

RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. organizoval přednáškový
cyklus Výpravy za poznáním - 13 přednášek v přednáškovém
sále Západočeského muzea v Plzni v období leden-březen
2011.

Oddělení novějších dějin
• Téma symbolů ČR v dějinách, speciální ZŠ při FN
v Plzni, 24.10. 2011, Vyletová

Oddělení národopisné
Doplňkový program k výstavám
animace k výstavě Proměny Vánoc
Programy pro děti a mládež
• Velikonoce v muzeu			
• Vánoční dílny				
Veřejné presentace
• Muzejní noc
Přednáškové cykly		
• Příběhy předmětů: D. Bechný, 7. 6. 2011, Kdo si hraje,
nezlobí – stavebnice Anker
			
Přednášky
• T. Hájková, 21. 9. přednáška o muzeologii pro
Sportovní gymnázium Plzeň
• D. Bechný: 26. 5., Moravské Budějovice, referát
Muzejní noc a aktivizace návštěvníka
• D. Bechný 10. 5., Uherské hradiště, referát Autorský
zákon v muzejní praxi
• D. Bechný, červen 2012, Szeged / Maďarsko,
Pivovarnictví v Plzni

Paleontologické popularizační centrum (PPC).
Paleontologické oddělení pokračovalo v připravě projektu
„Paleontologického popularizačního centra“ nedaleko
Radnic, jenž zahrnuje výstavbu „muzea“ v přírodě na
světově známé paleontologické lokalitě Ovčín u Radnic.
V průběhu roku se uskutečnilo několik jednání s vedením
města Radnice (Jan Altman) a obcí Přívětice (Marcela
Judlová) na jejichž katastru se bude projekt realizovat.
Zrealizovala se změna územního plánu pro projekt ve
spolupráci s výše zmíněných obcí. O projektu byl přímo
na lokalitě Ovčín informován Hejtman plzeňského kraje
Milan Chovanec a radní plzeňského kraje pro kulturu
Václav Koubík. Publicita projektu http://plzen.idnes.
cz/paleontologove-shani-potrebne-miliony-na-projektv-ovcine-u-radnic-1fr-/plzen-zpravy.aspx?c=A110826_
095609_plzen-zpravy_sou

Muzeum loutek
V roce 2011 Muzeum loutek nabízelo 3 druhy
výukových programů pro školy – Příběh na niti I,II a III pro
školky, I.stupeň ZŠ a II.stupeň ZŠ.
V rámci spolupráce se Západočeskou univerzitou
– pedagogickou fakultou proběhla v roce 2011 analýza
funkčnosti všech programů a zhodnocení jejich efektivity.
V roce 2012 budou programy aktualizovány dle zjištěných
závěrů.
Pro veřejnost byl v nabídce v roce 2011 program
Expedice na niti, který je určen především tatínkům
s dětmi, ale zúčastňují se ho pravidelně celé rodiny.
Doprovodné akce a programy

Přednášení na
Západočeské Universite v Plzni,
katedra geografie - RNDr. Josef Pšenička, PhD, přednášky:
historická geologie, nauka o Zemi.

• Oslavy narozenin v Muzeu loutek
• 20/5/2011 – Muzejní noc – prohlídky, představení,
workshop
• 28/7/2011 – vernisáž Kinetický dvorek
• 28/10/2011 – Výročí vzniku Republiky, Den památek
Plzeňského kraje – volný vstup
• 4/12/2011 – Mikulášské nadělení v Muzeu loutek,
dobročinná dílna a aukce, představení, nadílka

Veřejné presentace

Oddělení konzervace

Oddělení paleontologické

Účast pracovníků paleontologického oddělení na
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Ostatní
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Veřejná prezentace: „Oddělení konzervace“-v rámci

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011

muzejní noci 2011.
(M. Nauš, E. Podzemná, G. Šmolíková) – ukázky
konzervace textilu, dřeva, obrazových rámů.

legiím v Rusku. Ty vyměnily podstatnou
část ruského zlata za volný odjezd do
vlasti. Osudy a peripetie „zlatého ešalonu“
i další zajímavosti Vám v
rámci
pravidelného cyklu přiblížil PhDr. Miroslav
Hus.

Oddělení vnějších vztahů
Cyklus přednášek Příběhy předmětů aneb co skrývají
sbírky Západočeského muzea
(Pořádá Západočeské muzeum v Plzni)
Vázy od barona Spauna – secesní sklo z Klášterského
Mlýna 1. 2. v 17 hod.
Irisované sklo ze šumavské sklárny
v Klášterském Mlýně u Rejštejna patří
v celosvětovém měřítku k nejvýraznějším
reprezentantům secesního uměleckého
řemesla. Uměleckoprůmyslové muzeum
v Plzni bylo jedním ze tří českých muzeí,
které do svých sbírek získalo špičkové
ukázky kláštersko-mlýnského skla již roku
1907 přímo od majitele sklárny Maxmiliana barona
Spauna. Vybrané unikátní předměty vám v rámci
pravidelného cyklu přiblížil PhDr. Jan Mergl.

Portál domu U červeného srdce

Portál domu U červeného srdce roku
1894 natrvalo zmizel z tváře plzeňského
náměstí. Na rozdíl od jiných plzeňských
domovních portálů měl ale to štěstí, že se
pro něj jako významnou pozdně
renesanční památku našlo o pár let
později místo v lapidáriu nové muzejní
budovy. Podobně zde našlo „ubytování“
i několik dalších portálů z historického jádra Plzně.
Zajímavosti o nich a o jejich autorech Vám přiblížil PhDr. Jan
Mergl v přednášce, která se tematicky vztahovala k právě
probíhající muzejní výstavě Itálie a italské v Plzni.
Románské reliéfní dlaždice z hradiště ve Starém Plzenci
19. 4. v 17 hod.

Hruškův plán Plzně z roku 1840 15. 2. v 17 hod.
K nejzajímavějším historickým mapám,
které přehledně dokumentují urbanistický
vzhled Plzně, patří plán z roku 1840, jímž
městský archivář Martin Hruška později
doprovodil
svoji
Knihu
pamětní
královského krajského města Plzně. Z něj,
ale i z dalších plánů z 19. století, lze vyčíst
řadu důležitých poznatků i dnes již
zmizelých podrobností, na které Vás upozornil Mgr. Tomáš
Bernhardt.
				
Brouci a pavouci z přírodní rezervace Rašeliniště
u Polínek 1. 3. v 17 hod.
V roce 2009 bylo vyhlášeno další
chráněné území na Plzeňsku – Rašeliniště
u Polínek. Je zajímavé především
z floristického hlediska, ale během
průzkumu fauny bezobratlých zde byla
objevena i řada zajímavých a chráněných
druhů pavouků, brouků, ale i motýlů
a blanokřídlého hmyzu. Zajímavé postřehy
při průzkumu této přírodní rezervace Vám vysvětlili
Mgr. Ivana Hradská a Ivo Těťál.
PŘÍBĚHY�PŘEDMĚTŮ
aneb�co�skrývají�sbírky�Západočeského�muzea�v�Plzni

Mgr.�Ivana�Hradská,�Ivo�Těťál:

BROUCI�A�PAVOUCI�z�přírodní
rezervace�Rašeliniště u�Polínek
V�roce�2009�bylo�vyhlášeno�další�chráněné�území
na�Plzeňsku�-�Rašeliniště u�Polínek.�Během�průzkumu�fauny�bezobratlých�zde�byla�objevena řada
zajímavých�druhů pavouků,�brouků,�ale�i�motýlů
a�blanokřídlého�hmyzu.
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přednáškový�sál�ZČM
Adresa:

Kopeckého�sady�2
301�00�Plzeň
Vstupné:

20�Kč

Více�informací:

www.zcm.cz
info@zcm.cz

Ruské legie, carský zlatý poklad a jeho zbytky
v Západočeském muzeu 15. 3. 17 hod.
Carské Rusko mělo před 1. světovou válkou největší
zlatý poklad na světě. Během Občanské války se celý nebo
jeho části dostaly do rukou různých sil, Rudým, Bílým,
Modrým, Spojencům i Japoncům, a také československým

5. 4. v 17 hod.

Kůrková.

Mezi výrazné archeologické památky ze
sakrálního prostředí patří reliéfní
terakotové dlaždice. Jejich první nález na
staroplzeneckém hradišti učinil B. Horák
počátkem 20. století. Nálezů postupem
času přibývalo a dnes jich je ve sbírkách
ZČM několik desítek. Zajímavé postřehy
z práce archeologů Vám vysvětlila Bc. Jana

Zbrojnice nedobytného města Plzně 3. 5. v 17 hod.
Plzeňská městská zbrojnice je největší
a nejlépe dochovanou městskou zbrojnicí
v Evropě. Světovým unikátem je pak
soubor nejstarších palných zbraní
z přelomu 14. a 15. století. V přednášce
PhDr. Františka Frýdy jste se dozvěděli,
jaké zbraně mělo město od druhé poloviny
14. stol. k dispozici a jakým způsobem je
spravovalo. Zajímavou kapitolou nepochybně bude
i zmínka o opevnění Plzně a o jejím postavení v evropských
vojenských dějinách.
Od dřeváku ke střevíci – umění obuvi na Blízkém
východě 17. 5. v 17 hod.
Součástí bohaté orientální sbírky
uměleckoprůmyslového oddělení muzea
je skupinka střevíců a opánků
z Balkánského poloostrova 19. století. Na
jejich příkladě a na ukázkách dalších typů
obuvi jsme si přiblížili, v čem se chodilo na
Blízkém východě od středověku do
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počátku 20. století. Mgr. Jindřich Mleziva vám zároveň
představil jednu z nejvýznamnějších orientálních sbírek
v České republice.

Plzeň na historických černobílých diapositivech 1. 11.
v 17 hod.

Etnografické oddělení má ve svých
fondech především sbírky předmětů
každodenní potřeby, dokumentující široké
spektrum lidské činnosti. Mezi takové
předměty se řadí i hračky, které doprovází
jedince od útlého dětství. Mgr. Daniel
Bechný Vám představil některé z nich,
hračky městské i venkovské, vyráběné
sériově i podomácku.

Ve sbírkách oddělení novějších dějin
ZČM se nachází rozsáhlá kolekce
historických diapositivů. Kromě unikátních
kolorovaných diapositivů ji tvoří i doposud
opomíjené diapositivy černobílé, které
jsou v současné době odborně
zpracovávány. Řada z nich zachycuje
i historickou tvář Plzně. Na přednášce
Mgr. Luďka Krčmáře jste se dozvěděli něco o vzniku
diapositivů samotných a jejich použití, ale hlavně výběr
neotřelých snímků staré Plzně, ve valné většině dosud
nikdy nepublikovaných.

Gotický reliéfní kachel s motivem plzeňského znaku 21.
6. v 17 hod.

Detektivka pokračuje: Kam zmizely slaměnky?!
15. 11. v 17 hod.

Kdo si hraje, nezlobí 7. 6. v 17 hod.

Věděli jste, že motivy zachycené na
reliéfech kachlů velmi často reagovaly na
aktuální dobové dění? Mgr. Jiří Orna Vám
přiblížil také šikovnost i nešikovnost
plzeňských kamnářů či jejich obchodní
triky. Dozvěděli jste se o průběhu výroby
kachlových kamen, délce jejich životnosti
i co se s nimi stalo po zániku. Nakonec jste
se seznámili i s dalšími motivy, které byly oblíbené
u obyvatel pozdně středověké Plzně.
Váza profesora Schickela 4. 10. v 17 hod.
V roce 2010 se uměleckoprůmyslovému
oddělení ZČM podařilo do svých sbírek
získat monumentální porcelánovou vázu,
jejímž autorem je akademický malíř
Eduard Schickl, profesor
a ředitel
Odborné keramické školy v Karlových
Varech. Přednáška PhDr. Jana Mergla se
zaměřil nejen na tuto unikátní vázu, která
je vynikající ukázkou art deco stylu, ale přiblížil i osobnost
a další méně známou keramickou tvorbu jejího autora.
Křehká krása Laténu 25. 10. v 17 hod.
Skleněné náramky se v pravěké střední
Evropě vyskytují pouze v jediném období
- Laténu.
V depozitářích ZČM se
nachází malý soubor zlomků těchto
náramků z modré skloviny. Nálezy tří
zlomků modrého, hnědého a žlutého
náramku, získaných během výzkumu
v Přešticích v roce 2009, významně
obohatily dosavadní sbírku. Zajímavé postřehy nejen
o nálezech náramků vám v rámci pravidelného cyklu
přiblížily Mgr. Pavlína Schneiderwinklová a Mgr. Markéta
Sochorová.
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Slaměnky známe ze zahrádek či
z květinových výzdob. Ještě před 60 lety
však rostly v okolí Plzně volně v přírodě –
v herbářové sbírce oddělení botaniky ZČM
jsou pro to jasné důkazy. Ukázali jsme si
„plzeňské slaměnky“ a spolu s RNDr. Sylvií
Pecháčkovou, Ph.D. jsme zkusili vypátrat,
kam a proč tyto půvabné rostliny zmizely.
Potkali se ... v depozitáři 6. 12. v 17 hod.
V jedné polici muzejního depozitáře
vedle sebe mohou spočívat předměty,
které by se jinde nepotkaly. Dělí je totiž
časová či prostorová bariéra nebo třeba
rozdílné životní nároky, jako je tomu
v případě teplomilné pupkovky puchýřnaté
a chladnomilného paličkovce křehkého.
Přednáška Mgr. Ondřeje Peksy z oddělení
botaniky přinesla zajímavé informace o úžasné schopnosti
lišejníků přežít ve velmi rozličných (často extrémních)
podmínkách.
Cyklus cestopisných přednášek VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
(Pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci
s CK ADVENTURA.)
ALTAJ – Střecha Sibiře 6. 1. v 18 hod.
Vydejte se s námi podél divokých řek do
velehor v srdci Asie! Prozkoumáte nejen
hluboké kaňony
a horskou tajgu s
modrými jezery, ale i barevnou poušť
u mongolských hranic či mocné
vysokohorské ledovce. Navštívíte památky
prehistorických civilizací, a poznáte také
život dnešních lidí.
Své zážitky
z dobrodružné cesty nejvyšším pohořím Sibiře vám rád
sdělí cestovatel a fotograf Martin Loew.
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PATAGONIE – Na konci světa 13. 1. v 18 hod.
Vyprávění Jana Krabce vám přiblíží putování po drsné
a nepřístupné krajině permanentně ošlehávané vichřicemi,
splachované lijáky i rozbouřeným oceánem. Čekají Vás
výstupy
k nedosažitelným horským vrcholům,
mohutným ledovcům, ale i k nádherným jezerům.
GRÓNSKO 20. 1. v 18 hod.
Neuvěřitelné zážitky a fotografie z historicky první
české výpravy na mořských kajacích do pobřežních
oblastí východního Grónska! Spolu s Petrem Novotným
podniknete 310 kilometrů dlouhou plavbu labyrintem
tamních fjordů a ostrovů mezi skalami, nebem a ledem.
LOFOTY - Malé Norsko 27. 1. a 7. 4. v 18 hod.
Cestovatel Petr Dürr vás tentokrát
zavede na tři ostrovy Norska, několik set
kilometrů severně od polárního kruhu.
Podniknete jedinečné výpravy pěšky,
vlakem, letadlem i autobusem do
Alesundu – Benátek severu. Vydáte se se
stanem a ruksakem napříč horami v okolí
Tafjordu, a dozvíte se také zajímavé
postřehy z tajemné historie Vikingů.
IRSKO2 3. 2. a 11. 2.v 18 hod.
Po pěti letech se Martin Loew vrací do Irska a přiváží
novou várku obrázků i zážitků, tentokrát ze severní poloviny
Smaragdového ostrova. Uvidíte Irsko, jak jej (asi) neznáte
- krásné počasí, daleké výhledy, hory a moře s ostrovy
i vysokými útesy. K tomu dávné keltské kříže a ještě starší
megalitické hrobky...
VIETNAM na kole 10. 2. v 18 hod.
Pojďte se s námi toulat po nejrůznějších
koutech Vietnamu! Spolu se Slávkem
Suldovským podniknete okružní cestu
přes hory Jižní vysočiny a podél pobřeží
Jihočínského moře dojedete až do
Saigonu.
JARO V OMÁNU 17. 2. v 18 hod.
Na jihu Arabského poloostrova žijí nejen Arabové,
ale i Beduíni, Indové a imigranti z Bangladéše. Ne
každý rok na jaře je s dostatečným množstvím srážek,
ale v únoru 2010 se počasí vydařilo a poušť rozkvetla.
Cestovatel Jiří Ponert sem stihl zavítat ještě před nástupem
dlouhodobého sucha a teplot i přes 50°C a rád se s Vámi
podělí o neopakovatelné zážitky z cesty jindy nehostinnou
a vyprahlou pouští.
MADAGASKAR 24. 2. v 18 hod.
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Dvě ženy, „vazahy“, tak domorodci říkají bělochům,
a ještě k tomu na kole, to se opravdu na Madagaskaru
nevidí příliš často či to bude vedle lemurů, fos (malých
endemitských šelem)
a baobabů ojedinělý druh.
O zkušenosti a postřehy dvou žen, které projely na
kole centrální
a západní část tohoto jedinečného
a přátelského ostrova, se s Vámi podělí šéfredaktorka
časopisu Cykloturistika Slávka Chrpová.

a mýty zahalenou zemi na břehu Baltského moře. Projedete
se po cyklostezce napříč Kurskou kosou a budete obdivovat
fosílie světa v Muzeu jantaru v Palanze. Navštívíte Křížový
vrch – místo tisíce křížů, a národní park Aukštaitij, který
je jedním z nejstarších litevských národních parků.
Nezapomenete ani na Vilnius, půvabné hlavní město,
z něhož vyzařuje síla polské minulosti.

ČÍNA - YUNNAN, KRAJ VĚČNÉHO JARA 3. 3. v 18 hod.

Přednášky oddělení botaniky

Provedeme Vás krajem, který bývá
označován jako „Kraj věčného jara“.
Podíváte se do hlavního města provincie
Kunming a na jih do oblasti Xishuangbanna.
Budete putovat podél řeky Mekong
a zavítáte do tropické džungle s rozmanitou
přírodou. Dozvíte se i o čaji Puerh, který je
zde doma a brán jako „otec“ všech čajů.
Josef Pšenička Vás také zasvětí do zajímavostí ze zákulisí
paleontologických objevů v tomto koutku světa.

(Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská
pobočka České botanické společnosti)

RÉUNION - PERLA INDICKÉHO OCEÁNU 10.3. v 18 hod.
Francouzský zámořský departement Réunion je jeden
z mála ostrovů Indického oceánu, kam se nejezdí jen kvůli
plážím a azurovému moři. Pláže jsou jen na části pobřeží
a směrem do vnitrozemí prudce stoupají neobyčejně
krásné hory. Spolu s Evou Mojžíšovou podniknete treking
unikátní sopečnou krajinou jednoho z nejaktivnějších
vulkánů světa Piton de la Fournaise
a vydáte se do
nejčlenitějšího ze tří kráterů – Mafate, kam se lze dostat
pouze pěšky nebo vrtulníkem.
			
AUSTRÁLIE 17. 3. v 18 hod.
Pojďte se s námi toulat po nejrůznějších koutech
Austrálie! Ondřej Nejedlý Vás vezme na okružní cestu
„zemí protinožců“, poznáte jedinečnou krajinu, kulturu
a přírodu hned několika podnebných pásem. Na severu
tropy s Velkou korálovou bariérou, na jihu Modré hory
v mírném pásmu a žhavé subtropy v pouštním středu
země včetně mystického Uluru
– Ayers Rock.

Čtvrt století bádání na Pastvišti U Fínů,(Albrechtice
u Sušice) 26. 2. v 11.30 hod.
Přednášku České botanické společnosti uvedli RNDr. Jiří
Brabec, Mgr. Jaroslava Nesvadbová a Zdeněk Ipser.

Přednášku České botanické společnosti uvedl Jiří
Koreš.
Oživujeme územní systém ekologické stability
13. 4. v 16.30 hod.
Přednášku České
Miroslav Hájek.

botanické

společnosti

uvedl

Opuštěné vojenské prostory očima botanika
12. 10. v 16.30 hod.
aneb Když je nepřítelem sukcese. Přednášku České
botanické společnosti uvedl Mgr. Jiří Koptík.
Novinky a zajímavosti o kapradinách naší květeny 		
9. 11. v 16.30 hod.
aneb Co se nedočtete v prvním dílu Květeny ČR
Přednášku České botanické společnosti uvedl RNDr. Libor
Ekrt, Ph.D.
Přednášky oddělení zoologie

Ne nadarmo se říká, že podzim je nejlepší malíř na
světě. Pojďte se o tom přesvědčit s Pavlem Fišarem do
kanadských provincií Alberta a Britská Kolumbie, do oblasti
pásma Skalistých hor, zvaných Rockies. Přes hluboká údolí
i členité kaňony, ledovcové splazy, průzračná jezera, horké
prameny, bezpočet horských řek a vodopádů se dostanete
až k téměř čtyřtisícovému Mount Robson, nejvyššímu
vrcholu Rockies. Navštívíte nejstarší kanadský národní
park Banff
a v zasněženém Watertonu se vydáte
po stopách medvěda grizzlyho.

(Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská
pobočka České ornitologické společnosti)

Společně s Annou Koukolíkovou objevíte tajemstvím
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BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA PORTUGALSKO
- ZEMĚ ZÁHADNÁ I BLÍZKÁ 2. 2. v 19 hod.
Jan Burian bude vyprávět a komentovat
své fotografie z návštěv země s nejstaršími
hranicemi v Evropě, země, která zrodila
Vasco da Gamu, Fernanda Pessou či
trenéra Mourinha. Nenechte si ujít tento
ojedinělý večírek!
JAN BURIAN A KLAVÍR 2. 3. v 19 hod.
Slavnostní koncert ke 40ti letům
umělecké činnosti s Vámi oslaví také
imaginární hosté - Randy Newman, Benny
Andersen, Jiří Suchý či E. F. Burian a další.

Těchonická draha – Co přinesl pětiletý management
lokality? 22. 3. v 16.30 hod.

PODZIMNÍ SKALISTÉ HORY KANADY 24. 3. v 18 hod.

LITVA na kole 31. 3. v 18 hod.

(Pořádá Západočeské muzeum v Plzni)

Členská schůze Západočeské pobočky 3. 12. v 11 hod.
České společnosti ornitologické. V rámci schůze byl
promítán snímek o Šumavě s názvem „Silva Gabreta“
zabývající se „kůrovcovou“ problematikou. V závěru
schůze proběhla přednáška Mgr. Martina Pudila nazvaná
„O ptácích Frýdlantska a Jizerských hor aneb Co tu
provádějí ptáci a co ornitologové“.
Ostatní kulturní programy
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Večírek o tajemném ostrově BORNHOLM 6.4. v 19 hod.
Jan Burian bude vyprávět a komentovat
své fotografie z návštěvy míst, která jsou
turisty neprávem opomíjena. Zhlédnete
dokument Pavla Kouteckého a Jana
Buriana: „Bornholm - Mimo sezonu“
(oceněný na festivalu Tour-film) a čeká na
Vás i překvapení!
MÁJOVÝ VEČÍREK PRO ZAMILOVANÉ 4. 5. v 19 hod.
Pravidelný pořad, tentokráte na téma
„Milostné písně jako oslava i jako
varování...“.
Zpívá, hovoří a provokuje Jan Burian
– písničkář a spisovatel bez zábran.

PROČ JE DOBRÉ BÝT NAŽIVU 20. 10. v 19 hod.
Jan Burian zahajuje novou sezónu pravidelných
ozdravoven v Západočeském muzeu antidepresivním
písňovým večerem.
ISLAND - KRIZE, ERUPCE A TRADICE 22. 11. v 19 hod.
Jan Burian Vás tentokrát provede
netradičním večírkem s trochou hudby
a fotografiemi z cest po ostrově plném
kontrastů.
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Předvánoční antidepresivní večírek 13. 12. v 19 hod.

Městská doprava - dobrá řešení existují! 24. 5. v 18 hod.

Jsou pro Vás Vánoce pouze symbolem dalších
komerčních svátků? Následující večer z oblíbených
Burianových pořadů v Západočeském muzeu v Plzni Vás
přesvědčí, že tomu tak být nemusí…
Přijďte se v tomto adventním čase naladit na klidné
a pohodové vánoční svátky.

(Pořádá Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.)
Jak to udělat, aby doprava sloužila městu a nikoli město
dopravě? Předvedeme vám ukázky zajímavých dopravních
řešení ze švýcarských měst i odjinud z Evropy. Zaměříme
se především na městskou veřejnou dopravu a její vztahy
vůči ostatním druhům dopravy. Jak může vypadat v praxi
dopravní politika zdravého a vlídného města? Je udržitelná
a ekologická městská doprava šancí nebo dírou pro
městské rozpočty? V čem má Plzeň náskok, máme se čím
pochlubit a co Plzni nejvíce schází? Těšíme se na názory
diváků a diskuzi.

Promítání dokumentárního filmu režisérky Jany Počtové
15. 12. v 19 hod.
GENERACE SINGLES. Kdo jsou singles?
Jak žijí? Proč jsou bez partnera? Hledají
ho, nebo už rezignovali? Vyhovuje jim
samota nebo se jí bojí? Dokumentární
film režisérky Jany Počtové přináší
otevřené výpovědi šesti hrdinů, které
sledovala v průběhu jednoho roku. Film
odhaluje generační fenomén singles. Lidí
v produktivním věku, kteří žijí sami bez partnera, je
v Čechách už téměř 30%.
Ostatní kulturní programy
(Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni)

Veřejné představení knihy povídek Daniely Kovářové
„Nebe Peklo Ráj“ 25. 5. v 17hod.
(Pořádá Mladá fronta za podpory Západočeského
muzea v Plzni)
Posezení s textařem Michalem Horáčkem,
30. 11. v 18 hod.
(Pořádá Církevní gymnázium Plzeň)
s jeho verši, názory a životními zkušenostmi + Křest
knihy povídek Jakuba Šedivého
KONCERTY

(Pořádá Církevní gymnázium Plzeň)
Nejkrásnější, nejznámější a nejtěžší klavírní skladby
v podání virtuóza Štěpána Kosa a jeho přátel provázené
Cimrmanbandem - zábavným divadelním seminářem.
Těšit se můžete na staré osvědčené scénky i na zbrusu
nový impresionismus, Strausse či hosta večera: Komorní
lahvový orchestr Církevního gymnázia.

Koncert bavorského hudebního dua 23. 1. v 17 hod.

(Pořádá Církevní gymnázium Plzeň)
Akce vznikla a byla realizována z iniciativy studentů
Církevního gymnázia Plzeň. Jejím cílem je prezentace
kulturních aktivit, které v současné době na škole probíhají.
V programu je zařazena četba autorských prací, hudební
vystoupení či promítání studentských snímků.
Trolejbusy v Plzni slaví sedmdesáté narozeniny 10. 5.
v 18 hod.
(Pořádá PMDP, a.s. ve spolupráci se spolkem Tram-BusClub Plzeň a Společností pro veřejnou dopravu)
Oslavte s námi kulaté výročí trolejbusové dopravy
v Plzni výletem do jejich zajímavé historie. Jak vlastně
vznikl trolejbus a jak dlouho trvalo, než se dostal i do Plzně?
Podíváte se podrobněji na historický vývoj trolejbusové
dopravy v Plzni a poznáte současný trolejbus jako moderní
dopravní prostředek e-mobility ve světě.

Lucy Frank (zpěv) a Matthias Leitner (klavír).
Koncert, který zavede posluchače na hudební pouť
složenou z evergreenů, operetních melodií
a známých
muzikálových a jazzových písní, se koná v rámci cyklu
„Objevy“, který zaštiťuje Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
v Schönsee za podpory Západočeského muzea v Plzni.
Hudební cyklus „Objevy“ představuje v pravidelných
intervalech hornofalcké hudební tvůrce v Plzeňském kraji
a naopak.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň 24. 1.

(Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.)
Koncert Západočeského hudebního centra 4.4. v 19.30
hod.
(Pořádá Západočeské hudební centrum)
Západočeské hudební centrum uvádí mladou
skladatelskou generaci. Zazní díla Tomáše Karpíška, Pavla
Samiece a Ladislava Pohořelého. Účinkují: Maxim Averkiev,
Jan Sedláček, Miro Bartoš, Petr Novák a další.
Koncert žáků dechového oddělení ZUŠ T. Brzkové Plzeň
11. 4. v 18 hod.
(Pořádá: ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.)
Koncert dětského pěveckého sboru ZVONEČEK ZŠ Plzeň
– Újezd 14. 4. v 18 hod.
(Pořádá: Základní škola Plzeň - Újezd.)
Sbor vystoupí pod vedením Evy Markvartové,
s klavírním doprovodem Kláry Geisnerové.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň 18. 4. v 18 hod.
(Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.)

Klavír vážně i nevážně 8. 2. v 18.30 hod.

Kulturní soirée 7. 3. v 18 hod.

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň 21. 3. v 18 hod.

v 18 hod.

(Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.)
Koncert vítězů školního kola ve hře na klavír 31. 1. v 18
hod.
(Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.)

“Muzikálový večer“ 20. 4. v 18 hod.
(Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.)
Koncert žáků pěveckého oddělení ZUŠ T. Brzkové
Koncert houslových nadějí 28. 4. v 18 hod.
(Pořádá: ZUŠ Starý Plzenec.)
Koncert vítězů krajského kola soutěže „Hra na smyčcové
nástroje“.
Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást 2. 5. v 18 hod.
(Pořádá ZUŠ Chrást.)
Koncert vítězů krajského kola soutěže Hra na kytaru 5. 5.
v 18 hod.
(Pořádá ZUŠ Plzeň, Chválenická 17.)
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň 16. 5. v 18 hod.

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň 21. 2. v 18 hod.

(Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.)

(Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.)
Koncert pěveckého oddělení ZUŠ T. Brzkové Plzeň 28. 2.
v 18 hod.
(Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.)

Absolventský koncert Adély Lučanské a Bc. Kristýny
Bečvářové 18. 5. v 19 hod.
(Pořádá Katedra hudební kultury FPE ZČU Plzeň.)
Koncert žáků strunného oddělení ZUŠ T. Brzkové Plzeň
23. 5. v 18 hod.
(Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.)
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Absolventský koncert J. Votavové – housle a M.
Vespalcové – klarinet 30. 5.v 18 hod.
Dále účinkují žáci ZUŠ Bedřicha Smetany a ZUŠ
Sokolovská Plzeň, a také folklórní soubor Plzeňáček.
Absolventský koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň 6. 6.
v 18 hod.
(Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.)
Koncert absolventů ZUŠ B. Smetany 9. 6. v 18 hod.
(Pořádá ZUŠ B. Smetany, Plzeň.)
Absolventský koncert ZUŠ B. Smetany v Plzni 12. 6. v 17
hod.
(Pořádá ZUŠ B. Smetany, Plzeň.)
Účinkují: Martin Mondek - klarinet, basklarinet,
zobcové flétny; Adéla Tanzerová - zobcové flétny, příčná
flétna; Jan Voda - klarinet, zobcové flétny....a hosté. Klavírní
spolupráce: Zuzana Rezková. Program: A. Vivaldi, W. A.
Mozart, F. Mendelssohn, F. Poulenc, O. Kukal, V. Monti, S.
Joplin, L. Bernstein a další.
Slavnostní koncert k životnímu jubileu skladatele Jana
Děda 13. 6. v 19.30 hod.
(Pořádá Západočeské hudební centrum.)
Účinkují: V. Müllerová - klavír, D. Mandysová – zpěv
a další.
KOMORNÍ KONCERT– TRADIČNĚ I NETRADIČNĚ
S LESNÍM ROHEM 16. 6. v 18 hod.
(Pořádá Plzeňská filharmonie a CORNI DI CLASSICO ve
spolupráci s Konzervatoří v Plzni a ZUŠ Bedřicha Smetany
v Plzni.)
Kvartet lesních rohů Plzeňské filharmonie vás provede
všemi hudebními žánry. Představí se vám generace
mladých i těch nejmladších hornistů.
Koncert komorní hudby 3. 10. v 19.30 hod.
(Pořádá Západočeské hudební centrum.)
Koncertní vystoupení violoncellisty Petra Nouzovského
s houslisty Jiřím Vodičkou a Julií Svěcenou. Zazní díla Karla
Pexidra, Romana Haase a Jana Slimáčka. Za nejmladší
umělce vystoupí mladá klavíristka Michaela Augustinová.
Koncert je výsledkem spolupráce Západočeského
hudebního centra s Fórem mladých.
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň 17. 10. v 18.30 hod.
(Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.)
Koncert komorní hudby 7. 11. v 19.30 hod.
(Pořádá Západočeské hudební centrum.)
Zazní díla plzeňských autorů - Jaromír Bažant, ale
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i světových autorů - E. Blocha a Dmitrije Šostakoviče.
Účinkují: Zbyněk Paďourek - viola, Alena Tichá - klavír,
Martin Tupý - housle.

Účelové prostředky investiční povahy

Výdaje		

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň 14. 11. v 18.30 hod.

Spotřeba materiálu

1945 tis. Kč

Spotřeba energie

4797 tis. Kč

Prodané zboží

165 tis. Kč

Opravy a udržování

9390 tis. Kč

Cestovné

508 tis. Kč

Koncert komorní hudby 12. 12. v 19.30 hod.

Náklady na reprezentaci

30 tis. Kč

(Pořádá Západočeské hudební centrum.)
Zazní smyčcové kvartety J. Bezděka, V. Mojžíše, K.
Pexidra a V. Sommera. Účinkuje Sojkovo kvarteto ve
složení: Martin Kos (housle), Martin Kaplan (housle), Josef
Fiala (viola), Hana Vítková (violoncello).

Ostatní služby

8470 tis. Kč

Mzdové náklady

26913 tis. Kč

Zákonné sociální pojištění

8988 tis. Kč

Ostatní sociální pojištění

73 tis. Kč

Zákonné sociální náklady

723 tis. Kč

Koncert žáků plzeňských ZUŠ 14. 12. v 18 hod.

Daň silniční

2 tis. Kč

Ostatní daně a poplatky

15 tis. Kč

Ostatní provozní náklady

5 tis. Kč

Jiné ostatní náklady

412 tis. Kč

Odpisy dlouhodobého nehmotmého
a hmotného majetku

6891 tis. Kč

Daň z příjmů z běžné činnosti

8 tis. Kč

Celkem výdaje

69335 tis. Kč

(Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.)
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Plzeň 7. 12. v 18.30 hod.
(Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.)

(Pořádá Západočeské hudební centrum.)
Koncert učitelů, rodičů a žáků ZUŠ T. Brzkové 19. 12.
v 18:30 hod.
(Pořádá ZUŠ T. Brzkové 33, Plzeň.)

Přepočtený stav pracovníků

102

Fyzický stav pracovníků

112

Průměrná mzda

20651 Kč

92 105,00 Kč

MK ČR ISO-D-otryskávací kabina

84 000,00 Kč

MK ČR ISO-D-Eneska 3-2

57 000,00 Kč

MK ČR ISO-A-přenos na HZS
Nepomuk

70 000,00 Kč

MK ČR ISO-A-instalace EPZ
Hartmanice
		

100 000,00 Kč

Účelové prostředky neinvestiční povahy
oprava vitrín Navrátil

3 186 161,32 Kč

oprava střechy HB

3 777 799 Kč

Brusel 2011

220 961 Kč

ROP-expozice Pohled do minulosti
PK

120 400 Kč

výzkum U Zvonu

852 252 Kč

oprava hav.stavu Národopis.muzea

60 000 Kč

výstava Debrecín

34 380 Kč

VISK,ÚZ 34053

41 000 Kč

Kultura bez hranic,ÚZ 17007

842 699,83 Kč

MK ČR-restaurování 18 ks plakátů

130 000 Kč

MK ČR-restaurování rekl.plakátu

2 000 Kč

MK ČR-restaurování obalů na čín.
čaj-1 plakát a 11 krabic

47 000 Kč

GAČR-Grant Příprava a vydání
repertoria rukopisů

92 000 Kč

MŠMT cestou ZČU-Partnerství pro
archeologii
		

Příjmy

270 742 Kč

Přijaté dary a dotace		

Tržby z prodeje služeb

3263 tis. Kč

Výnosy z pronájmů

62 tis. Kč

Paměť loutek město Plzeň

120000 Kč

Tržby za zboží

235 tis. Kč

Paměť loutek Nadace 700.let

20000 Kč

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot.
a hmot. majetku

10 tis. Kč

Kinetický dvorek

140000 Kč

Čerpání fondu-reprodukční fond

2903 tis. Kč

Velikonoční a vánoční jarmark
– město Plzeň

9000 Kč

Ostatní výnosy z činnosti

826 tis. Kč

Muzejní noc 2011-Nadace 700.let

15000 Kč

Úroky

29 tis. Kč
542 tis. Kč

Mimoškolské vzdělávání dětíNadační fond města Plzně

8193,60 Kč

Výnosy z nároků na prostředky státního
rozpočtu

Tisk publikace-dPress

10000 Kč

Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů
ÚSC

61563 tis. Kč

Tisk katalogu – soukromá osoba

3050 Kč

Celkem přijmy

69433 tis. Kč

Expedice na niti – soukromá osoba

5000 Kč

Hospodářský výsledek : 
		

|80|

ROP-expozice Pohled do minulosti
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Dodatek k příloze účetní závěrky
sestavené za rok 2011 k datu 3l.12.2011
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.
1) Západočeské muzeum postupovalo při sestavování
roční závěrky důsledně podle zákona 563/91 sb.
o účetnictví a jeho pozdějších dodatků. Uzávěrkovým
dnem byl 31.12.2011. 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,
t.zn. že v průběhu roku 2011 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,
t.j. 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 národopisného muzea – Dřevěná 4
– výpůjčka na 99 let.
Budova Zborovská 40 – výpůjčka na 50 let.
Budova muzea loutek – nám. Republiky 23 – výpůjčka
na 84 let.

4)

5)

6)
7)
8)

9)

U budov Kopeckého sady a Dřevěné je uzavřena
s Magistrátem MP dohoda o odpisování.
U budovy Zborovská byla dokončena celková
rekonstrukce a o smlouvě o odpisech se
s Magistrátem stále jedná.
Pokud nebude uzavřena dohoda o odepisování
investic, hrozí riziko, že v případě ukončení smlouvy
nedojde k jejich náhradě a tyto budou jednorázově
odepsány do nákladů muzea.
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.
Při nákupu sbírkových předmětů (pořizovací
náklady cca 170 tis. Kč) muzeum postupovalo dle
novely zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, platné
od 1.1.2009, která v nově zařazeném písmenu k) §
25 zákona, upravila oceňování kulturních památek
a sbírek muzejní povahy
V průběhu roku nebyl pořízen žádný hmotný majetek
formou finančního pronájmu.
Žádná položka hmotného majetku Západočeského
muzea není zatížena zástavním právem ani věcným
břemenem.
Úhrnná celková výše pohledávek vykázaných k
3l.12.2011 činí 1 178 061,84 Kč , z toho pohledávky
splatné do 30 dnů jsou vykázány částkou 519 581,Kč, starší 30 dnů do 60 dnů činí 134 964,- Kč.
Pohledávky po lhůtě splatnosti byly obeslány
upomínkami. Pohledávky přes 60 dnů doposud
neuhrazené ve výši 523 516,84 Kč jsou tyto:
Ve výši 342 516,84 Kč za archeologický výzkum
administrativní budovy Černice a vodovodu Dýšina
- tyto pohledávky v současné době řeší soud.
Ve výši 1 000,- Kč-nájem sálu MPM Gastro s.r.o. - již
řešeno podáním návrhu na exekuci k soudu - zůstatek
pohledávky ve výši 180 000,- Kč za provedený AV
Poběžovice – s městem zpracován splátkový kalendář,
který dlužník dodržuje.
Úhrnná celková výše závazků vykázaných k 3l.12.2011
činí 1 968 990,97 Kč. Starší 30-ti dnů jsou 2 závazky
ve výši 171 959,- Kč , ostatní jsou do lhůty splatnosti
30 dnů . U výše uvedených 2 případů závazků po
lhůtě splatnosti se vlastně jedná o pozastávky ze
stavebních prací, které jsou provedeny na základě
ustanovení v uzavřené Smlouvě o dílo. Jedná se o :
Společnost ZOLT s.r.o. – pozastávka ve výši 76 079,Kč
Společnost Plzeňské stavby s.r.o. – pozastávka ve výši
95 880,- Kč
Ostatní závazky byly uhrazeny dle splatnosti uvedené
na fakturách.
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Kontrolní činnost
Zákon 320/2002 Sb. upravující systém
a postupy finanční kontroly, nebyl
v průběhu roku 2011 novelizován
a úpravy nezaznamenala ani jeho
prováděcí vyhláška 416/2004 Sb. Proto
je tato zpráva vyhotovena ve stejné
struktuře,
jaká
byla
použita
v předcházejícím roce.

Zhodnocení výsledků řídící kontroly
§ 26 zákona 320/2001 Sb. – předběžná kontrola
Předběžná kontrola plánovaných a připravovaných
operací prováděná na základě ustanovení § 26 zákona
320/2002 Sb. o finanční kontrole, nebyla upravována,
t.zn. byl opět používán centralizovaný způsob zpracování
objednávek, v němž delegování pravomoci k jejich
vystavování bylo ředitelem ZČM ponecháno na
ekonomickém oddělení ZČM. Větší nedostatky na tomto
úseku nebyly v průběhu roku 2011 zjišťovány.
§ 27 zákona 320/2001 Sb. – průběžná a následná
kontrola
Rovněž systém provádění průběžné i následné kontroly
nebylo nutno upravovat a úkoly uložené v § 27 zákona
o finanční kontrole č. 320/01 Sb. byly rozpracovány
v interní směrnici č. l (upravuje účetní postupy, zpracování
účetních dat, přezkušování účetních dokladů, oběh
účetních dokladů, rozsah pravomocí, podpisové vzory,
účetní záznamy apod.) a v interní směrnici č. 12, která
podrobně stanovila postupy finanční kontroly.
Podpisové vzory pracovníků, kteří realizují a odpovídají
za operace, jež jsou předmětem finanční kontroly,
byly doplňovány podle potřeby k datům provedených
personálních změn.
Kontroly prováděné interním auditorem v průběhu
roku 2011 nezjistily závažnější nedostatky a potvrdily,
že nedošlo k nehospodárnému, neefektivnímu nebo
neúčelnému vynaložení finančních prostředků. Proto
nebylo kontaktováno žádné státní zastupitelství
s upozorněním na poškození nebo zkrácení svěřeného
obhospodařovaného majetku nebo s upozorněním na
nehospodárné využívání veřejných prostředků. Nebylo
nutné se obracet ani na orgány Policie České republiky
s žádostí o prošetření podezření na nezákonná jednání.
Prováděné kontroly rovněž nezjistily, že by s finančními
prostředky bylo nakládáno v rozporu s platnými právními
předpisy.
Finanční náklady, které v průběhu roku 2011 vznikly
a kterým bylo nutno věnovat zvýšenou pozornost, byly
zachyceny na účetní osnovou stanovených nákladových
účtech, přičemž na vybraných nákladových účtech bylo
účtováno tak, že k datu 31.12.2011 jsou vykázány tyto
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zůstatky:
na účtu 542 (pokuty a penále) 23 Kč
na účtu 563 (kursové ztráty) 282,71Kč (za rok
2010 1 995,00 Kč, za rok 2009 1 149,39 Kč)
na účtu 548 (manka a škody) škoda na ukradeném
okapovém svodu 4 965 Kč
na účtu 549010 je proúčtován náklad neúspěšné
exekuce na bývalého zaměstnance 1200 Kč
Operace zaúčtovaná na účtu 542 – pokuty a penále,
vznikla v důsledku vyměření penále VZP (podrobněji
v druhém oddílu této zprávy).
Při inventarizaci hospodářských prostředků provedené
k datu 31.12.2012 nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.
Z uvedeného popisu průběhu skutečností vyplývá, že
ochraně svěřeného majetku byla věnována náležitá
pozornost a že dříve realizovaná opatření, přijatá na
snižování míry rizik byla účinná.
§ 28 a 29 zákona 320/2001 Sb.
Zaměření kontrolní činnosti vycházelo ze střednědobého
plánu vnitřního auditu ZČM, který byl v únoru 2010
sestaven pro roky 2010 až 2012 a dále z ročního plánu
vnitřního auditu, sestaveného pro rok 2011. Činnost
interního auditu zajišťoval v průběhu roku 2011, stejně
jako v létech předchozích, 1 pracovník s úvazkem 0,5.
Provedené interní audity se kromě kontroly dodržování
ustanovení zákoníku práce o nárocích a čerpání dovolené,
kontroly cestovních účtů a správnosti účtování cestovních
náhrad při tuzemských pracovních cestách, kontroly
výkonů vozidel vnitrozávodové dopravy včetně hodnocení
a dodržování norem spotřeby pohonných hmot, tvorby
a užití finančních prostředků FKSP včetně dodržování
schváleného rozpočtu, zabývaly i způsobem likvidace
dodavatelských faktur a pokladních dokladů určenými
pracovníky ZČM.
Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému
Soubor interních směrnic byl v průběhu roku
novelizován pouze v minimálním rozsahu a také jeho
rozšíření nebylo nijak zásadní (pouze o 2 směrnice – využití
výsledků výzkumu, vývoje a inovací a nakládání s odpady
a nebezpečnými odpady), takže celý soubor je nyní tvořen
20 směrnicemi, k nimž však náleží i další, s kontrolní
činností nesouvisející oblasti (např. pracovní, organizační,
badatelský a návštěvní řád). Takto vybudovaný soubor
představuje základnu vnitřního kontrolního systému,
z něhož následně vycházejí tematicky orientované
kontroly prováděné interním auditorem. Způsob i obsah
tohoto souboru směrnic byl předmětem namátkové
kontroly provedené v říjnu 2011 pracovníky zřizovatele.
Výsledkem této kontroly sice bylo navržení 3 opatření,
ale ta se nedotkla správnosti a úplnosti směrnic, t.zn. že
způsob a obsah zpracování interních směrnic byl shledán
správným.
Dalším důležitým pilířem vnitřního kontrolního
systému byl, stejně jako v létech předchozích, Plán
hlavních kontrolních úkolů ZČM (PHK) vydaný 19.4.2011
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jako Rozhodnutí ředitele č. 3/2011. Plán obsahoval 12
základních úkolů, jejichž plnění bylo pravidelně sledováno.
S výjimkou 1 úkolu (kontrola zůstatků pokladních hotovostí
v hlavní pokladně a v pokladně Hartmanice) byly všechny
úkoly splněny. Nesplněný úkol byl nahrazen inventurou
hotovosti provedené ke dni účetní závěrky.
Zjištění, zachycená kontrolním systémem, byla
objektivně posuzována a chyby nebo nepřesnosti byly
odstraněny. V průběhu roku 2011 nebylo podáno žádné
oznámení na podezření spáchání trestného činu nebo
na zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztrátu nebo
poškození veřejných prostředků.
V souvislosti s hodnocením výsledků řídící kontroly je
nutno se také zabývat souvisejícími okruhy:
vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí
V roce 2011 nevznikly žádné překážky, které by bránily
provádění kontroly. Již tradičně je tento oddíl spojován
s výsledky kontroly veřejnosti, která svými podněty,
připomínkami nebo stížnostmi objektivně hodnotí
výsledky práce Západočeského muzea nejen v Plzni,
ale i na odloučeném pracovišti – Muzeu Šimona Adlera
v Hartmanicích. Je možno vyslovit plné uspokojení, neboť
v průběhu celého roku 2011, nebyly stejně jako v roce
předchozím, přijaty žádné stížnosti a odmítavé nebo
kritické podněty návštěvníků, kteří navštívili veřejnosti
přístupné prostory ZČM v počtu 69 769 osob.
fungování systému zjišťování, vyhodnocování
a minimalizování rizik
Nové kroky v oblasti udržení přijatelné míry rizik ZČM
v průběhu roku 2011 neprovádělo, a pokračovalo v dříve
ověřených postupech – především pojištění majetku včetně
havarijního pojištění provozu dopravních prostředků).
Získané plnění od pojišťovny bylo v průběhu roku 2011
zachyceno v částce 5 490 Kč a vztahuje se k pojistné
události z roku 2010 (havárie služebního vozidla).
Pro minimalizaci rizika poškození nebo zkrácení
majetku a především muzejních sbírek požárem nebo
krádeží, je používán systém ochrany (EZS i EPS) pracující
s počítačovým programem ALVIS (grafická nadstavba
zobrazující stav čidel EZS a EPS v místnostech jednotlivých
budov). ALVIS sleduje následující objekty:
hlavní budova Kopeckého sady, pracoviště Tylova 22,
, náměstí Republiky (oddělení národopisu), pracoviště
a depozitáře na Zborovské třídě a Muzeum loutek Náměstí
republiky v Plzni . Během roku 2011 byl do systému ALVIS
zapojen i objekt, v němž je umístěno Diecésní muzeum ve
Františkánské ulici v Plzni.
Depozitáře v Nepomuku a pracoviště Bolevecká
náves 13 v Plzni jsou napojeny na pult ochrany Policie ČR
a hasičského záchranného sboru. Muzeum Šimona Adlera
v Dobré Vodě u Hartmanic bylo napojeno v průběhu roku
2011 (bezdrátový systém).
Řídící jednotka ALVISU je umístěna v hlavní budově,
v níž je nepřetržitá 24 hodinová služba, tzn. je vytvořen
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systém optimální ochrany. Pokud by instalovaná technika
vyslala jakýkoliv signál o narušení nebo jiném nebezpečí,
okamžitě by se na místo narušení dostavila výjezdová
skupina bezpečnostní agentury HLS, která tuto nepřetržitou
ochranu smluvně zajišťuje.
Systémy ochrany majetku pracovaly naprosto
spolehlivě – v průběhu roku 2011 nebyly zaznamenány
žádné situace, při nichž by byl svěřený majetek ohrožen,
poškozen nebo zmenšen.
Používaný kamerový systém chránící vnější plášť hlavní
budovy a jeho technický stav byl v průběhu roku 2011
posouzen odbornou firmou, která doporučila výměnu
venkovních kamer, aby byla zajištěna v nočních hodinách
jejich potřebná rozlišovací schopnost. K realizaci dojde
během roku 2012.
organizace odpovědností příslušných vedoucích
a ostatních zaměstnanců
Úkoly a popis pracovních činností, jež jsou spojené
s vystavováním dokladů a prováděním kontroly správnosti
jejich obsahu, určuje příloha 2 interní směrnice o účetnictví
a oběhu účetních dokladů, která rovněž vymezuje určeným
pracovníkům ZČM rozsah jejich odpovědností. Její obsah
nemusel být v průběhu roku 2011 novelizován. Doplnění
se týkala pouze obsahu přílohy č. 3 obsahující podpisové
vzory odpovědných pracovníků.
zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční
kontroly
Západočeské muzeum v Plzni stále důsledně sleduje
další možnosti získání dodatečných finančních prostředků
a přihlašuje se do všech projektů, které tematicky souvisejí
nebo navazují na jeho činnost. Většina vypisovaných grantů
má však parametry nastaveny tak, že podmínkou jejich
získání je ověření správnosti a úplnosti účetnictví externím
auditorem. Z toho důvodu ZČM již opakovaně po řadu let
spolupracuje s auditorskou firmou HZ Plzeň.
V průběhu roku 2011 se Západočeskému muzeu
v Plzni podařilo získat 3 granty z projektů Ministerstva
kultury a Ministerstva školství (řešitelé - pracovníci ZČM
Mgr. Bernhardt, Mgr.Metlička, PhDr. Šedo). Pokračovaly
rovněž práce na projektech „Kultura bez hranic“ a „Pohledy
do minulosti Plzeňského kraje“. První ze jmenovaných
projektů byl dokončen k 31.10.2011, druhý projekt bude
realizován v průběhu roku 2012 v rozsahu cca 35 mil. Kč
(ROP Jihozápad – NUTS II).
Západočeské muzeum v Plzni bylo na základě hodnocení
RIV za rok 2011 zařazeno Radou vlády pro výzkum, vývoj
a inovaci mezi výzkumné organizace. Toto zařazení mezi
výzkumné organizace umožňuje Západočeskému muzeu
prostřednictvím Plzeňského kraje jako jeho zřizovatele
přístup k dotačním příspěvkům na vědu a výzkum.
Postup ZČM a jeho spolupráce s auditorskou firmou,
byl plně akceptován i pracovníky ekonomického odboru
a odboru kontroly Krajského úřadu při dříve provedené
hloubkové kontrole hospodaření.
Podezření na předkládání chybných nebo neúplných
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informací, které by měly za následek porušení pravidel
pro nakládání s veřejnými prostředky v průběhu roku 2011
nevzniklo a proto se očekává obdobný výrok auditora, jaký
byl vydán v roce 2010 (vydán 28.6.2011), tj .
Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví, tj. aktiv, pasiv (finanční
pozice) příspěvkové organizace Západočeské muzeum
v Plzni k 31.12.2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího
hospodaření (finanční výkonnosti) za rok 2010 v souladu
s českými účetními předpisy.
průběžné sledování a prověřování systému finanční
kontroly
Vnitřní kontrolní systém podle názoru vedení ZČM
splňuje požadavky na něj kladené, a je dostatečně pružný,
aby zajistil všechny nově se vyskytnuvší úkoly. Proto opět
není nutné měnit jeho základní prvky, tzn. plánování
konkrétních kontrolních úkolů na počátku běžného roku,
doplňování a novelizace interních směrnic zůstanou i pro
další období výraznými prvky kontrolního systému.
realizace doporučení jednotlivých typů interního
auditu
Zápisy z prověrek provedených interním auditorem
byly předkládány řediteli ZČM; výsledky nebo poznámky ke
způsobu likvidace účetních a pokladních dokladů zástupci
ředitele ZČM (správci rozpočtu). Problémy na tomto úseku
nevznikaly.
Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol
V roce 2011 byla intenzita kontrol provedených
zřizovatelem nižší nežli v roce 2010 (tehdy kromě l
hloubkové byly provedeny ještě další 2 tematické);
představovala 1 kontrolu o níž je hovořeno na 2. straně
této zprávy (1. odstavec oddílu Přiměřenost a účinnost
vnitřního kontrolního systému). Další – tentokrát následná
kontrola hospodaření - provedená pracovnicemi Krajského
úřadu v únoru a březnu 2011, jejíž zaměření spočívalo
ve zjištění rozsahu a účinnosti opatření přijatých po
hloubkové kontrole ukončené v roce 2010, byla uzavřena
Protokolem s následujícím konstatováním: „Při následné
kontrole bylo zjištěno, že organizace chyby a nedostatky
zjištěné při kontrole hospodaření odstranila téměř v plném
rozsahu. Chyby a nedostatky, které již nelze odstranit, se
ve sledovaném období neopakovaly.“
Další kontrola, provedená tentokrát Českou obchodní
inspekcí (kontrolovaný objekt a činnost Muzeum loutek)
nezjistila jakékoliv závady a neuložila žádná opatření
(datum provedení kontroly 27.5.2011).
Z kontrol dalších externích orgánů je nutno uvést
kontrolu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění,
kterou provedla kontrolorka Územního pracoviště Plzeň
Všeobecné zdravotní pojišťovny za období 2008 – 2011
s výsledkem: penále ke dni 31.3.2011 bylo vypočteno ve
výši 23 Kč (tvoří zůstatek účtu 542). Vyúčtování pojistného
vykázalo přeplatek 2 282Kč. Penále a přeplatek byly poté
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vzájemně kompenzovány a o zjištěnou částku 2 259 Kč
ZČM snížilo svůj odvod pojistného v květnu 2011.
Obytná zóna Sylván (akciová společnost založená
Městem Plzeň) provedla kontrolu dodržování podmínek
Smluv o výpůjčkách 4 nemovitostí zapůjčených ZČM
Městem Plzeň. U žádného ze zapůjčených objektů
nebylo zjištěno nesprávné hospodaření se zapůjčeným
majetkem
Tematická kontrola o dodržování povinností plynoucích
z předpisů požární ochrany byla provedena v I. čtvrtletí
2011 bez zjištění zásadních nedostatků. Ředitel ZČM
oznámil HZS do 2 měsíců od projednání zápisu, že všechny
závady byly ve stanoveném termínu odstraněny.
Hlavní nedostatky, které by mohly podstatně ohrozit
plnění rozhodujících úkolů
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 jejich
nesprávnému použití.
Pohyby finančních prostředků byly zcela transparentní,
inventarizace sbírek i hmotného majetku byly v termínech
a rozsahu stanoveném písemnými příkazy ředitele
provedeny, když nebylo nutné účtovat o inventurních
rozdílech (rozdíly nebyly zjištěny).
V průběhu roku 2011 nebyla prováděna žádná výběrová
řízení na nové stavební zakázky s výjimkou Havárie skleněné
střechy nad výstavním sálem a kopulovou chodbou
Kopeckého sady 2 v Plzni. Tato akce byla v roce 2011
ukončena (předávací protokol byl podepsán po odstranění
nedodělků 3.1.2012. Neinvestiční příspěvek KÚ poskytl ve
výši 3 864 tis. Kč a byl plně vyčerpán.
ZČM se ani v roce 2011 nepodařilo vyřešit již v minulých
létech podrobně popsaný problém, vzniklý u objektu ve
Zborovské ulici v Plzni, který si ZČM vypůjčilo na dobu 50
let řádně uzavřenou smlouvou o výpůjčce od Magistrátu
města Plzně a provedlo na něm technické zhodnocení
budovy.
Ve své zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok
2009 ZČM doslova uvedlo:
Na technické zhodnocení objektu byly vynaloženy
nemalé finanční prostředky (33 660 772,15 Kč na budově
a 1 454 151,60 Kč na zabezpečení majetku systémem EZS
a EPS), které byly v průběhu roku 2009 po provedené
kolaudaci převedeny z účtu 042 do majetku.
Magistrát města Plzně odmítl dát u technicky
zhodnoceného objektu ve Zborovské ulici souhlas
k odepisování, který je nutným předpokladem pro
odepisování v souladu s ustanoveními § 28 zákona o dani
z příjmu. Na tento problém upozornil externí audit ve svém
dopisu ze dne 2.6.2009, kdy v závěru svého dopisu uvedl:
„Pokud nebude uzavřena dohoda o odepisování investic,
hrozí riziko, že v případě ukončení smlouvy nedojde k jejich
náhradě a tyto budou jednorázově odepsány do nákladů
muzea a tím dojde k zásadnímu ovlivnění hospodářského
výsledku“.
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Opravy a udržování budov
muzea

Zpráva pokračovala dále tímto konstatováním: Riziko,
které hrozí, nemusí být pouze teoretické a proto ZČM
žádá svého zřizovatele o pomoc při novém jednání, které
by však muselo být, s ohledem na dřívější odmítavé
stanovisko Magistrátu, vedeno na úrovni statutárních
zástupců zřizovatele a majitele.
Výše popsaný problém se znovu objevil v dopisu
externího auditora zpracovaném 5.5.2010; problém se
nepodařilo vyřešit v průběhu roku 2010 ani v průběhu
roku 2011, takže nebezpečí jednorázového odpisu do
nákladů v plném rozsahu trvá.
Z neuhrazených pohledávek je to především opět
konkursním soudem neřešená přihlášená pohledávka ve
výši 340.672,34 Kč a 1.844,50 Kč za firmou Českomoravská
správcovská a obchodní a.s (vznik pohledávky rok 2006)..
Další vysoce problematická pohledávka za bývalým
zaměstnancem, v částce 16 768 Kč byla potvrzena
platebním rozkazem vydaným Okresním soudem Plzeňjih, který vstoupil 29.12.2009 do právní moci. Nyní soudní
exekutor svým dopisem ze dne 1.8.2011 oznámil, že
navrhuje zastavení exekuce pro nemajetnost povinného.
Spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou v Plzni,
v jejímž rámci byl v roce 2010 a 2011 připravován projekt
expozic historie v hlavní budově ZČM pod názvem Pohledy
do minulosti Plzeňského kraje, bude v roce 2012 završena
realizací projektu v objemu cca 35 mil. Kč.
Závěrem je nutno zdůraznit, že nebyly zaznamenány
žádné pokusy ovlivňování zaměstnanců ZČM vykonávajících
finanční kontrolu, které by ztížily nebo ohrozily jejich
objektivní rozhodování.

Kopeckého sady 2

• pravé křídlo,2.N.P.,historie: dodávka a montáž
el.ovládaných rolet do všech oken
• uliční fasáda : pravé křídlo - zahájení prací na napojení
atypických litinových dešťových svodů na kanalizaci
• dvorní fasáda : otryskání kamenného obkladu soklu
dvorní fasády, dokončení kamenného ostění oken,
zatmelení spar mezi dřevěnými okny a kamenným
ostěním
• odstranění havarijního stavu skleněné střechy ve
dvorní části muzea, výměna původního drátoskla
za tepelně - izolační dvojsklo.V rámci úspory bylo
provedeno z izolačního dvojskla i zateplení světlíku ve
výstavním sále
• oprava klempířských prvků vyplývající z odstranění
havárie. Zároveň bylo provedeno obnovení nátěrů
venkovních okenních křídel a rámů, úprava říms pro
osazení dešťových svodů a celkový nátěr dvorní fasády
- střední část
• vitriny Navrátil : pro levé křídlo UMPRUM,
pokračování opravy vitrin a osvětlení, vitrina
č.3,9,17,19,28,39

Opatření přijatá ke zkvalitnění řízení a zabezpečení
účinnosti vnitřního kontrolního systému
Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, byly
v roce 2011 opět ověřovány formou průběžného externího
auditu a ke správnosti sestavení roční závěrky se vyjádří
tak, jako v létech předchozích poradenská a auditorská
firma HZ Plzeň. Předpokládá se, že výrok auditora, týkající
se roku 2011, bude ZČM předán do konce I. pololetí 2012
a že tento výrok bude stejný jako za uplynulá léta, tj. bez
výhrad.
Provádění předběžné, průběžné a následné kontroly
uložené zákonem 320/2001 Sb je trvalým úkolem, který
byl v roce 2011 zajišťován podle postupů rozpracovaných
v interní směrnici ZČM č. 12. Tento způsob kontroly bude
použit i v příštím roce 2012, kdy kontrola bude vycházet
jednak z úkolů stanovených střednědobým plánem
schváleným pro roky 2010 až 2012 a ročním plánem
interního auditu, který bude v dalších dnech pro rok 2012
zpracován. Proto se již žádná další opatření nestanovují.

Bolevecká náves 17
• dokončení prací na sanaci střešních plášťů a zateplení
podkroví objektů A+B
• zpětné nastěhování nábytku do objektů UMPRUM
a technického oddělení po rekonstrukci střech
• výstavba a úprava prostor pro zřízení pískovacího
boxu - odd. konzervace
• montáž regálů v nových depozitářích odd. UMPRUM
v objektech A a B
• výstavba nových regálů v depozitáři odd.
paleontologie
• dokončení výstavby odrezovací místnosti pro odd.
konzervace
• instalace centrálního zamykání v objektech UMPRUM
a technického oddělení
• úprava areálu
• zajištění oprav zařízení dle požadavků odd. UMPRUM
• přeprava sbírkových předmětů pro odd. UMPRUM
• spolupráce při instalaci výstav odd. UMPRUM
• údržba a opravy vybavení technického oddělení
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Tylova ulice 22
• vyklizení a vystěhování sklepních prostor pro oddělení
zoologie
• montáž nových žaluzií v depozitářích odd. novověku
• předělání el. instalace v odd. konzervace a ve
fotooddělení
• výměna bojleru v odd. paleontologie
• montáž regálů v odd. konzervace
• údržba venkovních prostor
• přeprava sbírkových předmětů pro jednotlivá oddělení
• zajištění oprav dle požadavků jednotlivých oddělení
• spolupráce při instalaci výstav jednotlivých oddělení

Národopisné muzeum náměstí
Republiky 13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

předělání el. instalace ve výstavním sále
montáž nových regálů v depozitářích
demontáž a odvoz starých vitrín a skříní
přestěhování a ukotvení nových skříní v depozitářích
údržba vybavení dle požadavků národopisného muzea
spolupráce při instalaci výstav
přeprava sbírkových předmětů pro národopisné
muzeum
Centrální depozitář Nepomuk
přestěhování a nainstalování obrazů z depozitářů
národopisného muzea do nových závěsných regálů
přestěhování části sbírek umístěných prozatímně na
chodbách
převoz sbírkových předmětů z CD Nepomuk dle
požadavků jednotlivých oddělení
opravy a údržba zařízení a vybavení CD Nepomuk

Zborovská 40
•
•
•
•

zajištění opravy prasklého rozvodu topení
údržba vybavení dle požadavků jednotlivých oddělení
zajištění opravy digestoře v oddělení konzervace
zaizolování rozvodu topení v depozitářích odd.
prehistorie
• spolupráce při instalaci výstav jednotlivých oddělení
• přeprava sbírkových předmětů pro jednotlivá oddělení

Muzeum loutek náměstí Republiky 23
•
•

opravy a údržba dle požadavků muzea loutek
spolupráce při instalaci výstav

Hartmanice
•
•
•

spolupráce při instalaci výstav
údržba vybavení dle požadavků muzea
oprava el. instalace
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Seznam pracovníků muzea
a dislokace k 31.12.2011
Ředitelství Západočeského muzea
Adresa: 
Plzeň, Kopeckeho sady 2
ředitel muzea: 
PhDr. František Frýda
ekonom muzea - zástupce ředitele:  Ing. Karel Beneš
naměstek pro věci odborne: 
PhDr. Jan Mergl
sekretariat ředitele: 
Eva Marešová
agenda ISO, OBP, PO: 
Jana Radová
systemovy inženýr: 
Bc. Tomaš Hejduk
vnitřni audit: 
Ing. Vaclav Pošta (čast.uv.)
fotodokumentace: 
Ivana Michnerová

Oddělení vnějších vztahů
vedoucí: 
pracovníci: 


Romana Němečková
Mgr. Jakub Šmid
Zuzana Hejduková

Ekonomické oddělení
hlavní učetní: 
pokladna, komisní prodej,
mzdy: 
správa majetku muzea, fakturace: 

Vojtěch Kristýn
Pavla Lohrová
Darja Rácová

Investiční technik
stavební dozor investora při opravě
hlavní budovy muzea, správa
a technicke zajištění provozu
hl. budovy muzea, zajištění EZS
a EPS pro objekty ZČM : 

Jana Tycová
Mgr. Antonín Zelenka
Bc. Lenka Šmoliková
Petra Peterková (část. úv.)
Ing. Ivana Čechová - konzervace
Mgr. Alena Novotná

Oddělení starších dějin
Adresa: 
Vedoucí: PhDr. Miroslav Hus
Pracovníci: 






Plzeň, Zborovská 40
Mgr. Tomaš Bernhardt
Miloslav Hejduk
Mgr. Jiři Orna
Marie Beranková
Magdalena Kuldová
Mgr. Veronika Dudková

Oddělení záchranných archeologických
výzkumů
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 






Plzeň, Zborovská 40
PhDr. Pavel Břicháček
PhDr. Petr Braun
Mgr. Martin Čechura
Bc. Petr Hereit
Mgr. Markéta Sochorová
Mgr. Jiří Smetana
Mgr. Pavlína Schneiderwinklerová

Oddělení novějších dějin

Josef Blahout

Průvodci
Muzeum loutek: 
Jaroslava Froydová (část. úvazek)
	
Tomaš Pfeifer (část. úvazek)

Jarmila Pašková (část. úvazek)

Michaela Ublová (část. úvazek)
Výstavní sál
a expozice nám. Republiky 13: 
Jana Pistoriusová

Svatava Dušková
Expozice Plzeňská zbrojnice,
Kopeckého sady 2: 
Ludmila Němcová

Oddělení prehistorie
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 











Plzeň, Zborovská 40
Mgr. Milan Metlička
Jarmila Metličková
Marcela Mašková
Milan Strnad (část. úvazek)
Jitka Šímová (část. úvazek)

Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



Plzeň, Tylova 22
Mgr. Luděk Krčmář
Dagmar Morgensternová
Iva Palová
Mgr. Kamila Vyletová

Oddělení uměleckoprůmyslové
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



Plzeň, Bolevecká náves 17
Mgr. Jindřich Mleziva
Bc. Ludmila Kotorová
PhDr. Dagmar Braunová
Mgr. Lenka Merglová

Oddělení národopisné
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 


Plzeň, nám. Republiky 13
Mgr. Jana Slamová
Tamara Hajková
Michaela Oliberiusova (část. úv.)

Oddělení botaniky
Adresa: 
Vedoucí: 

Plzeň, Tylova 22
Mgr. Ondřej Peksa
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Pracovníci:  Mgr. Jaroslava Nesvadbová (část. úvazek)

RNDr. Sylvie Pechačková, PhD.

Renata Bláhová

Alena Čížková

Oddělení zoologie
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 





Plzeň, Tylova 22
RNDr. Roman Vacík
Mgr. Ivana Hradská
Ivo Ťeťál
Eva Kašparová (část. úvazek)
Mgr. Michaela Řišová
Bc. Šárka Vančurová

Oddělení paleontologické
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 




Plzeň, Tylova 22
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
Ing. Jana Mlnařiková
Ing. Jan Bureš
Marie Spačilová
RNDr. Petr Kraft

Plzeň, Kopeckého sady 2
PhDr. Ila Šedo
Lenka Šimicová
Alena Patková
Jitka Martincová

Oddělení konzervace
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 




Plzeň, Tylova 22
Bc. Eva Podzemná
Jiří Špinka, m.u.ř.
Gabriela Šmoliková
Martin Nauš, DiS
Vaclav Vondrovský

Oddělení výstavnictví
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



Plzeň, Kopeckého sady 2
BcA. Ludmila Kristová
Bc. Miroslav Třiska
David Lang
Ing. Miroslav Hakr

Oddělení technické a údržby budov
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 
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František Mencák

Uklízečky
Muzeum loutek: 
odd. narodopisné: 
Kopeckého sady 2: 


Tylova 22: 

Marie Divišová
Magdalena Beranková
Ivana Hammerová
Vlasta Ingrišová
Drahomíra Čonková
Alena Hájková

Centrální depozitáře Nepomuk
správce objektu: 

Martin Beránek

Muzeum loutek

Knihovna Západočeského muzea
Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 





Plzeň, Bolevecká náves 17
Vlastimil Kudra
Miroslav Hyťha
Jiří Rod
Vladimír Duchek
Antonín Povondra
Stanislav Smolík

Adresa: 
Vedoucí: 
Pracovníci: 



nám. Republiky 23 Plzeň
Mgr. Markéta Formanová
Elen Kudrová
Ivana Švecová (část. úvazek)
Hana Beková (část. úvazek)

Muzeum Dr. Šimona Adlera
Adresa: 
Vedoucí: 
Průvodce: 

Dobrá voda u Hartmanic
Veronika Babková
Ing. Miroslav Baránek

Šatnářky
Kopeckého sady 2:  Vondráková Marie (část. úvazek)

Lesová Marie (část. úvazek)

Zemanová Marta (část. úvazek)
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Příloha č.1 – Poskytování
informací č. 106/1999 Sb.

Příloha č.2 - Výstavy pořádané (spolupořádané) muzeem
10 + 1 arabská pohádka - Knižní ilustrace Jaroslavy Bičovské (2.4. - 24. 4. 2011)

Výroční zpráva Západočeského muzea v Plzni za rok
2011 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů.
Západočeské muzeum v Plzni ve smyslu § 18 odst.
1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků vydává
zprávu o poskytováni informaci za rok 2011.
Informace jsou poskytovány v souladu s vnitřní směrnicí
Západočeského muzea v Plzni č. 18, která upravuje
postupy k poskytování informací. Směrnice je k dispozici
na sekretariátu ředitele, vnitřní informační elektronické
síti muzea a v recepci muzea.
Základní informace o organizaci a podrobné její činnosti,
včetně hospodaření jsou uváděny ve Výročních zprávách
Západočeského muzea v Plzni za uplynulý rok. Tyto zprávy
jsou vydávány tiskem a přístupné na sekretariátu ředitele
muzea. Souběžně jsou dostupné na elektronických
stránkách Západočeského muzea v nezměněné podobě
– www.zcm.cz
V roce 2011 byly informace poskytovány takto:
a) Počet podaných žádostí o informace: 1
b) Počet vydaných rozhodnuti o odmítnutí žádostí: 0
c) Počet podaných odvolání proti rozhodnuti: 0
d) Žádná žádost nebyla řešena soudem.
e) Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
f) Počet stížností podaných podle § 16a: 0
g) Další informace vztahující se k uplatňování zákona
o svobodném přístupu k informacím : 0

V rámci Festivalu arabské kultury v Plzni jsme pro Vás v Národopisném
muzeu připravili ilustrace malířky a grafičky Jaroslavy Bičovské. Pro nakladatelství
Vyšehrad, ale i pro jiná nakladatelství, vytvářela návrhy obálek, typografické
úpravy knih i ilustrace. Později se věnovala volné tvorbě a v roce 1991 spolu
s manželem Charifem Bahbouhem založili nakladatelství Dar Ibn Rushd, které
kromě orientální literatury vydává i původní domácí tvorbu. Velkou většinu těchto
publikací typograficky upravila a ilustrovala Jaroslava Bičovská. Ilustrace autorky
jsou navíc doplněny o předměty z významné orientální sbírky Západočeského
muzea v Plzni a ze soukromých sbírek.

OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ (18. 3. - 1. 5. 2011)

Výstava prezentuje výsledky pětiletého grantu získaného na ochranu
movitého kulturního dědictví uloženého v muzeích a galeriích zřizovaných
Plzeňským krajem. Díky bohaté fotodokumentaci mají návštěvníci možnost si
každý z exponátů prohlédnout i jak vypadal před samotným restaurováním.
Některé z vystavených předmětů dokonce patří mezi kulturní dědictví národa
- např. malované lidové skříně ze sbírek muzeí v Blovicích a Tachově, historické
knihy, hudební nástroje a významné archeologické nálezy F. X. France z konce
19. století , jež má ve svých sbírkách Západočeské muzeum v Plzni, dále obrazy
a církevní textilie z Muzea Dr. Horáka v Rokycanech. Mezi mimořádné exempláře
patří restaurovaný Chotiměřský oltář (z r. 1775) z domažlického muzea, který
tvoří centrální průhledovou dominantní osu výstavy. Oltář strávil celkem 2 roky
v restaurátorském ateliéru v Praze a prošel obnovou za téměř 2 miliony korun.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
prostřednictvím Finančního mechanismu EHP
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Financial Mechanism

OCHRANA
KULTURNÍHO
DĚDICTVÍ

Péče o movité památky Plzeňského kraje za podpory
Evropského hospodářského prostoru a Norska
Podpora přispěla muzeím, galeriím a knihovně Plzeňského kraje na

tzabezpečení ochrany sbírek
trestaurování sbírkových předmětů

Plzeňský kraj, Západočeské muzeum v Plzni
výstava t Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2

tOtevřeno: út - ne 10 - 18 hodin

ITÁLIE A ITALSKÉ V PLZNI (26. 2. - 22. 5. 2011)

Výstava pořádaná v rámci 31. Smetanovských dnů se pokouší zachytit
a představit vše italské, co s Plzní v minulosti souviselo, například podíl Vlachů
na podobě plzeňské renesanční architektury či italské osobnosti, které měly
k Plzni vztah, a naopak plzeňské k Itálii. K vidění jsou zde také výtvarná díla,
uměleckořemeslné předměty i písemné a obrazové dokumenty z muzejních
sbírek přibližující Plzeňanům italskou historii, kulturu a umění.
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XIV. CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA BONSAJÍ A SUISEKI (9.9. - 11. 9. 2011)

Photo: Willy Evenepoel

Výstava připravená ve spolupráci s Národním muzeem v Praze a Blatským
muzeem v Soběslavi je sladkovodním pokračováním úspěšné výstavy Moře
a život, která v Západočeském muzeu v Plzni proběhla v roce 2009. Návštěvníkům
tentokrát nabídne ke zhlédnutí velmi širokou škálu obratlovců, bezobratlých
živočichů a rostlin, se kterými se můžete setkat u břehů řek, mokřadů, rybníků
nebo vodních nádrží. Voda zde bude představena jako fenomén, který zásadně
ovlivňuje nejen veškeré živé organismy, ale i vývoj povrchu Země a lidské
civilizace. V přízemí Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2 budete mít
také možnost prohlédnout si celou řadu předmětů z historie rybářství, mlynářství
či lázeňství.

BONSAI A SUISEKI

VODA A ŽIVOT (13. 5. – 14. 8. 2011)

XIV.

Mezinárodní výstava

České
bonsajové
asociace

Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2

Reprezentativní výstava České bonsajové asociace přiblíží široké veřejnosti
zajímavosti japonské tradiční kultury, kterými bezesporu jsou bonsaje a suiseki.
V bohatém doprovodném programu se návštěvníci mohou dozvědět více
o tvarování bonsají, přichystány jsou přednášky, společná dílna či soutěže nových
talentů. Více podrobností o programu naleznete na: www.cba-bonsai.cz

9. - 11. 9. PLZEŇ 2011
r e k l a m n í





MM C
d í l n a

HODINY ZE SCHWARZWALDU (20. 5. - 21. 8. 2011)

s.r.o.

SIMONETTA ŠMÍDOVÁ – VÝSTAVA OBRAZŮ (2. 9. - 31. 10. 2011)

Simonetta Šmídová

Výstava představí početný soubor vybraných hodin ze soukromé sbírky,
doplněný o další unikáty ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Dozvíte se tak
nejen o historii „švarzvaldek“, proslulých hodin z jihu Německa, ale i o vývoji jejich
stroje a hracích či kukacích mechanismech. Mnohé z vás jistě zaujmou také různé
typy uměleckořemeslně zpracovaných hodinových skříní a ciferníků z 18. až 19.
století.

Simonetta Šmídová začala s malováním a individuálním studiem výtvarného
umění „řízením osudu“. Po dlouhodobé nemoci zkouší kromě klasické olejomalby
různé kombinované techniky. Když vážně onemocní i její manžel, přestává být její
tvorba pouhou zálibou a stává se pro ni jakýmsi způsobem sdílení. Vyjadřuje jím
nejen svůj vnitřní boj se strachem a úzkostí, ale ještě více poselstvím o hledání
a nalézání světa, jež v oné nejasné temnotě vábí, dává naději a povzbuzuje...

V SRDCI HEDVÁBNÉ STEZKY – umění a řemeslo Střední Asie (10. 6. - 21. 8. 2011)

CO OKO NEVIDÍ ANEB HRAJEME SI S MIKROSKOPEM (2. 9. - 6. 11. 2011)

Ojedinělá výstava prezentuje doposud opomíjené kulturní tradice na území
Střední Asie ve dvou podobách – městské a nomádské, a jejich vzájemného
kontaktu. Na výstavě jsou představeny šperky, oděv a jeho součásti, koberce, velké
nástěnné výšivky, keramika i dekorativní kovové předměty. Oblast ležící v srdci
Asie, křižovatka dávných obchodních cest, spojujících daleký Východ s evropským
Západem, s divokou černomořskou stepí či exotickou Indií, po staletí vstřebávala
impulsy všech kulturních vlivů a vytvořila tak prostředí pro vznik specifického
výtvarného projevu, který nebyl v takovém rozsahu v České republice doposud
představen. Výstavu zapůjčilo Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských,
afrických a amerických kultur, Národní galerie v Praze a některé exponáty pochází
rovněž ze soukromých sbírek.
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Výstava obrazù
záøí - øíjen 2011

Muzeum Dr.Šimona Adlera
Dobrá Voda u Hartmanic

Výstava pořádaná v rámci 31. Smetanovských dnů se pokouší zachytit
a představit vše italské, co s Plzní v minulosti souviselo, například podíl Vlachů
na podobě plzeňské renesanční architektury či italské osobnosti, které měly
k Plzni vztah, a naopak plzeňské k Itálii. K vidění jsou zde také výtvarná díla,
uměleckořemeslné předměty i písemné a obrazové dokumenty z muzejních
sbírek přibližující Plzeňanům italskou historii, kulturu a umění.
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NA CESTĚ K ANIMACI (13. 5. – 14. 8. 2011)

3. – 27. XI. 2011 |
Západočeské muzeum v Plzni |
vstupné: základní 60 kč / zlevněné 40 kč / rodinné 150 kč

A lo i s N e b e l – m ů j ž i vot
Dokumentární výstava inspirovaná životem Aloise Nebela, hlavního
hrdiny komiksové trilogie ze Sudet, která se dočkala také filmové
adaptace letos na podzim.

AutoPohádky
Rozsáhlá loutková výstava vycházející z nejnovějšího českého
animovaného filmu Autopohádky. v kolekci jsou zastoupeny loutky,
dekorace a návrhy předního českého výtvarníka michala žabky,
legendy českého filmu Břetislava Pojara nebo jednoho z nejlepších
českých animátorů Fáni váši.

čechové & divoši
Prezentace aktuální tvorby známých ilustrátorek věnovaná komiksovým knihám Obrázky z československých dějin Barbary šalamounové a Divoši lucie lomové, které spojuje ohlédnutí do naší
minulosti.
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a m a n i ta d e s i g n
Představení novinek z dílny Amanita Design, tvůrce legendárních
her Samorost a Machinarium – „point and click“ adventury Botanicula autora jaromíra Plachého a interaktivního hudebního videa
Osada václava Blína.

P R e z e n tac e s t u d e n t ů Ú s tav u
umění a designu zču v Plzni
Prezentace komiksů představující témata plzeňské historie a životy
českých osobností, projekce audiovizuální tvorby a mnoho dalšího
od studentů Ústavu umění a designu zču v Plzni pod vedením
m. A. Barbary šalamounové a prof. jiřího Barty.

pořadatel

Úřad městského obvodu
Plzeň 1

Nadační fond
pro kulturní aktivity
občanů města Plzně

Nadační fond
pro podporu vzdělávacích programů
a mimoškolních aktivit dětí a mládeže

SECESNÍ SKLO Z KLÁŠTERSKÉHO MLÝNA (16. 12. 2011 - 12. 2. 2012)
Ve sklářské huti v Klášterském Mlýně u Rejštejna na Šumavě byly první výrobky
zhotoveny před 175 lety, v roce 1836. Výročí založení jedné z nejvýznamnějších
sklářských hutí v Čechách, proslulé později jako firma Johann Lötz vdova,
připomene výstava, která jedinečným způsobem přiblíží secesní produkci z doby
kolem roku 1900, s níž sklárna dobyla největších úspěchů ve své historii a dodnes
získala celosvětové uznání. Secesní sklo z Klášterského Mlýna má své čestné
místo v expozicích všech významných evropských i zámořských muzeí. Na výstavě
v Západočeském muzeu v Plzni však budou soustředěny a detailně přiblíženy vázy
a mísy, které jsou skutečně reprezentativními ukázkami z produkce sklárny, neboť
je jako dary do sbírek předních českých muzeí vybral počátkem minulého století
sám tehdejší majitel firmy Maxmilián rytíř Spaun. Uvidíme tak hutně tvarované
a zdobené irisované sklo špičkové uměleckořemeslné úrovně, mimo jiné vázy ze
souboru navrženého speciálně pro Světovou výstavu v Paříži roku 1900.

Tato audiovizuální výstava představuje současnou nejvýraznější českou
animační tvorbu a komiks jako obrazové pokračování literárního scénáře. Ukazuje
rozmanité možnosti a techniky animace, takže si na své přijdou jak nejmenší děti,
které jistě zaujmou 3D filmové scény Autopohádek, tak starší návštěvníci, kteří
se mohou dozvědět nové souvislosti o Aloisu Nebelovi, nebo se nechat unést
výtvarnou čistotou her z dílny studia Amanita design.

SBĚRATELÉ ZKAMENĚLIN VYSTAVUJÍ (23. 9. - 4. 12. 2011)

O.s. Palaia a Západočeské muzeum v Plzni zvou širokou veřejnost na
společnou výstavu. Záměrem autorů výstavy bylo přiblížit svět současných
sběratelů zkaměnělin, kteří zde mají jedinečnou příležitost prezentovat své sbírky
a dosavadní úspěchy v „lovu“ zkamenělin. Je to vůbec poprvé, kdy společně
vystavují pracovníci muzea a soukromí sběratelé. V rámci vernisáže proběhne
krátký seminář věnovaný památce jednoho z významných sběratelů trilobitů,
nedávno zesnulého Vratislava Korduleho, který po sobě zanechal nesmazatelnou
stopu jak mezi sběrateli tak mezi odborníky. Cílem výstavy je i určité posílení
důvěry ze strany odborníků vůči sběratelům a naopak.

EXPEDICE STŘEDOVĚK (9. 12. 2011 - 11. 3. 2012)

Simonetta Šmídová začala s malováním a individuálním studiem výtvarného
umění „řízením osudu“. Po dlouhodobé nemoci zkouší kromě klasické olejomalby
různé kombinované techniky. Když vážně onemocní i její manžel, přestává být její
tvorba pouhou zálibou a stává se pro ni jakýmsi způsobem sdílení. Vyjadřuje jím
nejen svůj vnitřní boj se strachem a úzkostí, ale ještě více poselstvím o hledání
a nalézání světa, jež v oné nejasné temnotě vábí, dává naději a povzbuzuje...

PROMĚNY VÁNOC VE 20. STOLETÍ (25. 11. 2011 - 8. 1. 2012)

Výstava seznamuje s vánočními dekoracemi a dárky typickými pro různá
období 20. století. K vidění jsou zde rovněž fotografie, plakáty, recepty z dobových
časopisů a návody na výrobu vánočních dárků. Nejmladší návštěvníci se tu dozví,
že dárky nemusel dříve nosit jen Ježíšek nebo Santa Klaus, ale také třeba Děda
Mráz.
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Příloha č.3 - Muzejní noc

PLZEŇSKÁ
MUZEJNÍ NOC

VII. ročník
Festivalu muzejních nocí

20. 5. – 11. 6. 2011

Pátek 20. května 2011

Letošní Muzejní noc byla výjimečná i tím, že v rámci tohoto
večera proběhlo Národní zahájení Festivalu muzejních nocí.

Do muzea přijel císař Franišek Josef I.
Foto : Michaela Říšová

Před muzeem císaře přivítal ředitel muzea J. Škorpil
Foto : Michaela Říšová

Na jeho počest zazněla čestná salva
Foto : Michaela Říšová

Císař si prohlédl v doprovodu ředitele celé muzeum

ODDĚLENÍ PALEONTOLOGIE
Odkrývání tajemství historie přírody.

HLAVNÍ BUDOVA ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI, Kopeckého sady 2
20.00 − 22.30 Volný vstup do muzea. Konec programu ve 23.00.
Výstavy: Itálie a italské v Plzni, Voda a život
Stálé expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Jubilejní sál − Míšeňský porcelán
Moderované prohlídky muzejní knihovny. Jedinečná příležitost prohlédnout si jinak
nepřístupné prostory muzejní knihovny s možností nahlédnout i do vzácných tisků.
Ukázky práce odborných oddělení paleontologie, středověku a konzervace.
Promítání krátkých dokumentárních filmů o odborné činnosti muzea v přednáškovém sálu.
DOPROVODNÝ PROGRAM na prostranství před budovou muzea
Ve 20.00 a ve 21.30 Do muzea přijede císař František Josef
Příjezd císaře, přivítání J. Škorpilem, čestná salva, provádění budovou.
Ve 21.00 a ve 22.00 Vystoupení skupiny scénického šermu DOMINIK

MUZEUM LOUTEK, Náměstí Republiky 23
18.00 − 20.30 Volný vstup do muzea. Konec programu ve 21.00.
Výtvarná dílna (v kavárně muzea)
Divadlo jednoho Edy (divadelní sál)
18.00 Červená Karkulka (pro děti od 3 let)
20.00 Červená Karkulka 3 − Volání krve (pro diváky od 12 let)

NÁRODOPISNÉ MUZEUM PLZEŇSKA, Náměstí Republiky 13
19.00 − 22.30 Volný vstup do expozice a na výstavu Hodiny ze Schwarzwaldu.
Tematická dílna s výrobou stylových připínacích placek podle vašeho přání, spojená
s prohlídkou expozice. Konec programu ve 23.00.
Všechny výstavy a expozice, včetně doprovodného programu, budou přístupné ZDARMA
Festival muzejních nocí pořádá Asociace muzeí a galerií ČR s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Plzeňského kraje. Partnerem festivalu a záštitu VII. ročníku
poskytla Asociace krajů ČR. Mediálním partnerem akce jsou Literární noviny. V pořadí čtvrté Národní zahájení Festivalu muzejních nocí se uskuteční v pátek 20. 5. 2011
v Západočeském muzeu v Plzni. Záštitu nad akcí převzal hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec a primátor statutárního města Plzně Martin Baxa.
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Jedinečná příležitost prohlédnout si jinak nepřístupné
prostory muzejní knihovny s možností nahlédnout i do
vzácných tisků.

ODDĚLENÍ KONZERVACE
Ukázky konzervování kovu, dřeva a smíšeného materiálu.
Foto : Michaela Říšová

Vystoupení skupiny scénického šermu DOMINIK
Foto : Michaela Říšová

Tematická dílna s výrobou stylových pripínacích placek
podle vašeho prání.

MUZEUM LOUTEK

Muzejní noc se setkala s velkým ohlasem
a navštívilo ji přes dva tisíce návštěvníků.
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